
C.antnra ivluníríyat f,e tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893 0001-70

PROJETO DE LEI N9 048/2021, 72 DEJULHO DE 2O2L

INSTITUI O PROGRAMA

unNsrnu,tçÃo sottotíN,s No
auvtcÍpto DE nnnREIR.ls, E DÁ

ournes pnownÉr'Icus.

VEREADORA üLABIjLROSA DE OLIYEIRA DOS SAIITOS no uso de
suas-atribuições legais, apresenta para deliberação soberana do plenário

- desta Casa o seguinte projeto de Lei:

Art. 1o. A instituição d9 Programa Menstruação Solidaria tem como objetivo

o acesso e diskibuição de absorventes higiênicos, de forma gratuita, as

. mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e as que cursam os anos

finais de ensino fundamental e ensino médio nas escolas públicas do

Município, bem como o planejamento de ações de conscientização sobre a

temática menstruação.

- Art. 2.o O Programa Menstruação solidríria abordará estratégicas paÍa a

promoção da saúde e atenção á higiene feminina, com as seguintes diretrizes:

| - Combater a precariedade menstrual, identificada como a falta de

aces§o ou a falta de recursos que possibilitem a aquisição de produtos de
' 

higiene e outros recursos necessários ao período da menstruação feminina;

ll - Reduzir faltas em dias letivos de educandas em período menstrual

e, por decorrência, evitar prejuízos à aprendizagem e ao rendimento escolar;

lll - Aniculação entre órgãos públicos, sociedade civil e a iniciativa

privada para rcalização de campaúas de conscienÍização em tomo da

menstruação e necessidade de cuidados básicos.
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ArL 3." Serão ações do Programa:

| - Fornecimento de absorventes higiênicos femininos pela Rede

Municipal de Saúde, como fator de redução da desigualdade social;

ll - Realização de pesquisas para aferição dos lares nos quais as

mulheres não têm acesso a absorventes higiênicos, visando direcionar e

aperfeiçoar ações govemamentais;

ttt - Elaboração e distribuição de material publicitrírio informativo que

tratem do tema, voltado a todos os públicos, sexos e i.tades, objetivando

desmistihcar a questão e combater o preconceito;

lV - Realização de palestras e cursos em todas as unidades escolares,

nas ultimas duas séries do ensino fundamental e todas as séries do ensino

médio, nos quais abordern a menstruação como um pnrcesso natural do corpo

feminino.

Art.4" - O acesso ao absorvente higiênico, de que trata esta lei, seá realizada

pela distribuição de forma gratuita:

| - Nas unidades e abrigos de gesiio municipal de proteção social, às

adolescentes e mulheres acolhidas em situação de vulnerabilidade; em situação

de rua; e, em situação familiar de extrema pobreza;

ll - Para alunas das últimas duas séries do ensino fundamental e todas

as séries do ensino medio da Rede Municipal de Educação, e que iniciaram seu

ciclo menstrual;
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Art 5o. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das

dotações orçaurentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Barreiras Bahia, 12 de julho de 2O2í

IZ,ABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
VereadoÍa - AVAiITE
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JUSTIFICATIVA:

A iniciativa consiste no fomecimento de absorventes higiênicos para

estudantes do sexo feminino, visando à prevenção de doenças, bem como da

evasão escolar. E um problema real para as adolescentes, configurando a

chamada precariedade menstrual. A falta de acesso aprodutos de higiene para

lidar com o período mensfrual traz enormes riscos à saúde dessas jovens e

mulheres que muitas das vezes em virtude das soluções precárias e insalubres

a que recorrem. Ademais, na falta de absorventes higiênicos, muitas perdem

dias letivos, chegandoa abandonar os estudos por constrangimentos vividos,

sem contar as práticas de bullying. A relevância do tema estií também refletida

em projetos espalhados pelo mundo, implementadospor organizações não

governamentais e liderados por mulheres, que têrn por fito financiar ou

encontrar altemativas para üabilizar o acesso a produtos de higiene no período

menstrual parameninas e mulheres atingidâs por esse tipo de vulnerabilidade,

sendo uma delas a organização nigeriana PeacMID Medical Initiative.

A menstruação ainda é um tabu em vários ambientes sociais, nos Pontos

como o constrangimento e a falta de recursos de muitas meninas Para comprar

o absorvente. Por este motivo, algumas colocam miolo de pão na vagina, usam

fraldas de pano ou simplesmente deixam de ir à escola por vergonha e medo

que de vazamentos por não terem dinheiro pra compftIr absorventes.
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A Forma de incluir a instauração de mecanismos para capacitar e

sensibilizar profissionais de saúde sobre a atenção integral à saúde da mulher,

a instrução de mulheres e adolescentes acerca de seus direitos sexuais e

reprodutivos como a realizzçáo de palestras em atividade pÍra Promover o

entendimento de cada uma e romper o preconceito sobre o processo menstrual.

Essa realidade alcança muitos outros países em 2019, o filme

Absorvendo o tabu, dirigido por Rayka Zehtabchi, venceu o Oscar de melhor

documentário de curta-metragem ao abordar o estigma que a menstruação

ainda suscita na sociedade e trazer à tona o tema das dificuldades de acesso

da população feminina a absorventes ou outros recursos de higiene

Diante da relevância da maéria, solicitamos a colaboração dos nobres

pares para a aprovação da proposta.

Barreiras Bahia, 12 de iulho de 2o.21

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vercadora - AVANTE
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