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PROJETO DE LEI nº 011/2021                                                        ROCHEDO/MS, 13 DE MAIO DE 2021 
 
Ementa: de autoria dos Vereadores Waldemir Lucio Rômulo e Fátima Queiroz Bilski. 
 

“Estabelece o Programa de Fornecimento de Absorventes 
Higiênicos nas escolas públicas, nos centros de referências 
da assistência social e nos postos de saúde do Município do 
Rochedo do Município de Rochedo/MS e demais 
providências.” 

 
                      Os Vereadores WALDEMIR LÚCIO RÔMULO e FÁTIMA QUEIROZ BILSKI, no uso das 
atribuições que lhe conferem o artigo 131, inciso III do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca 
para análise, votação e aprovação o seguinte Projeto de Lei: 

 
RESOLVE: 

 
 
Art. 1º -  Fica instituído o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos nas Escolas Públicas, 
nos Centros de Referências da Assistência Social e nos Postos de Saúde do Município de Rochedo. 

Parágrafo único. O programa a que se refere esta Lei consiste no fornecimento gratuito de absorventes 
higiênicos para alunas, visando à prevenção e riscos de doenças, bem como a evasão escolar. 

Art 2° - As Escolas Públicas devem adotar programas de orientação e educação destinados a 
adolescentes sobre a menstruação, a utilização adequada dos absorvente higiênicos e demais cuidados 
em relação a saúde do ciclo menstrual.  

Art 3° - Além do fornecimento de absorventes higiênicos, os espaços mencionados no Art.1 devem 
fornecer preservativos e anticoncepcionais, sendo que as escolas públicas devem realizar programas 
que visem orientações do seu uso, bem como a educação sexual.   

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor 30(trinta) dias após a data de sua publicação. 

 
WALDEMIR LUCIO RÔMULO  

VEREADOR 
 
 

FÁTIMA QUEIROZ BILSKI 
VEREADORA 
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JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil o acesso ao saneamento básico é decisivo para o período menstrual. É 

raríssimo a disponibilidade de absorventes higiênicos para quem vivem em situação de vulnerabilidade 

social ou em situação de rua. Infelizmente muitas mulheres tentam controlar o sangramento o uso de 

papel, papelão, jornal e até mesmo miolo de pão, que aumentam as chances de infecções vaginais.  

A iniciativa consiste no fornecimento de absorventes higiênicos para estas mulheres, 

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

escolar.  

A relevância do tema está também refletida em projetos espalhados pelo mundo, 

implementados por organizações não governamentais e liderados por mulheres, que têm por fito 

financiar ou encontrar alternativas para viabilizar o acesso a produtos de higiene no período menstrual 

para meninas e mulheres atingidas por esse tipo de vulnerabilidade, sendo uma delas a organização 

nigeriana PeachAID Medical Initiative. 

O fornecimento de preservativos e anticoncepcionais também é de suma importância 

e visa a educação sexual, a prevenção de doenças sexualmente transmitidas, assim como a instrução 

quanto ao planejamento familiar. 

 

Sala das Sessões, 13 de maio de 2021. 

 
 

____________________________ 
WALDEMIR LUCIO RÔMULO  

VEREADOR 
 

____________________________ 
FÁTIMA QUEIROZ BILSKI 

VEREADORA 
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