
 
 

LEI Nº 3.158 DE 05 DE ABRIL DE 2019 

 

 

 

Ementa: Inclui no Calendário Oficial do Carnaval 

de Petrolina a participação da Rede de Mulheres 

do São Francisco com o Bloco: Quem disse que a 

gente não vinha. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica autorizado a Prefeitura Municipal incluir no Calendário Oficial do Carnaval 

de Petrolina a participação da Rede de Mulheres do São Francisco com o Bloco: Quem 

disse que a gente não vinha? 

 

Art. 2º A rede de Mulheres do São Francisco é um movimento instituído no ano de 

2008, por meio de articulação estabelecida pelas organizações que defendem a 

igualdade de direito das mulheres, no âmbito regional. 

 

Art. 3º Os objetivos do bloco são: 

I. Contribuir com o processo de combate a violência contras as mulheres; 
II. Propiciar a paz, o respeito entre os foliões; 

III. Possibilitar as Mulheres que estão curtindo o carnaval de Petrolina, que equidade de 
gênero propicie a vivência harmoniosa entre mulheres e homens nos diferentes 
espaços socioculturais; 

IV. Assegurar a participação do folião de forma a incentivar e valorizar a cultura 
pernambucana; 

V. Fortalecer o intercâmbio entre organismos de mulheres da região do Sertão do São 
Francisco. 

 

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

 

Autora: Maria Cristina Costa de Carvalho   

 

 

Gabinete do Prefeito, em 05 de abril de 2019. 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 



 
 

 

ATO DE SANÇÃO Nº 1281/2019 

 

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas 

atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e 

considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado. 

 

 

 

- RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que “Inclui no Calendário Oficial do 

Carnaval de Petrolina a participação da Rede de Mulheres do São Francisco com 

o Bloco: Quem disse que a gente não vinha.” Tombada sob nº 3.158, de 05 de abril 

de 2019, publique-se, nos termos e na forma da lei. 

 

 
                                        

 

Gabinete do Prefeito, em 05 de abril de 2019. 

 

 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito Municipal 


