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"Institui, no calendário de Eventos Oficiais do Município, o Dia de Conscientização 
sobre o Enfrentamento a Violência Contra Mulher. 

A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 

Art. 1º - Fica alterado o inciso LXXXIV do art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 
2007, e renumerados os seguintes, para incluir nova data no Calendário de Eventos da Cidade 
de São Paulo, com a seguinte redação: 

LXXXIV - 09 de maio: 

"Dia de Conscientização sobre o Enfrentamento a Violência Contra Mulher". (NR) 

Art. 2º - No Dia de Conscientização sobre o Enfrentamento a Violência Contra Mulher 
devem ser programadas ações de divulgação, palestras, seminários e demais eventos alusivos 
à data e à necessidade de promover o enfrentamento às múltiplas formas de violência contra 
as mulheres, nos centros culturais, unidades de saúde, Conselhos Municipais e demais órgãos 
da Administração Municipal, podendo o Poder Público Municipal, nos termos da lei, apoiar os 
eventos ligados à comemoração da data, inclusive autorizando o uso de espaços públicos para 
a realização de atividades correlatas. 

Art. 3º - As Unidades Escolares das redes pública e particular do Município e as APMs 
serão incentivadas a abordarem - junto aos seus estudantes, equipes técnicas, docentes e de 
apoio - o tema "o enfrentamento a violência contra mulher" em palestras, trabalhos escolares e 
atividades similares. 

Art. 4º - Para a consecução dos objetivos desta lei, o Poder Executivo poderá buscar a 
colaboração de entidades que tenham por objetivo o enfrentamento a violência contra mulher 
em quaisquer circunstâncias. 

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

Sala das Sessões, 07 de abril de 2017. Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/04/2017, p. 65 
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