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LEI N° 8.727, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.

Institui a ‘‘Semana da Orientação e debates sobre Prevenção da 
Gravidez na Adolescência no âmbito do Município de 
Carazinho", e dá outras providências.

Autoria: Vereadores Alécio Sella eAdriel Machado.

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 instituído, no Município de Carazinho a Semana de Prevenção a Gravidez na 
Adolescência, a ser realizada anualmente, na última semana de setembro.

Art. 2o As comemorações alusivas a semana descrita no art. 1o desta Lei tem como
objetivos:

I - Prevenir a Gravidez na adolescência;
II - Contribuir para a diminuição do índice de gravidez na adolescência;
III - Incentivar, divulgar e propiciar o programa de planejamento familiar ou reprodutivo;
IV - Prevenir infecções sexualmente transmissíveis (DST);
V - Reduzir as situações de exclusão social decorrente da gravidez precoce;
VI - Informar, sensibilizar e envolver a sociedade em torno da situação da maternidade e

da paternidade precoce;
VII - Resgatar as adolescentes para cidadania;
VIII - Conferir visibilidade social à ações pertinentes em questão, em desenvolvimento 

na cidade de Carazinho, no âmbito interinstitucional;
IX - Incentivar o ingresso destas jovens em programas sociais;
X - Colaborar para a redução da evasão escolar.

Art. 3o As ações descritas no Art. 2o poderão ser realizadas pelo poder público, por 
instituições de ensino, entidades representativas de classe e pelas organizações da sociedade civil 
isoladamente ou em parceria.

Art. 4o A presente lei será regulamentada, no que couber, para sua fiel execução.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2021.
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