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Legenda:

(F) palavra escrita com base na fonética, podendo ter a grafia incorreta

-- interrupção da fala

Aviso:

Nesta  transcrição  utilizam-se  os  nomes  parlamentares  em  substituição  a
menções informais ou incompletas dos nomes dos vereadores.

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

A Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão não se responsabiliza por
eventuais informações incorretas enunciadas pelos oradores.

[início da transcrição]

SR. PRESIDENTE VEREADOR PAULO BUFALO: Bem, bom dia a todos, todas
e todes.

Nós  estamos  iniciando,  então,  esta  38ª  Audiência  Pública  da  Comissão  de
Constituição e Legalidade aqui da Câmara de Campinas.

Eu sou o vereador Paulo Bufalo, membro dessa comissão, e neste ato substituo
o  vereador  Carmo  Luiz,  que  é  o  presidente  dessa  Comissão  de  Constituição  e
Legalidade.

Os dois  projetos que serão debatidos aqui  já  foram anunciados.  O primeiro
deles  que  é  de  autoria  do  próprio  presidente  dessa  comissão,  dispõe  sobre  o
fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas no município de Campinas
e dá outras providências. É  o projeto de nº 165 de 2019, e a ele estão anexados
quatro outros projetos que em breve nós apresentaremos. E o segundo projeto que
entrará em discussão é o projeto de número 146 de 2021, de autoria da vereadora
Paolla Miguel, que institui o Programa Municipal para Erradicação da Pobreza Menstrual
em Campinas e dá outras providências.

Então a dinâmica da nossa audiência pública, para que os nossos convidados,
convidadas  que  estão  no  Plenário  tenham  uma  noção  e  também  os  nossos
telespectadores  da  TV Câmara,  enfim,  você,  cidadão,  cidadã de  Campinas,  será  a
seguinte: como há nesse primeiro projeto apresentado, de autoria do vereador Carmo
Luiz, quatro outros projetos apensados, nós daremos, evidente, para cada um dos
autores e autoras presentes um tempo para que eles possam expor esses projetos, as
intencionalidades,  enfim…  e  o  conteúdo  dos  projetos,  e  o  mesmo  tempo  para  a
vereadora Paolla Miguel, que é autora do segundo projeto que vai à discussão.

Por que é que nós vamos tratá-los todos de maneira englobada? Porque quando
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entrou nesta Casa este debate, nós percebemos que havia um interesse coletivo muito
significativo com vários projetos e  a nossa  intenção  neste  olhar  para essa política
pública de saúde pública, de combate à pobreza e de garantia da dignidade menstrual,
que era necessário termos um programa inteiro da Casa que só a expressão de termos
vários autores, vários vereadores, vereadoras interessadas, já denota a necessidade
de um projeto amplo aqui para a cidade de Campinas.

Quero agradecer então a presença vereadora Guida Calixto, da vereadora Paolla
Miguel,  do  vereador Permínio Monteiro e do  vereador Jair da Farmácia, que já estão
compondo  essa  Mesa;  além  disso  justificaram aqui  que  não  poderiam estar,  mas
também são autores, o próprio vereador Carmo Luiz, que passará por aqui durante
essa  audiência  pública  e  o  vereador Marcelo  da  Farmácia,  nesse  ato  está  aqui
representado pela Elen Souza, que é a sua assessora parlamentar.

Agradeço  também a  presença  de  duas  convidadas  que  nos  ajudarão  nesse
debate,  no aprofundamento da  discussão  dessa política,  que é a  jovem aqui  Nina
Antoneli  Robles,  que é do  Girl  Up,  é um movimento de mulheres jovens que vem
debatendo o tema da dignidade  menstrual  e também da questão da igualdade de
gênero; e a Isabel Zeido Graciano, que é representante aqui do Conselho Municipal de
Saúde de Campinas.

