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770/2022Senhor Presidente,

Tem a presente a finalidade de encaminhar a Vossa 
Excelencia, para apreciagao dessa Egregia Camara Municipal, o incluso Projeto 
de Lei, que: “DISPOE SOBRE A POUTICA PUBLICA MUNICIPAL DE 
COMBATE A POBREZA MENSTRUAL NO AMBITO DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAMAR E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS”.

Considerando que em 2014, a Organizagao das Nagoes 
Unidas (ONU) reconheceu que o direito das mulheres a higiene menstrual e uma 
questao de saude publica e de direitos humanos. Segundo este mesmo estudo, 
pedago de pane, papel higienico, papelao, jornal e ate mesmo miolo de pao, sao 
alguns exemplos de materials inadequados e inseguros usados durante o ciclo 
menstrual de adolescentes, jovens e mulheres em situagao de vulnerabilidade 
social. Infelizmente esta tambem e a realidade que afeta boa parte das escolas 
publicas.

Considerando os estudos realizados pelo UNICEF - Fundo 
das Nagoes Unidas para a Infancia em parceria com o UNFPA - Fundo de 
Populagao das Nagoes Unidas, que resultaram no artigo “Pobreza menstrual 
vivenciada pelas meninas brasileiras” e evidenciam urn cenario assustador 
quando se trata da dignidade humana das nossas alunas que menstruam.

Considerando que a pesquisa avaliou o impacto da pobreza 
menstrual no pais demostrando que 28% das mulheres brasileiras ja faltaram a 
escola por nao conseguirem comprar absorvente e que quanto menor a renda, 
maior a porcentagem de mulheres que ja deixaram de comprar absorvente.

Considerando que o Rio de Janeiro sancionou lei, com a 
inclusao do absorvente nas cestas basicas distribuidas pelo Governo do estado. 
Ja no Maranhao, Sao Paulo e Amazonas, os absorventes serao distribuidos nas 
escolas publicas estaduais.

Considerando que o Governo Federal decidiu liberar a 
distribuigao gratuita de absorventes como parte das politicas publicas anunciadas 
no Dia Internacional da Mulher. Depois de vetar a medida em projeto de lei 
aprovado pelo Congress© em outubro do ano passado, o presidente editou 
decreto autorizando a oferta do item - que, no entanto, sera restrita a alguns 
grupos de mulheres e condicionada a existencia de orgamento.
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Considerando que tal iniciativa surge com a demanda que 
ora se observa na realidade das Unidades Escolares do Municipio, associada as 
agoes, politicas ou de grupos independentes, militantes ou nao de causas 
feministas.

Considerando que a Escola se constitui como espago 
dinamico em que a vida pulsa e se revela no movimento de cada aluna que em 
suas constantes interagoes mediadas pelos adultos se estabelece como lugar de 
permanente aprendizagem e desenvolvimento.

Considerando que e importante olhar para cada aluna 
regularmente matriculada na Rede Municipal de Ensino de Cajamar como sujeito 
historico, social, afetivo e cognoscente que ocupa o espago escolar a partir de 
suas multiplas dimensoes, para que as mediagoes que buscam promover 
aprendizagem e desenvolvimento se pautem no reconhecimento da integralidade 
e nas multiplas necessidades que elas apresentam e garantir que todas sejam 
assistidas no seu cuidado pessoal, possibilitando que nao tenham prejuizos a 
vida escolar e a aprendizagem.

Apresentamos para apreciagao dessa Casa de Leis, o 
incluso Projeto de Lei com o intuito de instituir a PoUtica Publica Municipal de 
Combate a Pobreza Menstrual” com a disponibilizagao gratuita de absorvente 
descartavel para higiene intima das alunas da Rede Municipal de Ensino de 
Cajamar que atendem ao Ensino Fundamental nas modalidades Regular e 
Educagao de Jovens e Adultos.

Outrossim, observamos que tal iniciativa vem de encontro 
inclusive, a reivindicagdes dessa Edilidade.

Porfim, em cumprimento as determinagoes legais contidas 
na Lei Complementar Federal n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
segue a estimativa do impact© orgamentario-financeiro, por meio do incluso 
“Estudo de Adequagao Orgamentaria e Financeira” expedido pela Secretaria 
Municipal de Planejamento, Administragao e Gestao e Secretaria Municipal da 
Fazenda, bem como “Dedaragao do Ordenador da Despesa” firmado pelo 
Secretario Municipal de Educagao.

