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I.EI N° 2101 DE 8 DE TUNH0 DE 2021.

INSTITUI 0 "IUNHO VIOLETA", PARA
AMPARAR      NA      PREVENCAO      DO
COMBATE  A  VIOLENCIA  CONTRA  A
PESSOA IDOSA.

A   CAMARA  MUNICIPAL  DE   SOBRAL   aprovou   e   o   Prefeito   Municipal
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.  1°  Integra  ao  calendario  oficial de  datas  e  eventos  do  Municipio  de  Sobral,  o
]unho  Violeta,  a  set  referenciado  anualmente,  no  m6s  de  junho,  para  preven¢ao  e  combate  a
violencia contra a pessoa idosa.

Art. 2° Como manifestasao da campanha,  sempfe que possivel, os pr6dios ptibhcos
municipais,  instalarao  ilumina9ao  na  cot  violeta  com  aplica€ao  do  sinbolo  da  campanha  ou
sinalizasao, alusivo ao tema, durante todo o mss de junho.

Art.  3°  No  m6s  do  "]unho Violeta"  poderao  ser  desenvolvidas  aG6es,  destinadas  a
popula€ao, com os seguintes objetivos:

I  -  alertar  e  promover  debates  sobre  a  importancia  da  preven€ao  do  Combate  a
Violencia Contra a Pessoa Idosa;

11 - contribuir para a redusao dos casos de violencia;
Ill - estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de aG6es integradas, envolvendo a

populagao,  6rgaos  ptiblicos,  instituig6es  pdbhcas  e  privadas,  visando  amphar  o  debate  sobre  o
problema;

IV -  estimular,  sob  o ponto  de vista  social  e  educacional,  a  concretizagao  de a¢6es,
programas e projetos na area da educa€ao e preven€ao; e

V - utilizagao do la€o de fita cor violeta.

Art. 4° 0 Poder Executivo podera regulamentar esta Lei no que couber.

Art. 5° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposi€6es
em contririo.
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Ap6s  anfhse  do Projeto  de Lei em epigrafe,  o  qual "Institui o "TUNH0  VIOLETA", para
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Pubhque-se.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSH
junho de 2021.

EUCLIDES FERREIRA

FERREIRA GOMES
MUNICIPAL

COMES JUNIOR, em 08 de

-ro-
Municfpio de S

Rodrigo Mesquita Apatijo
Procurador Geral do Municfpio -OAB/CE  N9 20.301
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