
CAMARA  MUNICIPAL   DE   JACAR

PAIACI0 DA LIBERDADE

SuBSTITUTIVO   AO   PROJET0   DE   LEI   056/21   -   Cria   o
"Programa  de  Promoeao   da  Dignidade  Menstrual"   no

Municipio de Jacarei.

0    PREFEITO   MUNICIPAL    DE   JACAREl,    USANDO   DAS

ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER   QUE  A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU   E   ELE

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.  10   Fica  instituido,  no  Municipio  de  Jacarei,  o  "Programa

de  Promoeao  da  Dignidade  Menstrual",  direcionado  as  mulheres  que  se  encontram  em

situagao  de  vulnerabilidade  socioecon6mica,  ratificando  a  necessidade  do  atendimento

prioritario a estas mulheres.

Pafagrafo  dnico.     Para  verificar  a  situagao  a  que  alude  o
"caput" deste artigo,  serao  utilizados  os  indicadores  sociais  do  lBGE  (lnstituto  Brasjleiro

de Geografia e Estatistica), o Cadunico (Cadastro Unico para Programas Sociais) e dados

disponiveis na Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social de Jacarei.

Art. 2°   As ae6es instituidas por esta Lei tern como objetivos a

conscientizaeao   acerca   da   menstruagao,   assim   como   o   acesso   aos   absorventes

higienicos femininos,  como fator de redugao da desigualdade social,  e visa, em especial:

I -combater a precariedade menstrual;

11  -  promover  a  atengao  integral  a  sadde  da  mulher  e  aos

cuidados basicos decorrentes da menstruagao;

Ill -garantir a  universalizaeao do acesso as mulheres pobres

e extremamente pobres, aos absorventes higienicos, durante o ciclo menstrual;
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lv -combater a desinformagao e o tabu sobre a

com a ampliaeao do dialogo sobre o tema na politica,  nas politicas pdblicas,  nos servigos

ptlblicos,  na comunidade e nas familias;

V -reduzir faltas em  dias  letivos,  prejuizos  a aprendizagem  e

evasao escolar de estudantes em idade reprodutiva; e

Vl  -  promover  a  satlde  de  pessoas  que  passam  pelo  ciclo

menstrual.

Art.  3°   0  "Programa  de  Promoeao  da  Dignidade  Menstrual"

tern coma diretrizes basicas:

I  -  a  conscientjzagao  da  Administragao  Pdblica  acerca  da

relevancia  de  garantir,  as  pessoas  que  menstruam,  o  acesso  a  insumos  de  higiene

menstrual;

11  -  a  promoeao  da  consolidagao  de  politicas  pdblicas  que

visem a garantia dos direitos humanos.

Ill  -o  desenvolvimento  de  programas  e  ae6es,  bern como o

estimulo  a  articulaeao  entre  entidades  e  6rgaos  pdblico§,   sociedade  civil  e  iniciativa

privada, que visem ao desenvolvimento do pensamento livre de preconceito em torno da

menstruagao;

lv -o incentivo a realizaeao de palestras e cursos nos quais a

menstruagao  seja  abordada como  urn  processo  natural  do corpo,  com  vistas a  evitar e

combater   a   evasao   escolar   em   decorfencia   dessa   questao,   desmistificando-a   e

combatendo o preconceito;

V  -  a  djsponibilizaeao  e  distribuieao  gratujta  de  absorventes

pelo  Poder  Ptlblico  Municipal,  inclusive  as  crianeas  da  Rede  Municipal  de  Ensino  que

passam pela puberdade precoce.

Art. 4°   0 disposto no inciso V do artigo 3° desta Lei aplica-se

as mulheres que menstruam em situagao de vulnerabilidade.

Art.  5°   0  "Programa  de  Promogao  da  Dignidade  Menstrual"

sera   implementado   no  sentido  de   conscientizar  a  Administraeao   Pdblica   acerca  da

necessidade de:
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I -disponibilizar os insumos, entre outros,nos seguintes

a)  relacionados aos servieos da  rede de satlde municipal, tais

comc) Unidades Basicas de Sadde,  Unidades de Pronto Atendimento e hospitais;

b) escolas da rede municipal de ensino; e

c) relacionados aos servigos da rede de assistencia social; e

11  -incentivar a  divulgagao  do  programa  de  que trata  esta  lei

para as possivejs pessoas beneficiarias.

Art. 6°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Camara Municipal de Jacarei, 09 de agosto de 2021.

.T"  .,   .
Vereadora -PSDB

I:..._          ..:--`:
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Vereador - PL
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JUSTIFICATIVA

Nobres Vereadores,

Temos a  honra  de  submeter a  apreciaeao  e  aprovagao

desta  Augusta  Casa  o  presente  projeto  de  lei  que  visa  estabelecer  urn  programa  de

politieas  pdblicas  para  combater  a  chamada  "pobreza  menstrual"  e  seus  problemas

derivados.  Esse  6  urn  programa  necessario  e  prioritario  e  visa  atingir  beneficiarias  em

situagao  de  extrema  pobreza -ou  seja,  aquelas  com  renda  mensal  de  ate  R$  89  por