Eu aproveito  também anunciar  a  presença e já  pedir para que componha a
Mesa a  vereadora Mariana Conti, que é presidenta da  Comissão da  Mulher aqui na
Casa,  realizou recentemente  uma reunião  ordinária  da  comissão  de mulheres aqui
discutindo o tema, portanto já há uma contribuição ao debate de... proveniente de
outras frentes e também foi... mobilizou aqui na Casa ontem uma moção coletiva para
que a  Câmara dos  Deputados derrube o veto  presidencial ao projeto que previa os
absorventes...  a  entrega  dos  absorventes  higiênicos  para  mulheres  submetidas  à
pobreza e também encarceradas.

Bom, eu iniciaria com um breve... com aquela breve apresentação que já está
na tela, só para que a gente tenha uma noção do que tramita na Casa.

Então, os cinco primeiros projetos ali eles…

Teria um microfone para mim para que eu possa me acompanhar?

Vou pedir licença aqui, um minuto, da presidência.

É, são seis projetos.

Não, são seis projetos. Só que os cinco primeiros estão apensados.

Só para que eu possa me aproximar porque eu não estou... não tenho aqui a
imagem no monitor. Está bom?

Só muito rapidamente aqui.

Pode ficar na tela aí.

Então, esses cinco primeiros projetos são projetos que estão muito alinhados e
cuja o primeiro deles é o que está apensando todos os outros, que é de 2019.

Então, eu fiz aí um destaque ali pelas ementas e diferenciei três questões ali
que são questões que vão nos chamar a um debate para que a gente chegue a um
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projeto que caminhe aqui.

Primeiro deles, dos órgãos envolvidos. Os autores eles diferenciaram ali vários
órgãos envolvidos, então há órgãos que são da alçada municipal e outros da alçada
estadual. Essa é uma primeira questão, nós vamos poder... no caso, no projeto, fazer
algo autorizativo da relação do Município com a esfera estadual, então é um detalhe
que nós vamos precisar enfrentar.

O segundo – essa é uma das questões que estão aí – o segundo tem a ver com
os  critérios,  então  dois  dos  projetos  mantém  critérios  muito  amplos  falando  do
conjunto do… tem a necessidade, tem acesso; ou solicita, tem acesso; dois outros
projetos fala na condição socioeconômica, ou seja, aí sim, tem a necessidade, poderá
ter acesso, sendo que dois deles também fala de um cadastro junto à Assistência
Social e um deles no... da atribuição diretamente ao setor de saúde.

E  o  último problema que nós  precisamos enfrentar,  que talvez  seja  o  mais
agudo, é a questão dos recursos. Um deles não trata, é omisso no tema, os outros
falam do orçamento próprio, sendo que o projeto da vereadora Guida Calixto também
recomenda parcerias aí com a iniciativa privada e com as ONGs no que diz respeito ao
fornecimento do absorvente feminino.

Por último eu destaco, então, o projeto da vereadora Paolla Miguel que propõe
um programa municipal de erradicação da pobreza menstrual e dá outras providências,
porque aí entra também no campo educativo, formativo, enfim. E aí trata,  então, os
órgãos  envolvidos:  saúde,  educação,  assistência,  direitos  humanos,  Conselho  da
Mulher, conselhos tutelares; então, propõe uma intersetorialidade, fala de um critério
socioeconômico, mas também de um registro que envolve inclusive a busca ativa e no
orçamento fala do orçamento, parcerias com ONGs e propõe inclusive a constituição de
uma cooperativa de fabricação, de produção dos absorventes higiênicos, dos insumos
higiênicos. 

O  projeto  da  vereadora  Paolla  Miguel  já  conta  com duas  emendas  que  ela
própria elaborou e ela vai apresentar, então não vamos aqui entrar.

Então é mais ou menos isso que nós estamos debatendo. 

Bem, só finalizando essa questão e já passo aos autores, autoras.

É o seguinte: nessa questão orçamentária, naturalmente nós precisamos ter
uma previsão que possa dar sustentação a um programa como esse e, portanto, o veto
que esta Casa aprovou, a derrubada em nível nacional pode ser muito interessante
para que nós efetivemos esse programa aqui na cidade porque é uma fonte já prevista
de financiamento no que diz respeito aos insumos.

