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REQUERIMENTO Nº. 092/2022 

EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA 

Os Vereadores que este subscrevem, solicita à Mesa Diretora que, após ouvido o Plenário e dispensadas as 

demais formalidades regimentais, seja encaminhado à Chefe do Executivo Municipal, o seguinte 

REQUERIMENTO: 

 

 SOLICITAM AO PODER EXECUTIVO A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE LEI PARA O 
FORNECIMENTO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS DESTINADO ÀS ALUNAS DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO.  

 

JUSTIFICATIVA: 

O objetivo desta solicitação é a distribuição gratuita de absorventes nas escolas públicas do Município 

de Jaguaquara. 

 Pesquisas apontam que uma em cada quatro jovens deixou de ir à escola por não poder adquirir o 

absorvente.  Reduzir a evasão escolar causada pela falta de absorventes nos períodos menstruais com a 

distribuição gratuita contribuirá para a prevenção de riscos de doenças pela falta de higiene adequada no 

período menstrual. 

Além disso, muitas adolescentes faltam às aulas quando começam o período menstrual, numa média 

de cinco dias por mês durante esse período. Isso significa que essas estudantes perdem em média 45 dias de 

aulas por ano, com óbvias consequências para o processo educacional e de socialização. Isso quando o estado 

de pobreza menstrual não agrava sua situação emocional e a estudante abandona definitivamente a Escola. 

   Diante do exposto, requeremos do Poder Executivo Municipal, que sejam tomadas as medidas 

adequadas, o mais breve possível, para que essas jovens não sejam mais impedidas de frequentarem as 

escolas neste período e consequentemente não tenham o seu desenvolvimento educacional e a vida social 

prejudicados. 

  

SALA DAS SESSÕES, 24 DE AGOSTO DE 2022. 

 

   ______________________________________    ________________________________________ 

          ALEX MORAES SANTOS                 CRISTIANE A. DA CRUZ UMBURANAS 
                       (Alex Moraes – Vereador)                                                         (Cristiane Pinheiro- Vereadora) 
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