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07.414.931/0001-85 

DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 

Disp6e sabre as diretrizes para as acoes de promocao 
da Dignidade Menstrual e o fornecimento gratuito de 
absorventes higienicos no municipio de Penaforte, e da 
outras providencias correlatas. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENAFORTE, no uso de suas atribuicoes legais, 
envia a apreciacao desta augusta Casa Legislativa o seguinte Projeto de Lei: 

1Q. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a instituir as acoes de Prornocao 

da Dignidade Menstrual municipal, que serao regidas nos termos desta lei. 

Art. 2Q. 0 programa beneficia farnilias em situacao de pobreza e extrema pobreza 

com impossibilidade de arcar com os custos de aquisicao de absorventes intimos 

para higiene pessoal das mulheres integrantes do grupo familiar, visando a 

prevencao e risco a doencas. 

3Q. As acoes instituidas por esta Lei tern como objetivo a conscientizacao acerca da 

menstruacao, e visam, em especial: 

I- combater a precariedade menstrual; 

II- promover a atencao integral a saude da mulher e aos cuidados basicos 

decorrentes da menstruacao: 

III- garantir a universalizacao do acesso as mulheres pobres em situacao de 

vulnerabilidade economics aos absorventes higienicos, durante o ciclo 

menstrual. 

Art. 4Q. Sao criterios para concessao gratuita de absorventes higienicos: 

I - Estar devidamente cadastrado e atualizado no Cadastro O nico para Programas 

Sociais do Governo Federal, comprovado pelo Niimero de Idenrificacao Social- NIS; 

II - Renda "per capita" de ate R$ 89,00 ( oitenta e nove) reais; 
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III - Realizar o cadastro ESPECIFICO no Centro de Referenda e Assistencia Social- 

CRAS, sendo que o "auxilio de distribuicao gratuita de absorventes higienicos" sera 

concedido conforme inciso I e II deste artigo; 

SQ. As acoes de Prornocao da Dignidade Menstrual de qual trata esta Lei poderao 

consistir nas seguintes diretrizes basicas: 

I- Disponibilizacao e distribuicao gratuita de absorventes pelo Poder 

Piiblico para mulheres de baixa renda, estudantes de escolas publicas no 

ambito do municipio; 

II- A realizacao de palestras e cursos nas Unidades de Saude Basica e 

Unidades Educacionais que tenham Ensino Fundamental, Medic, 

Educacao de Javens e Adultos, a fim de que abordem a ternatica 

"menstruacao" como um processo natural, como vistas a 

conscientizacao sobre higiene pessoal, visando a prevencao e risco a 

doencas, alern de combater a evasao escolar em decorrencia desta 

questao: 

III- Incentivo a palestras e cursos nos quais a menstruacao seja abordada 

como um processo natural do corpo feminino, com vistas a protecao a 

saiide da mulher; 

IV- Elaboracao e distribuicao de cartilhas e folhetos explicativos que 

abordem o tema da menstruacao, objetivando ampliar o conhecimento e 

desmitificar a questao, 

Art. 6Q. 0 Poder Executivo prornovera o fornecimento nas escolas publicas, nas 

unidades de saude basica a distribuicao dos absorventes higienicos em quantidade 

adequada as necessidades das adolescentes, jovens e mulheres em situacao de 

pobreza e extrema pobreza. 

Art. 7Q. As despesas decorrentes da execucao desta Lei correrao por conta das 

dotacoes orcarnentarias pr6rias, suplementadas caso necessario. 

Art. SQ. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogando-se 

quaisquer disposicoes em contrario, 
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Paco da Prefeitura Municipal de Penaforte, Estado do Ceara, aos 01 (primeiro) dias 

do mes de setembro do ano 2021 (dois mile vinte e um). 

�€4- 
�,,e4 �,f,'-4.C 

RAFAEL FERREIRA ANGELO 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIV A 

Senhores vereadores, 

A presente propositura visa estabelecer um programa de politicas publicas para 

combater a chamada "pobreza menstrual" e seus problemas derivados. 

Esse e um programa necessario e prioritario, uma vez afeta uma grande parte da 

populacao do nosso municf pio que e composta pelo sexto feminino. 

A menstruacao e um processo natural das pessoas do sexo biol6gico feminino. No 

entanto, ha muita desinforrnacao sobre esse processo, o que pode colocar as 

meninas e mulheres em uma situacao de vulnerabilidade. 

O Projeto de Lei se sustente no Art 12 da CF de 1988 onde foram insculpidos os 

fundamentos do Estado Democratico de Direito. 

Ainda, nos termos da CF as seguintes determinacoes: Art. 32 constituem objetivos 

fundamentais da Republica Federativa do Brasil: 

III. erradicar a pobreza e a marginalizacao e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais: 

Art 30. Compete aos municf pios: 

VII. prestar, com a cooperacao tecnica e financeira da Uniao e do Estafo, services de 

atendimento a saude da populacao, 

Destaca-se que o termo, "pobreza menstrual", que esta em alta, surge com a 

proposta de debater os efeitos que a falta de saneamento basico, de dinheiro e de 

acesso aos absorventes causam a saude e ao dia a dia da mulher. 

Dentro disto, conforme os ginecologistas afirmam, a falta de higiene menstrual 

pode causar a contaminacao bacteriana do sangue menstrual, que e propf cio a isto 

se exposto por muito tempo. Se a manipulacao desse sangue nao for feita da forma 

indicada, com a troca de absorventes de quatro a seis horas, essas bacterias podem 

acabar infeccionando a vulva e ate mesmo ascender pelo colo, infeccionando o 

utero. 
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A doenca inflamat6ria pelvica (DIP) pode ser a consequencia dessa infeccao, Outra 

infeccao, a Endometrite - uma infeccao bacteriana na camada interna do utero - 

pode ser acarretada pela falta de asseio durante o perfodo menstrual e, se nao 

tratada, pode resultar em infertilidade e ate mesmo perda do utero, 

Alern dos impactos na saude fisica, os especialistas ressaltam os impactos na saude 

mental das mulheres, uma vez que a pobreza menstrual reforca uma visao negativa 

sobre a menstruacao, ja que durante tal perfodo a qualidade de vida delas e 

prejudicada. No Brasil, um pacote de absorvente de boa qualidade custa em media 

R$ 10,00 (dez reais) dificultando o acesso ou a troca regular deste item para uma 

parte importante de mulheres. 

Pesquisa realizada em varies paises (incluindo o Brasil) pela marca Sempre Livre 

em 2018 apontou que 19% das mulheres entre 18 e 25 anos nao possuem acesso 

aos absorventes higienicos devido ao preco elevado do produto, que ainda e 

considerado um cosmetico e nao um instrumento basico de higiene. 

Nao reconhecer que as mulheres mais necessitadas tern direito aos meios 

adequados a sua higiene menstrual e admitir a supressao do principio da 

dignidade humana, e do direito a saiide das mulheres em situacao de 

vulnerabilidade economics. 

Assim sendo, o programa visa a prevencao de doencas, o que economizara 

recursos do SUS, hem coma da evasao escolar. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores para aprovacao do 

presente Projeto de Lei. 

Paco da Prefeitura Municipal de Penaforte, Estado do Ceara, aos 01 (primeiro) dias 

do mes de setembro do ano 2021 (dois mile vinte e um). 

;;;?HK �.R<:C,,.M ?Gc4-c> 
RAFAEL FERREIRA ANGELO 

Prefeito Municipal 