Essa planilha, depois, nós vamos disponibilizar.

E, sem mais delongas, eu já vou passar aqui a um dos vereadores autor de um
dos projetos, que é o vereador Permínio Monteiro, que pediu para fazer a abertura da
apresentação.

SR. VEREADOR PERMÍNIO MONTEIRO: Bom dia a todos. 

Gostaria  de  cumprimentar  a  todos  os  vereadores  da  Mesa,  presidindo  o
vereador  Paulo  Bufalo,  a  vereadora  Paolla  Miguel,  a  vereadora  Guida  Calixto,  a
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vereadora Mariana Conti, o vereador Jair da Farmácia, os demais presentes na Mesa e
também neste Plenário. 

Fico feliz por ver o movimento nesta Casa Legislativa de grande importância na
cidade  de  Campinas  e  vendo  a  apresentação  de  seis  projetos  de  lei…  e  outros
movimentos por parte também da nobre vereadora Mariana Conti, que é uma lutadora
nesta Casa Legislativa, e saber da importância que estamos, neste projeto de lei, das
proposituras que foram apresentadas nesta Casa. Então, isso mostra a importância e a
preocupação de todos nessa questão da pobreza menstrual.

Infelizmente a gente vive em uma cidade que é uma metrópole, ou felizmente
falando,  com  1,2  milhão  de  habitantes,  1,25  milhão  de  habitantes,  mas  que,
infelizmente, existem muitos e muitos lugares na cidade que a pobreza prevalece em
todos os sentidos, e falo com muita propriedade sobre isso porque eu ando muito nas
periferias e vejo as dificuldades que as pessoas têm, principalmente nos dias de hoje
onde a gente vê a falta de alimento.

Então, na situação da questão do absorvente feminino, isso daí, nesse momento
onde  a  gente  se  encontra  nessa  situação  econômica  e  de  pobreza  em  todos  os
sentidos,  a  situação  da  pobreza  menstrual  vem fazer  uma diferença  muito,  muito
grande  na  vida  dessas  pessoas,  são  pessoas  humildes,  pessoas  que  não  tem
condições, às vezes, nenhuma de comprar.

E esse projeto de lei que eu propus aqui na Casa, ele fala sobre a questão da
entrega dos absorventes nos postos de saúde e também nas escolas municipais.  No
caso, a  estadual teria que ter um projeto de lei em nível de estado, mas eu falo na
questão  do  município  neste  momento,  e  sabemos  que  muitas  e  muitas  meninas
acabam indo embora naquele momento, ali, da menstruação, ela se sente constrangida
de  não ter ali  um socorro imediato e esse projeto de lei  vem obrigar o município,
através de orçamento próprio.  E vou dizer aqui que o orçamento da educação é o
maior do nosso município, depois seguido da Saúde, onde estou provocando, dentro do
projeto de lei, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde.

E os demais projetos de lei dos caros colegas vereador Carmo Luiz, vereadora
Guida Calixto,  vereador Marcelo da Farmácia,  vereador  Jair da Farmácia, vereadora
Paolla Miguel, vereadora Mariana Conti, e o vereador Paulo Bufalo também compondo
essa  frente,  para  a  defesa  da  questão  dos  absorventes  no  nosso  município,  é
importante. E também toda a sociedade envolvida, e também as entidades de classe
na  questão  da  defesa  da  mulher  e  também  em  outros  sentidos,  é  de  extrema
importância.

Então,  isso vem valorizar os projetos de lei  que,  com certeza,  tem que ser
aprovados nessa Casa. Foi muito boa ontem a moção feita pela vereadora Mariana
Conti, onde consta a minha assinatura, e eu falei para ela que assinaria sim com o
maior prazer.

E a gente vê a ignorância… não sei se é ignorância, o que é que passa pela
cabeça  daquela  pessoa  que  se  diz  presidente  do  nosso  país.  Não  sei  como  que
conseguiu fazer tanta coisa errada durante esse tempo.

