






















PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES SECRETARIA DE GOVERNb /1 e.--

OFÍCIO N° 2.188/2022 - SGOV/CAM 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Marcos Paulo Tavares Furlan 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

Assunto: Projeto de Lei n" 82/22 

Senhor Presidente, 

Mogi das Cruzes, 22 de dezembro de 2022. 

g 

ai 

"Ivo 

Tenho a honra de reportar-me ao Oficio GPE n° 398/22, protocolado nesta PrefeiturZ 
sob o n° 24.088/2022, com o qual Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia autêntica de lelt 
decretada por essa Egrégia Câmara em Sessão Ordinária, relativa ao Projeto de Lei em epigraf4 
de autoria do nobre Vereador Osvaldo Antônio da Silva, que institui a Campanha Junho Violeta -.5
Mês de Conscientização da Violência contra a pessoa idosa. 

Após a regular tramitação nessa Colenda Câmara Municipal e as manifestações dos 
órgãos competentes desta Municipalidade, conforme trâmites inerentes ao processo legislativo, na 
forma usual, expressa-se a devida congratulação pela iniciativa e pela correspondente produção 
legislativa, que certamente se revelará de curial importância para o alcance dos fins acima 
comentados. 

Posto isso, com os cordiais cumprimentos, em obediência à determinação do Exmo. 
Senhor Prefeito e nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, 
sirvo-me do presente para comunicar que, através deste, devolvo o mencionado projeto para vossa 
promulgação, informando que para o referido diploma foi reservado o número 7.883/2022. 

Assim sendo, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
de minha alta consideração. 

Atenciosamente, 

Rubens Pedro de Oliveira 
Secretário Adjunto de Governo 

SGov gnm 
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Nome CANIARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES- CLIMe 

Assunto PROMULGAÇÃO DE LEI 

OF N :382023 PROMULGAÇÃO ELI 7883 2022 QUE 
INSTITUI CAMPANHA JUNHO VIOLETA NIES DE 
CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA A 

Conclusão: 20/03/2023 

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SGOV 

Mogi das Cruzes, 23 de fevereiro de 2023. 

Senhor Prefeito, 

A finalidade do presente é levar ao conhecimento de Vossa 

Excelência, que foi promulgada a Lei n.° 7.883, de 22 de dezembro de 2.022, que 

institui a Campanha Junho Violeta — Mês de Conscientização da Violência 

contra a Pessoa Idosa -- inclui o Junho Violeta no Calendário Oficial de 

Eventos do Município e dá outras providências, cuja cópia segue anexa. 

Valho-me do ensejo, para reiterai\ a Vossa Excelência os 

protestos de consideração e apreço. 

1 Atenciosamer(t-é. 

MARCOS PAULO TAVARES FURLAN 
President9-da Câmara 

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 
CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

L E I n° 7. 8 8 3, de 22 de dezembro de 2.022 

Institui a Campanha Junho Violeta - Mês 
de Conscientização da Violência contra a 
Pessoa Idosa - inclui o Junho Violeta no 
Calendário Oficial de Eventos do 
Município e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS 
CRUZES, 

Faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do 
artigo 82, da Lei Orgânica do município, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1° - Fica instituída campanha Junho Violeta - Mês de 
Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa no município de Mogi das Cruzes, 
visando à conscientização acerca das formas de violência contra a pessoa idosa. 

Art. 2° - A campanha instituída por esta lei terá como símbolo um laço 
de cor violeta. 

Art. 30 - A campanha Junho Violeta - Mês de Conscientização da 
Violência contra a Pessoa Idosa — tem como objetivo criar uma consciência social e 
política junto à comunidade e desenvolverá ações de mobilização, sensibilização e 
conscientização da população sobre todos os tipos de violência contra a pessoa idosa. 

Parágrafo único. Para alcançar este objetivo, o município deverá 
promover e apoiar a realização de: 

I — seminários, palestras, eventos, atividades educativas e culturais, 
dentre outros que abordem tópicos e temas que divulguem e conscientizem a respeito da 
proteção às pessoas idosas; 

11— encontros de conscientização dos idosos e dos seus grupos familiares 
e dos seus cuidadores a respeito dos tipos de violência física, psicológica, financeira e 
sexual, bem como sobre a negligência e o abandono e sobre formas a de evita-los; 

III — divulgação nas diversas mídias e espaços públicos para dar 
visibilidade ao tema, estimulando a prevenção ao abandono e à negligência de pessoas 
idosas, empregando recursos visuais de fácil entendimento, que produza o resultado 
esperado; 

IV — programas de incentivo ao fortalecimento da rede de proteção e 
criar campanhas que estimulem a doação e apoio a organizações da sociedade civil que 
cuidam de pessoas idosas; 1, 
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V — ações voltadas às pessoas idosas, por meio de atividades integradas, 
que envolvam a população, os órgãos públicos e as organizações que cuidam de pessoas 
idosas; 

VI — eventos que destaquem o uso simbólico da cor violeta para 
referenciar a campanha de que trata esta lei. 

Art. 4° - Para cumprimento desta lei, as ações poderão ser viabilizadas 
por meio de parcerias com conselhos municipais, secretarias, entidades ou órgãos 
especializados na promoção dos direitos dos idosos e demais pessoas fisicas ou jurídicas 
comprometidas com o assunto proposto. 

Art. 50 - A campanha Junho Violeta - Mês de Conscientização da 
Violência contra a Pessoa Idosa passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do 
Município de Mogi das Cruzes. 

Art. 6° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA. DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MOGI DAS CRUZES, em 23 ,de fevereiro de 20 , 462° da Fundação da Cidade de 
Mogi das Cruzes. 

MARCOS PAULO AVARES FURLAN 
Presideit6 da Câmara 

Secretaria Legislativa da Câmara Mapicipal de Mogi das Cruzes, em 23 
de fevereiro de 2023, 462° da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes. 

PatifeíSoares 
Secretario Geral Legislativo 

(Autoria do Projeto: Vereadores Osvaldo Antônio da Silva e Edson dos Santos) 


