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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

Ver.  Paulinho do Esporfe

PROJETO DE LEI

Institui   e   inclui   no   Calend6rio   Oficial
Eventos do Municipio de Jacarei a Campanha "Junho
Violeta" e d5 outras providencias.

0   PREFEITO   DO   MUNIcipIO   DE  JACAREi,   USANDO

DAS  ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR

LEI,      FAZ     SABER     QUE     A     CAMARA     MUNICIPAL

APROVOU     E     ELE     SANCIONA     E     PROMULGA    A

SEGUINTE  LEI:

Art.    1°        Fica    instituida    no    Municipio    de    Jacarei    a

Campanha  "Junho  Violeta",  a  ser  realizada  durante  o  mss  de  junho,  com  o  objetivo  de

desenvolver  ae6es  de  mobilizacao,  sensibilizagao  e  conscientizacao  da  populaeao  sobre

todos os tipos de violencia contra as pessoas idosas.

Pafagrafo   dnico.      A   Campanha   "Junho   Violeta"   tera

como simbolo urn laeo de cor vio]eta.

Art.  2°   A  Campanha  "Junho  Violeta"  passa  a  integrar  o

Calendario Oficial de Datas e Eventos do Municipio de Jacarei.

Art. 3°  A Campanha "Junho Violeta" tern coma diretrizes:

I   -   Chamar  a   atengao   da   populagao   em   geral   e   das

entidades de  atendimento ptlblicas e  privadas  para  a questao  da violencia  contra  a  pessoa

idosa;

11 - Promover debates  sabre a  importancia da  preveneao

do combate a violencia contra a pessoa idosa;

Ill  -  Realizar  ag6es  de  conscientizagao  sobre  os  direitos

da pessoa idosa;

lv  -   Estabelecer  diretrizes   para   o  desenvolvimento   de

a96es integradas, envolvendo a populagao,  6rgaos ptlblicos,  instituie6es publicas e privadas,

visando ampliar o debate sobre as tematicas relacionadas a pessoa idosa;
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V - Estimular,  sob o ponto de vista social e educacjonal,  a

concretizagao  de  ag6es,   programas  e  projetos  na  area  da  educagao  e   preveneao  aos

djreitos da pessoa idosa;

Vl   -   lncentivar   doae6es   e   apoio   as   organizae6es   da

socjedade civil que cuidam de pessoas idosas;

Vll  -  Estimular  eventos  e  iluminagao  na  cor  violeta  mos

predios ptiblicos no mss de junho.

Art. 4°  0 Poder Executivo regulamentara a presente Lei.

Art.    5°       Esta    Lei   entra   em   vigor   na   data   de   sua

Camara Municipal de Jacarei, 28 de mar?o de 2022.

publicagao.

Autoria do Droieto: Vereador Pauljnho do  Esporte
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JUSTIFICATIVA

Por     entendermos     a     necessidade     de     ag6es     de

mobilizagao,   sensibilizagao   e   conscientizagao   da   populaeao   sobre   todos   os   tipos   de

violencia   contra   as   pessoas   idosas   e   que   apresentamos   o   presente   projeto   de   lei   a

consideragao   dos   nobres   pares,   atraves   do   qual   pretendemos   instituir   no   Municipio   a

Campanha  "Junho  Violeta",  que  tamb6m  passara  a  integrar o  Calendario  Oficial de  Datas  e

Eventos de Jacarei.

Esta     Campanha     consiste     em     urn     movimento     de

conscientizagao,  que ja  vein sendo  realizado  por  diversos  segmentos  pdblicos  e  privados,

no  mss  em  refefencia,   dirigido  a  populagao  em  geral,  e  em  especial  a   idosa,   sobre  a

importancia da prevengao dos casos de abuso e violencia contra a pessoa idosa.

A  Campanha  tern  como  objetivo  mobilizar  a  populagao,

utilizando a cor violeta como simbolo da luta contra a violencia ao idoso.

0     dia     15     de     junho     marca     o     Dia     Mundial     da

Conscientizagao  da  Violencia  contra  a  Pessoa  ldosa,  instituido  em  2006  pela  ONU  e  pela

Rede   lnternacional   de   Prevengao   a   Violencia   a   Pessoa   ldosa,   com   a   finalidade   de

disseminar o debate sobre a  importancia da conscientizaeao do clever de zelar pelos idosos

na totalidade e complexidade de suas vivencias,  assim coibindo a violencia.

Sobre   a    Campanha    "Junho   Violeta",    suas    principais

caracteristicas  sao  palestras,  debates,  caminhadas  e  outras  ag6es  de  orientac6es  e  ag6es

que envolvam  a familia,  inclusive  pessoas  mais  pr6ximas dos  idosos e toda a  comunidade,

alem das instituig6es/organizag6es ptlblicas e privadas, dentre outras.

Desta   forma,   apresenta-se   de   extrema   imporfencia   a

instituigao da Campanha "Junho Violeta",  para que,  assim,  exista  urn mss  inteiro dedicado a

realizagao de ae6es referentes aos temas que envolvem a pessoa idosa.

Entendemos   que   as   fragilidades   devem   ser  expostas,

discutidas   e   trabalhadas   de   forma   comum,   com   a   finalidade   de   conscientizar  toda   a

sociedade e,  principalmente, combater a violencia contra os idosos.
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Assim  exposto,  estamos  certos  de  que  esta  propositura

merecefa o apoio e aprova?ao dos nobres pares, ao que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei, 28 de mar9o de 2022.
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