
Estado de Sao Paulo

PROJETO DE LEI N° 077 DE 16 DE JULHO DE 2021

Institui a Campanha de Combate a 
Pobreza Menstrual (ultima semana de 
maio). Da outras providencias.

Art. 1° E instituida a Campanha de Combate a Pobreza Menstrual, a ser 
promovida pela sociedade civil organizada anualmente na ultima semana de 
maio, coincidindo com o dia 28 de maio, data reservada as iniciativas globais 
pela dignidade menstrual de meninas e mulheres.

§ 1o A Campanha visara conscientizar a populagao sobre os maleficios 
da pobreza menstrual e seus impactos biologicos e sociais em 
mulheres sem condipoes de acesso a banheiros, saneamento basico e 
protetores menstruais.

§ 2o A Campanha podera ser divulgada, dentre outros meios, mediante:

I - Realizapao de palestras, seminaries e eventos congeneres;

II - Distribuipao de folhetos e afixapao de faixas e cartazes;

III - Publicapoes em redes sociais;

IV - Doapao de absorventes a instituipoes que realizem a distribuipao as 
pessoas em situapao de vulnerabilidade social.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicapao.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa promover a conscientizapao da 
populagao sobre os series problemas da pobreza menstrual, onde meninas e 
mulheres em situagao vulneravel, sem acesso a banheiros, saneamento basico 
de qualidade (garantido pela Constituigao Federal de 1988), e protetores 
menstruais distribuidos de forma gratuita (o que e tema do Projeto de Lei no 
(PL no 13.381 - fl. 2) 428/2020, da Deputada Federal paulista Tabata Amaral), 
correm serios riscos de contrairem infeegoes e outras doengas, 
comprometendo a sua saude.

Esta agao visa principalmente preserver a saude e a vida, bens 
mais valiosos de todos, dessas meninas e dessas mulheres sem condigoes 
economicas de arcar com materiais de higiene no seu periodo menstrual, 
devendo ser uma politica de Estado, ja que a saude e urn direito de todos, 
conforme consta no art. 196 da Carta Constitucional.

Pelo exposto, solicitamos o apoio dos nobres Edis na aprovagao 
deste importante projeto de lei.
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