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Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
e, contrário.
/

-

Art. 2o - As despesas decorrentes da implantação desta Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

14:06 11/03/2020 021075

Art. 1o - Fica autorizado o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de
Saúde, a fornecer ou distribuir gratuitamente absorventes higiênicos nos banheiros
públicos femininos de estações de metrô, terminais de ônibus, escolas da rede municipal
de ensino e demais localidades em que achar pertinente.

- S6P.22

Dispõe sobre a distribuição e fornecimento
gratuito de absorventes higiênicos em banheiros
públicos femininos e dá outras providências.
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O absorvente higiênico feminino ainda é tratado em nossa sociedade como item
de luxo (sua tributação ajuda a manter esse status), quando na verdade trata-se de
produto higiênico básico para a menstruação de todas as munícipes. A verdade triste,
no entanto, é a de que várias mulheres em nossa Cidade não possuem meios financeiros
de adquirir esse item sanitário básico, e, mês após mês, colocam a própria saúde em
risco.

É dever do Poder Público garantir a seus cidadãos condições básicas de saúde, e
isso envolve a distribuição gratuita de medicamentos, fraldas, e demais itens de higiene
pessoal indispensáveis. O presente Projeto pretende incluir nesse rol o absorvente
higiênico feminino nos itens básicos de saúde de nossas munícipes. Ainda, pretende
fazê-lo por distribuição em locais de fácil acesso e de passagem cotidiana para todas: os
banheiros públicos dos terminais de ônibus, estações de metrô, escolas municipais, e
demais ambientes de passagem cotidiana de todas as paulistanas.
Ante as razões apresentadas, a propositura está em termos de ser apreciada e
aprovada por esta colenda Câmara.
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