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LEI Nº 6.418, de 24 de novembro de 2022. 

 

INSTITUI A CAMPANHA DOS DIAS LARANJA 

OFICIALMENTE NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL 

E ESTABELECE SUAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito de Rio do Sul faz saber a todos os habitantes 

deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e 

eu sanciono a seguinte Lei; 

 

Art. 1º Fica instituído no Município de Rio do Sul a campanha dos “Dias Laranja” 

onde nos dias 25 dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de cada ano teremos o 

“Dia Laranja” promovida pela Conselho Municipal de Direitos da Mulher com apoio da 

Secretaria de Assistência e  Desenvolvimento Social  que  fará ampla divulgação dos seus 

objetivos que serão os seguintes:  

I – incentivar que toda a população rio-sulense manifeste-se contra todas as formas de 

violência previstas em lei federal contra mulheres e meninas de forma presencial e digital 

vestindo para isso, uma peça de roupa ou adorno laranja;  

II – promover a reflexão da necessidade de combate e denúncia de todas as formas de 

violência contra mulheres e meninas para os órgãos competentes;  

III – envolver todos os órgãos da sociedade civil organizada e todos os órgãos 

governamentais na campanha marcando o dia 25 como dia de luta pela causa da mulher;  

IV – trabalhar nestes dias a divulgação dos serviços, eventos e oportunidades que as 

mulheres vítimas de violências possuem em Rio do Sul para serem atendidas no setor público 

e privado;  

V – firmar compromisso de toda a sociedade com a erradicação de todas as formas de 

violência contra mulheres e meninas.  

 

Art. 2º A programação dos Dias Laranja será feita pelo CMDM – Conselho Municipal 

dos Direitos da Mulher até o início do mês de julho de cada ano e igualmente amplamente 

divulgada inclusive para integração com os demais órgãos que atuam no atendimento e defesa 

dos direitos das mulheres. 

 

Art. 3º Para dar efetividade a esta Lei o município poderá firmar parcerias com 

entidades privadas, além contar com os recursos previstos no orçamento municipal vigente 

para os seu fins. 

 

Art. 4º Esta Lei entra vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO 

24 de novembro de 2022 
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