Pessoa.
A  menstrua?ao  e  urn  processo  natural  das  pessoas  do

sexo biol6gico feminino. No entanto, ha muita desinformagao sobre esse processo, o que

pode  colocar  as  meninas  e  mulheres  em  uma  situagao  de  vulnerabilidade.   Devido  a

relevancia  do  tema,  este  assunto  vein  ganhando  espaeo  no  debate  ptlblico  na  ultima

d6cada.  Em  2014,  por exemplo,  a  Organizagao  das  Nae6es  Unidas  (ONU)  reconheceu

que  o  direito  das  mulheres  a  higiene  menstrual  e  uma  questao  de  Sadde  Ptlblica  e  de

Direitos Humanos,

Por outro lado, a menstruaeao se torna urn fator agravante

nao s6 de desigualdade social,  mas tamb6m  urn problema de Sadde Pdblica,  a medida

que  parte  das  pessoas  que  menstruam  nao  tern  acesso  as  informae6es  e  aos  meios
devidos de cuidados da satlde e higiene menstrual. Por urn lado, mulheres sem condig6es

de  compra de  absorventes  acabam  utilizando  materiais  indevidos  para  esse fim,  como

miolo de pao,  algodao,  entre outros,  que podem ocasionar infecg6es e outros problemas

graves de satlde.
As     consequencias     desse     problema     de     "pobreza

menstrual" sao graves e podem ter efeitos de longo prazo para o desenvolvimento humano

de parte relevante da populagao do nosso municipio. No quesito Educagao, estima-se que

1  a cada 4 jovens ja faltou a escola por nao possuir absorvente.

Desta forma, o tema em que trata o projeto de lei e voltado

para a naturalizagao, informagao e fomento aos cuidados pessoais quanta a menstruagao,

tornando-se  necessario  para a  devida  compreensao de que  a  pobreza  menstrual  6  urn
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obstaculo  para  os  Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentavel  e  para  o
iiiiE=

desenvolvimento de nosso municipio.  Este projeto de lei reconhece a importancia de fazer

circular  informagao  entre  todos  os  pdblicos,  com  especial  ateneao  para  tomadores  de

decisao -menstruem eles ou nao.

E  importante  ressaltar  os  esforgos  da  sociedade  e  dos

6rgaos ptlblicos em movimentos no combate a pobreza menstrual. Podemos citar exemplo

do  Grl   Up,   movimento  da   Fundagao   ONU   que   nasceu   em  2010  e  funciona   como

propulsionador de jovens  liderangas femininas,  que  pensam  causas  importantes  para  a

promogao e defesa das menjnas e mulheres.
Ja o Governador de Sao Paulo, Joao Doria, laneou no dia

14 de junho de 2021  o programa Dignidade lntima, que vai investir mais de R$ 30 milh6es

na distribuigao de produtos de higiene menstrual a alunas de escolas da rede estadual. A

verba sera aplicada  pela Secretaria  da  Educagao por meio do Programa  Dinheiro  Direto

na  Escola  e  vai  beneficiar,  principalmente,  estudantes  em  situagao  de  vulnerabilidade

econ6mica e social. A rede estadual conta com  1,3 milhao de alunas em idade menstrual,

entre dez e 18 anos.  Desse total, mais de 500 mil possuem cadastro no Cadunico e sao

consideradas vulnefaveis, enquanto que 330 mil estao em situaeao de extrema pobreza.

0 novo projeto da Secretaria da Educagao foi planejado para atender todas as alunas da

rede  estadual,  mas  priorizando  as  que  estao  situaeao  de vulnerabilidade.  A distribuigao

dos produtos sera feita de forma a garantir a privacidade das estudantes a partir de boas

praticas e sugest6es de escolas estaduais.
Sabemos  o  quao  necessario  e  urgente  6  tratar  deste

tema,  uma vez que  uma  dessas dificuldades  6 o  acesso aos absorventes  intimos.  Nao

podemos  deixar  de  nos  sensibilizarmos  enquanto  mulheres  e  jovens  em  situagao  de

vulnerabilidade fazem uso de toalhas de pano, jornal e ate mesmo miolo de pao no periodo

menstrual,  pois  al6m  de  terem  prejudicadas  a  higiene  intima,  estao  sujeitas  a  doengas

ginecol6gicas.  Por este  motivo,  o  mandato  desta  Vereadora  lanapu  a  campanha  COM

ELAS, POR ELAS para arrecadaeao e entrega de absorventes femininos as mulheres de

baixa  renda,  na  tentativa  de  minimizar  este  problema  e  garantir  dignidade  menstrual  a

estas mulheres.
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Nestas   condig6es,   esperamos   merecer   o   apoio

ilustres pares pela aprovaeao do projeto.

Camara Municipal de Jacarei,  04 de agosto

Vereadora - PSDB

de 2021 .`\

EFTmEi

Vereador -PL
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Prefeitura de Jacarei
Secretaria de Governo e Planejamento

Oficio n.a 135/2021-GP

A Sua Excel6ncia, a Senhora
MARIA AMELIA
DD. Vereadora da Camara Municipal de Jacarei / SP

Excelentissima Senhora Vereadora,

Menstrual.

Jacarei, 20 de julho de 2021.

Encaminho    anexo    o    lmpacto    Financeiro    do    Programa    de    Dignidade

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

CELSO FLORE!NCIO DE SOUZA

Secretario de GovFmo e planejamento

Praea dos Tres Poderes, n° 73 -Centre -Jacarei/SP
Telefone:  (12)  3955-9000 ramal 9033 -govemo@jacarei.sp.gov.br
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