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Mairiporã, 22 de novembro de 2021

Encaminhe-se a (s) Comissão(ôes) d

Justiça, Legislação e Redôqâo_---
Flnanças e 0rçamento__________
obràs e Serviços Públicos------- El
Êducaçã0, Cultura e Esportes----_ El
RâneJ. Uso ocup. Parc. do S0lo e Meio Amb._ t=

Nobres Pares,

Vice

Apresento à consideraçáo dos nobres colegas o incluso projeto de lei, que

tnstitui, no Município de Mairiporã, as diretrizes das açóes de promoção da

dignidade menstrual e dá outras providências, para apreciação e posterior

deliberaçáo de vossas excelências.

Na certeza de poder contar com a imprescindível atenção e colaboraçáo de todos,

subscrevo-me.

Atenciosamente,

IEILA APARECIDA
Vereadora
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As Suas Excelências os Senhores,
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Estalo le São cPaufo

Senhores Vereadores,

A presente proposição deseja estabelecer um programa de políticas

públicaspara combater a chamada "pobreza menstrual" -

A menstruaçáo é um processo natural das pessoas do sexo biológico

feminino. No entanto, há muita desinformação sobre esse processo, o que pode

colocar as meninas e mulheres em uma situação de vulnerabilidade. Devido à

relevância do tema, este vem ganhando espaço no debate público na Última década.

Em 2014, por exemplo, a Organização das Naçóes Unidas (ONU) reconheceu que o

direito das mulheres à higiene menstrual é uma questáo de Saúde Pública e de direitos

humanos.

Num contexto de desiguladade de renda que permeia em meio à sociedade,

o que é um direito muitas vezes se torna um luxo. os ciclos menstruais demandam

tempo e dinheiro mensais para seu manejo. Fazendo uma estimativa média de custo,

durante um intervalo de 40 anos, as mulheres têm aproximadamente 450 ciclos

menstruais. Se considerarmos que São usados 20 absorventes por ciclo e que o custo

médio de um seja igual a R$ 0,35, a compra de absorventes ao longo da vida tem um

custo mínimo de R$ 3.000,00. De acordo com a PNAD Contínua (IBGE'2020)' a renda

atual dos 5olo mais pobres é de R$ 1.920,00. Portanto, as mulheres que se encontram

dentro desta faixa de renda precisam trabalhar ate 4 anos para custear os absorventes

que usarâo ao longo da vida.

Considerando esses gastos, a menstruação se torna um fator agravante

não só de desigualdade social, mas também um problema de Saúde Pública, à medida

que parte das pessoas que menstruam náo tem acesso às informaçôes e aos meios

devidos de cuidados da saúde e higiene menstrual. Por um lado, mulheres sem

condições de compra de absorventes acabam utilizando materiais indevidos para

esse fim, como miolo de páo, algodão, entre outros, que podem ocasionar infecçÕes e

outros problemas graves de saúde3. Uma pesquisa de 2018 da marca de absorventes

Sempre Livre apontou que 22o/o das meninas de 12 a í4 anos no Brasil não têm
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acesso a produtos higiênicos adequados durante o período menstruai. A porcentagem
sobe para 260/o enlre as adoÍescentes de 15 a 17 anos.

Por outro rado, o acesso a equipamentos e faciridades de higiene é um
desafio maior e estruturar do país com um todo, uma vez que 5,4 milhoes de pessoas
vivem em domlcílios sem banheiro (pNAD Contínua, 2O1g)a. Com o aumento da
pobreza e da extrema pobreza decorrente da pandemias, é possíver que o número de
pessoas vivendo em condiçoes de saneamento inadequadas seja maior em 2021 . E
consequentemente, o desafio da ,,pobreza,, 

menstrual,, deve se agravar.
As consequências desse probrema de "pobreza menstruar', sáo graves e

podem ter efeitos de rongo prazo para o desenvorvimento humano de parte rerevante
da população do nosso município. No quesito Educação, estima-se que 1 a cada 4
jovens já faltou à escora por náo possuir absorvente.. para arém de poder comprar
absorvente, o absenteÍsmo escorar atrerado à menstruação pode se dar por outras
razÕes, como cólicas, cefa leia e outros mal-estares ligados ao período menstrual, bem
como pela falta de infraestrutura para o adequado manejo da higiene menstruar,
incluindo acesso a instarações seguras e convenientes para descartar materiais
usadosT.

