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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras. 

Requerimento para que a Prefeitura Municipal, através 
das Secretarias de Educação  e Saúde, promovam 
campanha educativa, durante todo o ano, de 
prevenção da gravidez na adolescência. 

A gravidez na adolescência é considerada a que ocorre entre os 10 e 20 anos, de 
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). A gravidez precoce é apontada 
como uma gestação de alto risco, em razão das preocupações que traz à mãe e ao 
recém-nascido, além de acarretar diversos problemas sociais e biológicos. 

Geralmente diante de uma gravidez na adolescência há perda de liberdade, o 
abandono dos estudos, a rejeição, o distanciamento dos amigos, entre outros. Na 
verdade, são transformações e impactos tanto de forma individual como familiar e 
social. 

Logo, em nosso sentir, a prevenção a esse grave problema demandam a articulação 
de ações intersetoriais com o objetivo de proteger os adolescentes. A iniciativa tem 
como objetivo disseminar informações de teor educativo e métodos preventivos, 
contribuindo assim para aredução da gravidez precoce em nossa cidade. 

Defendemos que um dos mais importantes fatores de prevenção é a educação, tanto 
individual quanto coletiva. Nesse sentido, é importante considerar a educação 
abordandoi sexualidade e saúde reprodutiva, tanto no meio familiar quanto n a escola, 
com abordagem científica, e nos programas de promoção à saúde. Não apenas 
quanto aos eventos biológicos, mas em relação ao convívio de respeito entre meninos 
e meninas, atividades sexuais com responsabilidade e proteção - métodos 
contraceptivos - principalmente durante a adolescência. 

Assim, através de campanhas permanentes de prevenção da gravidez na 
adolescência, visamos garantir o desenvolvimento integral de nosso jovens, sem jamais 
esquecer que se trata de uma responsabilidade coletiva, que precisa articular família, 
escota e sociedade, através de políticas públicas de atenço integral à saúde em 
todos os níveis de complexidade. 

Após o exposto, REQUEIRO à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na 
forma regimental, que se digne em oficiar a Prefeitura Municipal de Acaraú para que, 
através das Secretarias de Educação e Saúde, promovam campanha educativa, 
durante todo o ano, de prevenção da gravidez na adolescência. 
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