E uma das coisas que vem ofender a todos para quem tem sentimento, quem
tem  dignidade,  sabe  das  dificuldades.  Vetaram  um  projeto  de  lei  que  permitiria
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oferecer os absorventes de forma gratuita para toda a população brasileira, sendo que
tem orçamento, tem orçamento sobrando.

E aí ele tem a infelicidade de dizer que tiraria da educação ou da saúde. Tem
orçamento sobrando, gente. Eles gastam dinheiro com tanta coisa à toa lá que não
tem nem lógica. Mas eu fico indignado com uma situação dessa, e falo aqui que a
nossa luta vai ser muito importante. Com todo mundo junto, eu tenho certeza que
esse projeto vai ser aprovado aqui, e esse veto tem que cair.

E deixar um recado aqui para as mulheres não votarem, não votarem em quem
vetou esse projeto de lei. A gente sabe tudo o que está acontecendo no nosso país.
Infelizmente esses ataques do nosso presidente não é só nessa questão do absorvente,
ele  não  gosta,  ele  não  gosta  das  mulheres  serem  empoderadas,  não  gosta  dos
movimentos feministas e não gosta que as mulheres estejam no poder.

Então, eu deixo aqui o meu recado nessa questão do projeto de lei, e também
em outros sentidos. Vamos nos unir e mostrar que nós podemos. Obrigado a todos,
muito bom dia.

Queria  agradecer,  presidente,  e  dizer  que  eu  tenho  um  compromisso  já
marcado, porém eu deixo aqui o meu recado e o meu apoio total a esse projeto de lei,
que eu tenho certeza que vai passar nessa Casa. Bom dia a todos, muito obrigado.

SR. PRESIDENTE VEREADOR PAULO BUFALO: Obrigado, vereador Permínio
Monteiro.  Fique à vontade,  no momento que quiser  se retirar.  É importante a sua
presença como um dos autores aqui.

Passo  então  a  palavra  à  vereadora  Guida  Calixto,  que  é  autora  de  um dos
projetos que está sob minha relatoria, e também relatora de um projeto da vereadora
Paolla Miguel.

SRA.  VEREADORA GUIDA CALIXTO:  Bom dia,  presidente  vereador  Paulo
Bufalo, presidente dessa Sessão. Também quero cumprimentar aqui a vereadora Paolla
Miguel,  vereador  Permínio  Monteiro,  vereador  Jair  da  Farmácia,  vereadora  Mariana
Conti, que se encontra aqui nessa Mesa junto comigo, dividindo aqui esse espaço.

Também quero cumprimentar as nossas debatedoras,  as convidadas,  a  Nina
Antoneli, e também a Isa(F), como a gente costuma de forma carinhosa chamar, que
representa o Conselho Municipal de Saúde.

Bom, para nós é com bastante ânimo e alegria que a gente está aqui discutindo
essa pauta tão importante, essa pauta que tem tomado aí boa parte dos debates da
nossa cidade. E também quero, por isso, estender esse ânimo e essa alegria a todos
que estão aqui, todas, todos e todes que estão aqui nessa Casa, e também a Elen que
está aqui representando o vereador Marcelo da Farmácia.

Bom, a pauta da pobreza menstrual, como comumente as pessoas chamam, eu
aprendi com o Coletivo de Mulheres, que faz parte do grupo de trabalho do Conselho
Municipal de Saúde, que a gente não tem que utilizar esse termo “pobreza menstrual”,
porque a menstruação ela não é pobreza. A menstruação, ela é uma parte de todo o
ciclo que envolve, inclusive, a possibilidade de gerar vidas. Faz parte de todo esse
complexo.

O que é pobreza... são... é o que está atingindo uma boa parte de mulheres,
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meninas e também, não só mulheres e meninas, mas homens  trans  também, que
estão inseridos em um contexto de miséria social. Então a pobreza, ela é social, ela é
econômica, ela não é menstrual.

