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  LEI Nº 207/2015 DE 22 DE JULHO DE 2015. 
 
 
  SÚMULA: Institui,  no  âmbito  do  Município de Cruzeiro do Sul –  

Estado do Paraná, a  Semana  Municipal  da  Família e 
dá outras providências. 

 
 
  A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ESTADO DO 
PARANÁ – APROVOU – E EU PREFEITO MUNICIPAL, NO USO DE 
MINHAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, SANCIONO A SEGUINTE LEI. 
 
 
  Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de Cruzeiro do 
Sul – Estado do Paraná, a Semana Municipal da Família, com vistas à 
valorização e a efetiva participação da Família na sociedade civil. 
 
  Art. 2º - A Semana Municipal da Família será comemorada do 2º 
(segundo) Domingo do mês de Agosto até o Sábado seguinte, semana em 
que a sociedade civil organizada, as igrejas, as escolas, e os demais órgãos 
da administração pública municipal realizarão atividades específicas 
relacionadas ao tema, com o objetivo de promover a reflexão acerca da 
importância e responsabilidade da família como instituição educadora e 
formadora, enfatizando seus valores éticos e morais.  
 
  PARÁGRAFO ÚNICO - O período compreendido no caput deste 
artigo objetiva estimular e realizar campanhas, palestras, atividades escolares 
com a família e eventos com vistas à promoção da família sul-cruzeirense, 
oportunidade em que o município deverá divulgar os eventos e promover 
palestras com funcionários ou convidados, como voluntários, sob sua 
coordenação. 
 
  Art. 3º - O Município de Cruzeiro do Sul deverá promover o 
engajamento de escolas, creches, Conselhos e Associações constituídos, 
Igrejas, Sociedade Civil e Órgãos Públicos que realizarão palestras e 
discussões sobre os valores da família, sua importância na sociedade, com 
foco nas questões relacionadas ao enfraquecimento e desestruturação de 
muitas famílias. 
 
  Art. 4º - A Semana Municipal da Família será inserida ao 
calendário escolar, com a prática de atividades, ao menos uma hora diária,  
reservada à realização da semana dedicada ao tema na Rede Pública 
Municipal de Ensino, com objetivo de atingir os propósitos, cujo tema seguirá 
a presente ordem: 
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        I - Promover palestra para alunos, pais de alunos e a 
comunidade em geral sobre o tema família, preferencialmente na abertura da 
semana; 
         II - Promover concurso de redação referente ao tema família e 
a sua importância; 
       III - Confeccionar murais alusivos à importância da família; 
        IV - Promover peças teatrais que abordem o tema Família e a 
importância do diálogo na relação familiar; 
       V – Propor atividades didático-pedagógicas extracurriculares 
que atendam aos objetivos maiores da comemoração, objeto da presente lei.  
 
  Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
  PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELE, EM 
22 DE JULHO DE 2015. 
 
 
          Ademir Mulon 
       - PREFEITO MUNICIPAL - 
 
 


