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Lei Ordinária nº1.906, de 10 de agosto de 2018.

Promulgo a presente Lei.

Gabinete da Presidência, Parnamirim/RN, 10 de
agosto de 2017.

__________________________________

                         Presidente

Cria a Lei Micaela Ferreira, instituindo o dia 13 de
julho como o dia Municipal das Mães que sofrem da
Síndrome dos Braços Vazios em razão da violência
urbana e dá outras providências.

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara aprovou, e eu, seu Presidente, PROMULGO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criada a Lei Micaela Ferreira, instituindo no Calendário
Oficial do Município o “Dia Municipal de Luta das Mães que sofrem da
Síndrome dos Braços Vazios” causada pela violência urbana, a ser
realizado no dia 13 de julho de cada ano.

Parágrafo Único – Para os fins de que trata a presente lei, considera-se
apenas as vítimas do crime de roubo seguido de morte (latrocínio),
compreendendo-se também como vítima a mãe e os filhos da vítima
principal.

Art. 2º - Fica autorizado o uso do espaço situado na Avenida Abel Cabral,
em local onde existe a lagoa d e captação de águas pluviais no bairro de
Nova Parnamirim nesta cidade, para a construção de um monumento às
vítimas da violência urbana, devendo o poder Executivo Municipal
regulamentar a forma adequada de cessão do espaço.

Art. 3º - O Poder Executivo Municipal deverá dar prioridade no
atendimento psicológico, médico, e de assistência social às vitimas, nos
moldes do parágrafo único do Art. 1º desta lei.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar Núcleos para
atendimento as vítimas do crime e de que trata o parágrafo único do Art. 1º
desta lei para:

 I – Prestar orientação e assessoramento jurídico das vítimas;

II – Realizar atendimento psicológico para as vítimas, quando não
disponível na municipal;

III – Realizar atendimento médico para as vítimas, quando não disponível
na rede municipal;

IV – Realizar o acompanhamento pedagógico dos filhos menores das
vítimas;

V – Realizar o levantamento estatístico da violência nesta cidade de
Parnamirim, independente do levantamento realizado por outros órgãos;

Art. 6º - A despesas decorrente da execução desta Lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º - A Câmara Municipal de Parnamirim deverá realizar, anualmente,
preferencialmente no dia 13 de julho de cada ano, Audiência Pública para
tratar da Violência na cidade de Parnamirim.

Parnamirim/RN, 10 de agosto de 2018.

 

IRANI GUEDES DE MEDEIROS

Vereador/ Presidente


