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LEI N° 8.679, DE 28 DE MAIO DE 2021.

Institui o “Final de Semana de Mulheres em 
Missão no Município de Carazinho”, no 
último final de semana de cada mês e dá 
outras providências.

Autoria: Vereadora Janete Ross.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1o Fica instituída no Município de Carazinho o “Final de Semana de 
Mulheres em Missão” no último final de semana de cada mês.

Art. 2o O final de semana de Mulheres em Missão será comemorado no 
último final de semana de cada mês, sábado e ou domingo.

Art. 3o O “Final de Semana de Mulheres em Missão” será organizado pelas 
Instituições Religiosas, respeitando a liberdade religiosa preconizada no Art. 5o, VIII da 
CRFB/88, juntas ou separadamente, sendo permitida a parceria com entes governamentais 
e/ou não governamentais para a cessão de espaço público para realização de eventos que 
poderão ocorrer por meio de palestras, feiras, panfletos, livros, teatros, shows musicais ou 
outras atividades do gênero.

Art. 4o O “Final de Semana de Mulheres em Missão” o Poder Público em 
parceria as Instituições, respeitando a liberdade religiosa individual, poderá desenvolver 
atividades religiosas na rua, em templos, no semáforo, em frente aos Hospitais e também 
em praças do Município. Desenvolvendo ações voltadas à conscientização e reflexão na 
comunidade, estimulando o respeito, a ética, raça, credo, paz, fé, solidariedade, cidadania e 
a dignidade da pessoa humana.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de maio de 2021.
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