Diante do exposto, face a importancia da materia, 
solicitamos a Vossa Excelencia e aos Nobres Vereadores que deliberem, sobre 
o projeto em tela, em regime de urgencia, nos exatos termos do art. 66 da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar.

C?
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Na certeza de podermos contar com a costumeira atengao 
desse Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterando, no ensejo, a Vossa 
Excelencia e Nobres Pares, os protestos de elevada estima e distinta 
consideragao.

Cordialment<
/

/

DANILO BARBpSA MACHADO 
Prefeito Municipal

/
//

Ao Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara Municipal de
CAJAMAR/SP.
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PROJETO DE LEI N° , DE 29 DE MARQO DE 2022.

“DISPOE SOBRE A POUTICA PUBLICA 
MUNICIPAL DE COM BATE A POBREZA 
MENSTRUAL NO AMBITO DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DE CAJAMAR, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

Art. 1° Esta Lei dispoe sobre a criagao de Politica Publica Municipal de 
Combate a Pobreza Menstrual no ambito da Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino de Cajamar.

Paragrafo unico. O disposto nesta lei consiste na criagao de agoes de 
conscientizagao e combate a pobreza menstrual com enfoque nas alunas, visando 
a prevengao da evasao escolar, acesso a informagao e a prevengao de riscos de 
doengas.

Art. 2° A presente Lei tern como objetivo garantir cuidados basicos 
decorrentes da menstruagao das alunas para que estas tenham acesso gratuito a 
absorventes higienicos descartaveis nas Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino de Cajamar que atendem ao Ensino Fundamental nas modalidades Regular 
e Educagao de Jovens e Adultos.

Art. 3° A politica publica instituida por esta lei tern por finalidade a plena 
conscientizagao acerca da menstruagao, assim como o acesso aos absorventes 
higienicos descartaveis, tendo como principios basicos:

I - a aceitagao do ciclo menstrual como urn process© natural do corpo;

II - a atengao integral a saude das alunas quanto aos cuidados basicos 
decorrentes da menstruagao;

III - ao direito a universalizagao do acesso, a todas as alunas que 
menstruam a absorventes higienicos descartaveis, durante o ciclo menstrual.

IV - promover a saude e o bem-estar das alunas da Rede Municipal de 
Ensino garantindo-lhes a dignidade menstrual, por meio do acesso aos meios 
adequados de higiene pessoal;

V - prevenir o absenteismo e a evasao escolar evitando prejuizos a 
aprendizagem e ao rendimento escolar por motives relacionados a pobreza 
menstrual.
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Art. 4° Ficam autorizadas agoes de acesso como:

I - disponibilizagao e distribuigao gratuita de absorventes higienicos 
descartaveis, pelo Poder Publico, por meio de aquisigao por compra, doagao ou 
outras formas, mediante parcerias com a iniciativa privada ou organizagdes nao 
governamentais as alunas regularmente matriculadas nas Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino de Cajamar, que atendem ao Ensino Fundamental nas 
modalidades Regular e Educagao de Jovens e Adultos;

II - desenvolvimento de programas, agoes e articulagao entre orgaos 
publicos, sociedade civil e a iniciativa privada, que visem ao desenvolvimento do 
pensamento livre de preconceito no que tange ao ciclo menstrual enquanto 
processo natural do corpo;

III - incentive a palestras e cursos em todas as Unidades Escolares a partir 
do Ensino Fundamental, nos quais abordem a menstruagao como urn processo 
natural do corpo, com vistas a evitar e combater a evasao escolar em decorrencia 
dessa questao;

IV - elaboragao de materiais explicativos que abordem o tema, voltado a 
todos os publicos, sexos e idades, objetivando desmistificar a questao e combater 
o preconceito;

V - realizagao de pesquisas para aferigao dos lares nos quais as alunas que 
menstruam nao tern acesso a absorventes higienicos, visando direcionar e 
aperfeigoar agoes governamentais.

Art. 5° Para efeito da plena eficacia da Polltica Publica institmda por esta iei 
e outras agoes decorrentes da sua aplicabilidade, fica estabelecido o absorvente 
higienico descartavel como urn “produto higienico basico” e classificado como “bem 
essencial”.

Art. 6° As despesas decorrentes da aplicagao da presente Lei ocorrerao a 
conta por recursos orgamentarios proprios, suplementados, se necessario.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data d; ^aplicagao.

Prefeitura do Municipio de CajamarV29 de margo de 2022.

SA MACHADO 
Prefeito Municipal

DANILO B


