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Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Coca! de Telhia 

Gabinete Prefeita 

LEI N̂ lSó/ZOlS Cocai de Telha-PI, 10 de dezembro de 2011. 

"Dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Integração 
da Família e sua inclusão no calendário anual oficial de 
eventos do município e dá outras providências." 

A Senhora ANA CÉLIA DA COSTA SILVA, Prefeita de Cocai de Telha, Estado do Piauí, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte 
Lei: 

ART. 1" - Cria a "Semana Mimicipal da Integração da Família" e fica instituído, no calendário anual 
oficial de eventos do Município de Cocai de Telha-Piauí a ser comemorada, anualmente, na segunda 
semana do mês de agosto. 

ART. 2" - Durante a "Semana da Família" poderão ser proferidas palestras, realizados debates e 
painéis, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social, visando conscientizar e 
esclarecer a população em geral quanto à importância da família. 

ART. 3' - O Poder Público Municipal poderá realizar convénios e parcerias com órgãos municipais, 
estaduais, federais, instituições religiosas, de ensino e culturais, com o intuito de auxiliar e fortalecer o 
evento. 

ART. 4" - O Poder Púbhco Municipal, por intermédio de seus órgãos e secretarias, poderá auxiliar as 
entidades organizadoras da "Semana da Família". 

ART. 5" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

ART. 6" - Revogam-se as disposições em contráriô  
ANA CÉLIA DjácOSTA SILVA 

PrefeàtÁíunicipal 
Numerada, registrada e publicada a presente Lei aos lO(dez) dias do mês de dezembro do ano de dois 

mil e dezoito (2018). 
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