
LEI Nº 1.7

 

 

Eu, prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso. 

Faço saber que a Câmara dos Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

 
Art.1º- O Poder Legislativo Municipal poderá promover na Câmara Municipal, ações socioeducativas

preventivas no combate à violência contra as

 
Art.2º- As ações terão como objetivo a conscientização e o combate de todas as formas de violência e 

discriminação contra as mulheres, promovendo campanhas informativas, através de material impress

seminários, palestras e exposições de painéis alusivos.

Art.3º-  Fica intuído o mês de novembro como mês de conscientização e prevenção da violência contra 

as mulheres. 

Art.4º- O poder Legislativo deve preferencialmente buscar parcerias com entidades 

ampliação dos direitos da mulher. 

Art. 5º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

RONIEVON MIRANDA DA SILVA

Secretário Municipal de Administração e Finanças

 

 

 

LEI Nº 1.773 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 

 

DISPÕE DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO 
LEGISLATIVO MUNICIPAL NA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VISANDO A 
PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA

Eu, prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso.  

Faço saber que a Câmara dos Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

O Poder Legislativo Municipal poderá promover na Câmara Municipal, ações socioeducativas

preventivas no combate à violência contra as

As ações terão como objetivo a conscientização e o combate de todas as formas de violência e 

mulheres, promovendo campanhas informativas, através de material impress

seminários, palestras e exposições de painéis alusivos. 

Fica intuído o mês de novembro como mês de conscientização e prevenção da violência contra 

O poder Legislativo deve preferencialmente buscar parcerias com entidades 

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL – EM, 29 DE SETEMBRO 

 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal 

 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração e Finanças – Portaria nº. 173/2017

 

DISPÕE DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO 
LEGISLATIVO MUNICIPAL NA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VISANDO A 
PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES. 

O Poder Legislativo Municipal poderá promover na Câmara Municipal, ações socioeducativas e 

preventivas no combate à violência contra as mulheres. 

As ações terão como objetivo a conscientização e o combate de todas as formas de violência e 

mulheres, promovendo campanhas informativas, através de material impresso, 

Fica intuído o mês de novembro como mês de conscientização e prevenção da violência contra 

O poder Legislativo deve preferencialmente buscar parcerias com entidades com histórico na 

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. 

 DE 2.017. 

Portaria nº. 173/2017 



 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares 

por Lei Municipal. Data Supra. 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas. 

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal 

 

de costume estabelecidos 