3 Maténa verculada pelo progÍama Fantásttco. da Rêdê
' IBGE. Sínlese de lndicadores Sociais Disponivetem.

Globo, no dia 02 de maio de 2021
iv1

5 Nota de Potitica Econômicâ do MADE-USp. DisponÍvel em: httosr/madeusp.com.brlwo-
contenVuploads/2021 /04/NpE-Oí O-VF. odf

6 Maténa veicurada pero progÍama Fantástico, da Rede Grobo, no dia02 de maio de 2021_
' LIIVA' Alarne souza et al. Prevalêncrá de cefaleia e sua interfeíên"i, n". ,tirii"o"" o" rida diária em adolescentes escotaresdo sexo feminino. Rev. paur. pediak., sâo pauto, v. :2, n. z, f. z!o-zô1, rr* ãóJ+.srr_vn, N. s. B et ar. rmpacto da dismenorreiaem adotescentes escotares. Revista Etetrônica Acervo Saúó";. +s, p. ããáóâ, 1z lrn. zozo.

A primeira menstruação acontece, em média, aos 13 anos, idade que, em
uma progressão normal de ensino, corresponde ao sétimo ou oitavo ano do Ensino
FundamentaÍ. Dari até o fim do Ensino Médio, por 5 a 6 anos, eras dependeráo das
condiçôes oferecidas na escora para rearizar o manejo de sua higiene menstruar. o
Brasil tem hoje cerca de 7,s mirhões de meninas nessa condição - meninas que
menstruam na escoras. o banheiro não é só condição para a troca de absorventes. É
também um espaço de privacidade, muitas vezes necessário para um respiro quando
a menstruação vem acompanhada de dores e desconfortos. um dos raros estudos
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focados em meninas brasileiras, conduzido no interior de Pernambuco, observou que

31% das adolescentes já faltaram à escola em decorrência da menstruaçáoe.

Um movimento que é atuante nesta frente é o Girl Up, movimento que

nasceu em 2010, fundado pela Fundação da ONU, que funciona como

propulsionador de jovens lideranças femininas, que pensam causas importantes para

a promoção e defesa da mulher. O relatório feito pela organização Grl Up mostra que

o acesso à dignidade e à higiene menstrual são importantes para a conquista de vários

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas10. Aproveito aqui para

agradecer por toda a ajuda na construção deste projeto e por toda a luta que elas

desenvolvem.

Um programa voltado para a naluralizaçâo, informação e fomento aos

cuidados pessoais quanto à menstruação se torna necessário para lrazer à

compreensão que a pobreza menstrual é um obstáculo para os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável e para o consequente desenvolvimento de nosso

município. Este projeto de lei reconhece a importância de tazer circular informação

entre todos os públicos, com especial atenção para tomadores de decisão -

menstruem eles ou não.

lsto posto e certos da compreensão, esta vereadora solicita aos nobres

vereadores que compÕem este Legislativo, a aprovaçáo do presente projeto de lei.

a GÍl Up. Relatório Livre para Í\renstruar: Pobreza Menstruale a Educação de Meninas. Disponivelem:
https://livreparamenstruar.org/
s PITANGUI, Ana Carolina R. et al. Menstíuation disturbancesr píevalence, characteristics. and effects onthe activities of daily living

among adolescent girls from Brazil. Jouínal of pediatric and adolescent gynecology, v. 26, n. 3, p. 148-152, 2013.
i0 Girl Up. Relatório Livre para Menstruar: Pobreza Menstruale a Educaçáo de lúeninas. Disponível em:
https://livreparamenstruar.Qrq/

Plenário "27 de Março", 22 de novembro de 2021

Leila Aparecida Ravázio
Vereadora

GV/SEC.DLP.MIIUC
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PROJETO DE LEI NO 98 DE 2021

lnstitui, no Munícipio
diretizes das ações
dignidade menstrual
providências.

de Mairiporã, as
de promoção da
e dá outras

(Autora: Vereadora Leila Aparecida Ravázio)

n cÂmnnn MUNrcrpAL oe mntrupoRÃApRovA:

Art. 10 Ficam instituídas no Município de Mairiporá as diretrizes das ações de
Promoçáo da Dignidade Menstrual.

