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 LEI Nº 2630/2021 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021. 

 
Institui a Campanha Agosto Lilás no 

Município de Parelhas e dá outras 

providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS/RN; 

Faço saber que a câmara Municipal de Parelhas-RN, aprovou e eu sanciono a 

seguinte lei: 

  
 Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Município de Parelhas, a Campanha Agosto 

Lilás, a ser realizada, anualmente, durante o Mês de Agosto. 

Parágrafo único: A Campanha Agosto Lilás será incluída no calendário oficial de 

eventos do Município. 

 

 Art. 2º. A Campanha Agosto Lilás tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre 

a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 

  Art. 3º Para consecução de seu objetivo a campanha Agosto Lilás prevê realizações 

de ações de mobilização, palestras, debates, encontros, utilização de redes sociais, 

eventos, campanha de mídias, informações à população por meio de banners, folders e 

outros matérias ilustrativos e exemplificativos sobre as diferentes formas de violência contra 

a mulher e sobre os mecanismos de prevenção, sobre os canais disponíveis para a 

denúncia de casos de violência, bem como os instrumentos de proteção as vítimas. 

 Parágrafo único: As Atividades previstas no caput poderão ser realizadas pelo órgão 

competente do poder executivo de forma articulada com suas respectivas secretarias, entre 

ela a secretaria de educação e saúde de nosso município, tendo também a opção de firmar 
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parcerias e convênios com instituições governamentais e não governamentais, empresas 

públicas e privadas, movimentos sociais, conselhos de direitos e conselho de classe. 

 

 

Art. 4º o município iluminará o principal prédio público, a Prefeitura Municipal de 

Parelhas com luz de cor lilás, como forma de facilitar a comunicação e o entendimento da 

lei durante toda a campanha Agosto Lilás. 

 

Art. 5º adotar Medidas com propósito de esclarecer, sensibilizar a sociedade, e de 

estimular ações preventivas e campanhas educativas com distribuição de laços na cor Lilás, 

a fim de contribuir para o fim da violência contra a mulher. 

 

Art. 6º esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Parelhas, 20 de setembro de 2021. 

 

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gabinete@parelhas.rn.gov.br
mailto:municipioparelhas@gmail.com

