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-LEI MUNICIPAL NS 644/2O2L
De 25 de Novembro de 2021

"lnstitui

o dia 14 de março como o

"Dia Maielle Franco de
Enfrentamento à Violência contra as Mulhercs" no Município de São
Francisco do Conde -BA e dá outras providências".
Autoria do Vereador Marivaldo do Amaral

o

pREFElro Do MUNIcípto DE sÃo FRANctsco Do coNDE, Estado da

Bahia, no uso de suas atribuiçÕes legais que lhe sáo conferidas pelo inciso Vl, do art.

75, da Lei Orgânica Municipal e demais legislaçÕes pertinentes, faço saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

I

Fica instituÍdo

o dia 14 de março

como "Dia Marielle Franco de

Enfrentamento à Violência Política Contra Mulheres', no Município de São Francisco do
Conde-BA.

Parágrafo único. O 'Dia Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política

contra Mulheres' tem como objetivo dar visibilidade acerca dos variados tipos de
agressões sofridas pelas mulheres no exercício da política, sobretudo às mulheres
negras, conscientizando a populaçâo da importância em coibir esses atos.
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A data ora instituída passará a constar do Calendário Oficial de Eventos

do Município de Sáo Francisco do Conde-BA.

o

I
seminários

e

poder público poderá apoiar e facilitar

a

realizaçâo de divulgaçÕes,

palestras nas escolas, universidades, praças, teatros

e

equipamentos

públicos sobre Marielle Franco e a fim de refletir sobre a importância do enfrentamento à

violência às mulheres, sobretudo as mulheres negrâs.

Parágrafo único. As atividades mencionadas no caput deste artigo poderáo ser
executadas por instituiçôes públicas e privadas e em parcerias do

FRANCISCO DO CONDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
End- Ruâ Ráimríúo Ritrêiío - C€írto, Sb FÍarEi&o do Corxrê-SA
CEP: 43.S0G000 / Tel.: Crl) s85Í

{8o1

der público com
J$Í

a9

o 6er!'1a:

I

SÊ(;OV

t

PUBLICADO EM

Estado da Bahia

><t,

'._ o§ /

Prefeidra Municipol de São Francisco

\t

/20_À

K

do Conde

entidades da sociedade civil.
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Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo, revogadas as

disposições em contrário.

Sáo Francisco do Conde-BA, 25 de novembro de2021.
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