Art. 20 As açÕes instituídas por esta lei teráo como objetivos a conscientização
acerca da menstruação, assim como o acesso aos absorventes higiênicos femininos,
como fator de reduçáo da desigualdade social, e visará, em especial:

| - combater a precariedade menstrual;
ll - promover a atenção integral à saúde da mulher e aos cuidados básicos

decorrentes da menstruação;
lll - garantir a universalização do acesso às mulheres pobres e extremamente

pobres aos absorventes higiênicos durante o ciclo menshual;
lV - combater a desinformaçáo e tabu sobre a menstruaçáo, com a ampliaçáo do

diálogo sobre o tema nas políticas, serviços públicos, na comunidade e nas famílias;
V - combater a desigualdade de gênero nas políticas públicas e no acesso à

saúde, educação e assistência social;
Vl - reduzir faltas em dias letivos, prejuÍzos à aprendizagem e evasão escolar de

estudantes em idade reprodutiva; e
Vll - promover a saúde de pessoas trans masculinas, náo binárias e gênero fluido.

Art, 30 As ações de promoção da dignidade menstrual de que trata esta lei
consistirão nas seguintes diretrizes básicas, desde que haja disponibilidade financeira e
orçamentária.

| - desenvolvimento de ações e articulaçáo entrê órgáos públicos, sociêdade civil
e a iniciativa privada, que visem ao desenvolvimento do pensamento livre de preconceito,
em torno da menstruaçáo;

ll- que haja incentivo à promoção de palestras e cursos nos quais a menstruaçâo
seja abordada como um processo natural do corpo feminino, com vistas à proteçáo à
saúde da mulher;

lll - que haja elaboraçáo e distribuição de cartilhas e folhetos explicativos que
abordem o tema da menstruaçáo, objetivando ampliar o conhecimento e desmistificar a
questão; e

lV - que haja disponibilizaçáo e distribuiçáo gratuita de absorventes pelo poder
público municipal.
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Art. 40 o disposto no inciso rV do art. 30 desta rei apricar-se-á às murheres emsituação de vu lnerabilidade.

Art.50 Para efeitos desta lei, serão utilizados os indicadores sociais do lnstituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cadUnico e dados oisponiveii na §eàretariaMunicipal de Desenvorvimento sociar, para a definição das murÀeres em situação devulnerabilidade

Art. 60 o Poder Executivo. municipar reguramentará a presente rei, no que couber
e for necessário à sua efetiva apricação, em eJpeciar a fixaçáo de murta 

"À "á.ã 
o" naoobservância ao disposto nesta lei.

Art. 70 As despesas decorrentes da execuçâo desta rei correrão por conta das
dotaçÕes orçamentárias próprias, suplementadas sã necessário.

Art. 8o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário "27 de Março",22 de novembro de 2021 .

Esta[o fe São Qaufo

LEILA APARECIDA RAVÁZIO
Vereadora

GV/SEC-DLP.I\,4IMC
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EXCELENTÍSSTTVTO SENHOR
MUNTcTPAL on vruRrpoRÃ

PRESTDENTE DA CAMARA

Nós, Vereadores, vimos respeitosamente à presença de

Vossa Excelência, requerer a apreciação do Projeto de Lei n" 9812021. que Institui, nô

Município de Mairiporã, as diretrizes das ações de promoção da dignidade menstrual e

dá outras providências, na Ordem doDiada44 Reunião Ordinária.

Nestes Termos,

Pede DeÍ-erimento.

Mairiporã, 14 de dezembro de 2021.
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orícro N" Bos/2021

Mairiporã, 15 de dezembro de 2021

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito À/unicipal,

Comunicamos que na 44a Reuniáo Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE LEI N' 9812021 , que lnstitui, no Município de Mairiporã, as diretrizes das ações de
promoção da dignidade menstrual e dá outras providências.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do
prazo legal, transmitimos-lhe, cópia autêntica do mencionado pro.leto.

