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Lei Municipal n° 457/2009

“Autoriza o Poder Executivo a incluir no currículo do 
Ensino Fundamental, Nível I, a critica da violência 
domestica e da discriminação de raça, gênero, 
orientação sexual, origem ou etnia”.

PAULO SÉRGIO DE MORAES, Prefeito Municipal de Iaras, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, Faz Saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Municipal;

Artigo Io - Fica autorizado o Poder Executivo a estabelecer como 
conteúdo obrigatório no Ensino Fundamental, Nível I, a critica da violência domestica e da 
discriminação de raça, gênero, orientação sexual, origem ou etnia.

§ 1° - A abordagem critica da violência domestica deverá tratar 
prioritariamente da que atinge mulheres, crianças e adolescentes.

§ 2o - Os temas previstos no “caput” devem ser inseridos de forma 
transversal nos currículos escolares, abrangendo todas as disciplinas e áreas do conhecimento.

Artigo 2o - Os cursos realizados pelo Poder Publico para capacitação 
dos profissionais da Educação deverá abordar os temas previstos no artigo anterior.

Artigo 3o - As despesas para implementação da presente Lei ocorrerão 
por dotações orçamentárias próprias.

Artigo 4o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario.

Registre-se e Publique-se.

Pref. Mun. de Iaras, 05 de outubro de 2009.

aulo Sérgio de Moraes 
Prefeito Municipal

P»gF£n URA MUNICIPAL PE }uHAS 

kügisuadCHa) nesta Secretaria soo n?
. fls /(S  ... . livro n9 õ J__
P U B L I C A Ç Ã O

Publicado na Irrprersa e Afixada ai 
nos átrios tía Preteiana e da Cár»ara 
Art. 95 l . ü. M.

IA R A S ,jQ á i/.

P raça M onção, 683 -  Tele-fax (14) 3764-9400 -  CEP 18775-<J00


