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LEI N° 8.719, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.

Institui a Campanha Junho Violeta - Violetas contra a 
Violência - e inclui o mês de Conscientização da 
violência contra a pessoa idosa - Junho Violeta - no 
calendário do Município de Carazinho.

j

Autoria: Vereador Bruno Berté.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1o Fica instituída, no âmbito do Município de Carazinho, a Campanha 
Junho Violeta - Violetas contra a violência, visando a conscientização acerca das formas de 
violência contra a pessoa idosa, a ser realizada anualmente, no mês de junho.

Parágrafo único. A Campanha Junho Violeta será incluída no Calendário 
oficial de Eventos do Município.

Art. 2o A campanha instituída por esta Lei desenvolverá ações de 
mobilização, sensibilização e conscientização da população sobre todos os tipos dê 
violência contra a pessoa idosa de maneira a ser regulamentada pelo poder público.

Art. 3o A campanha Junho Violeta - Violetas contra a violência - tem como 
objetivo apoiar a realização de:

I - Seminários, palestras, eventos, atividades educativas, dentre outros, com 
o fim de conscientizar a população a respeito da proteção às pessoas idosas;

II - Reuniões para conscientização dos idosos, dos seus grupos familiares e 
dos seus cuidados a respeito dos tipos de violência física, psicológica, financeira e sexual, 
bem como sobre a negligência e o abandono e sobre as formas de evitá-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 impacto;

IV - Implantação de meio e canais destinados à denúncia ou representação 
perante conduta de agressão e de não atendimento aos direitos da pessoa idosa;

V - Ações direcionadas à pessoa idosa, por meio de atividades integradas, 
que envolvam a população, os órgãos públicos e as organizações que atuam na área; e

VI - Ações que destaquem o uso simbólico da cor violeta para referenciar a 
campanha de que trata esta Lei. /
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Parágrafo único. As atividades previstas poderão ser realizadas pelo órgão 
competente do poder público de forma articulada com suas secretarias, tendo como opção 
firmar parcerias e convênios com instituições governamentais e não governamentais, 
empresas públicas e privadas, movimentos sociais, conselhos de direitos de classe.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 24 de setembro de 2021.

Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura:
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Lori Luiz Bpriésina
Secretário de Administração e Gestão
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