Respeitosamente,

RI E ARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
WALID ALI HAMID
Prefeitura tt/unicipal de Mairiporã

S EC,DLP
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a cÂuaRn MUNrcrpAL DE MArRtpoRÃ apRovou:

Art. 1o Ficam instituídas no Município de Mairiporá as diretrizes das açÕes de
Promoção da Dignidade Menstrual.

Art. 2o As açÕes instituídas por esta lei terão como objetivos a conscientizaçáo
acerca da menstruaçào. assim como o acesso aos absorventes higrêntcos femininos
como fator de redução da desigualdade social, e visará, em especial

| - combater a precariedade menstrual;
ll - promover a atenção integral à saúde da mulher e aos cuidados básicos

decorrentes da menstruaçáo;
lll - garantir a universalização do acesso às mulheres pobres e extremamente

pobres aos absorventes higiênicos durante o ciclo menstrual;
lV - combater a desinformação e tabu sobre a menstruação, com a ampliaçáo do

diálogo sobre o tema nas políticas, serviços públicos, na comunidade e nas famílias
V - combater a desigualdade de gênero nas políticas públicas e no acesso á

saúde, educação e assistência social;
Vl - reduzir faltas em dias letivos, prejuízos à aprendrzagem e evasão escolar de

estudantes em idade reprodutiva; e
Vll - promover a saúde de pessoas trans masculinas, não binárras e gênero fluido.

Art. 30 As açÕes de promoção da dignidade menstrual de que trata esta lei
consistirão nas seguintes diretrizes básicas, desde que haja disponibilidade financerra e
orçamentária.

| - desenvolvimento de açÕes e articulação entre órgãos públicos, sociedade civil
e a iniciativa privada, que visem ao desenvolvimento do pensamento livre de preconceito,
em torno da menstruação;

ll - que haja incentivo à promoção de palestras e cursos nos quais a menstruação
seja abordada como um processo natural do corpo feminino, com vistas à proteção à
saúde da mulher;

lll - que haja elaboração e distrÍbuição de cartilhas e folhetos explicativos oue
abordem o tema da menstruação, objetivando ampliar o conhecimento e desmistificar a
questão; e

lV - que haja dispon ibilizaçáo e distribuição gratuita de absorventes pelo poder
público municipal.

\v

Estafo fe São Qau[o

AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI NO 98 DE 2021

(Autora: Vereadora Leila Aparecida Ravázio)
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Art. 40 O disposto no inciso lV do art. 3o desta lei aplicar-se-á às mulheres em
situação de vu lnerabilidade.

Art.5o Para efeitos desta lei, serão utilizados os indicadores sociais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), CadUnico e dados disponÍveis na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, para a definiçáo das mulheres em situação de
vu lnerab ilidade.

Art. 6o O Poder Executivo municipal regulamentará a presente lei, no que couber
e for necessário à sua efetiva aplicação, em especial a fixação de multa em caso de não
observância ao disposto nesta lei.

Art. 7o As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotaçÕes orçamentárias prôprias, suplementadas se necessário.

Art.8o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

MESADIRE]]VA

RI MESSI S BARBOSA

Presidente

OLIVEIRA NILBER G DEIA DE SOUZA

2o Se no

Plenário "27 de lllarço", 15 de dezembro de 2021 .
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PREFEITURA MLTNICIPAL DE MAIRIPORA

ESTADO DE SÃO PAULO

OÍlcio no 03312021

Mairiporã 23 de dezembro de 2021.

Senhor Presidente,

Por ordem do Senhor Prefeito, WALID ALI

HAMID, encamiúamos a Vossa Excelência cópia das Leis n's 4.086, 4.087 e 4.08812021 e

Leis Complementares nos 439,440,441 e 442121, para constar dos arquivos dessa digna Casa

de Leis.

Atenciosamente,

SILVIA SIMOES ^sr 
do d. tom. dreriàr

FI,LMA 9MOÉ5

LIMA:3 1 33457 LrÀ3rB.r7,aes

4898

Assessoria Jurídica Parlamentar Substituta

A Sua Excelência RICARDO MESSIAS BARBOSA
Presidente da Câmara Municipal dc Mairiporã
Mairiporã - SP.


