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SUMULA: Cria a Semana Municipal da Cultura Indigena

A Câmara Municipal de Diamante O"Oeste, Estado do Paraná, aprovou e Eu Prefeita
• Municipal, sanciono a seguinte:

•
•

•
•

•

LEI

Art. 1° - Fica criada no âmbito do Município de Diamante O'Oeste, a Semana Municipal da
Cultura Indígena.
91° - Caberá ao Poder Executivo, anualmente, a fixação da data da Semana através de
Decreto.
92° - A Semana Municipal da Cultura Indigena contara com a participação dos Órgãos e
Secretarias do Governo do Município, da Câmara Municipal de Vereadores, das Instituições
Religiosas, de Organizações Não Governamentais, de Entidades Estudantis e Sindicais, de
Clubes Esportivos e de Serviços, de Associações Comunitárias, de veículos e rede de
comunicação escrita, radio difusão, bem como de quaisquer outros setores organizados da
sociedade, sob a coordenação do Gabinete da Prefeita Municipal.
I _ Será permitida ainda a participação da FUNAI, bem como de outros órgãos da União,
Itaipu Binacional e do Estado do Paraná.

Art. 20 _A participação neste evento e considerada de elevado interesse Publico e serão os
participantes distinguidos com certificação de Moção de Aplausos.

Art. 3° - O Governo do Município promovera condições, recursos informativos e de
divulgação, educacionais, técnicas e científicos que assegurem a divulgação '3 valorização
da cultura indígena, o atendimento ao índio, bem como esclarecer a população e a
comunidade escolar acerca de tais ações.

Parágrafo Único - As ações descritas neste Artigo, advirão do consenso e entendimento das
Comunidades Indígenas, entidades governamentais e não governamentais participantes.

Art. 4° - As despesas provenientes da aplicação desta Lei correrão a conta de dotações
próprias, ficando o Poder Executivo autorizado, caso haja necessidade, a abrir credito
suplementar.
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