Por isso quando a gente utiliza os dados oficiais que nós temos… até porque a
gente sabe que são subnotificados diante… inclusive, da recusa do governo federal de
sequer fazer o censo, sequer fazer... coletar dados e informações importantes para a
gente  poder  ter  um mapa  um pouco  mais  fiel  de  como se  encontra  a  sociedade
brasileira,  como  se  encontram  as  questões  sociais,  enfim,  todos  os  dados,  os
marcadores, nós temos um número de 30 milhões de pessoas que estão submetidas...
que vivem na extrema pobreza.

Desses 30 milhões... no mínimo, né? A gente sabe que é mais, mas, no mínimo,
a gente pode... a gente, com toda certeza, a gente pode afirmar que, no mínimo, 50%
disso são meninas e  mulheres que vivem… ou seja,  são meninas e  mulheres que
menstruam, são meninas e mulheres que sequer tem condição de comer, ter acesso a
um prato de comida diário, e por isso também a gente sabe que se elas não têm
sequer condição de comer, a condição de ter acesso ao absorvente ainda é muito mais
precária.

E  a  gente  sabe  muito  bem  que  as  mulheres,  principalmente  as  mulheres
pobres,  as  mulheres  trabalhadoras,  as  mulheres  que  trabalham,  as  mulheres  que
precisam vender a sua força de trabalho e lutar pela sua sobrevivência, não é aquele
momento do ciclo menstrual ou os dias ali em que ela está menstruando, que vai tirar
ela  das  suas  atividades  normais,  como  trabalho,  como  estudar,  como  cuidar  dos
doentes, cuidar dos idosos, cuidar das crianças; porque todo mundo sabe que nós, as
mulheres, ainda culturalmente somos aquelas que mais estão ali submetidas e somos
as responsáveis por todo esse trabalho que está na esfera de cuidados principalmente.

Então assim nós temos que trabalhar, não é porque a gente vai menstruar que
a gente vai poder ficar em casa, poder passar por aquele momento, que não é só o
momento de sangramento, a gente sabe muito bem que quando a menstruação vem
“naqueles dias”, como a gente costuma falar: fulana está “naqueles dias”, naqueles
dias, a gente sabe muito bem que uma mulher, ela sofre todos os efeitos emocionais,
os efeitos físicos, algumas passam por aquele momento de forma mais tranquila, mas
outras sofrem muito, quando estão nos ditos, na forma popular que se diz “naqueles
dias”. E aí… mas mesmo assim a gente precisa continuar a nossa vida. Infelizmente é
assim.

Sempre  gosto  de  citar,  presidente  vereador  Paulo  Bufalo,  em uma  situação
aqui… e vereadores vereador Permínio Monteiro e o vereador Jair da Farmácia, em um
momento que a gente estava aqui nesta Casa, e a gente estava fazendo debate sobre
o veto — vereador Permínio Monteiro já foi? — sobre o veto do presidente, e um… acho
que o presidente aqui da Casa falou: ah… fez uma fala: “Ah, nesses dias as mulheres
tinham que ficar em casa, né?” E aí a vereadora Mariana Conti falou: “Concordo”. 

Mas não é assim que acontece, até porque o capitalismo jamais vai permitir que
sequer um dia de trabalho,  sendo o  menor ciclo que uma mulher possa ter, ela vai
poder  descansar  ou  poder...  descansar,  não,  vai  poder  ali  ficar  recolhida  naquele
momento, pelo contrário tem que continuar trabalhando porque para o capitalismo o
tempo é dinheiro. Então não pode desperdiçar nada, mesmo com dor, mesmo com
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cólica, mesmo... enfim, vai ter que continuar. 

Então é isso. Mas nós temos, na nossa sociedade, um acordo velado, um acordo
social  velado,  que  quando  nós  estamos  menstruando,  que  o  sangue  que  a  gente
dispensa do nosso corpo, ele não pode ser mostrado. Se a gente mostrar, se a gente
manchar é um ato de constrangimento como o próprio vereador Permínio Monteiro
falou.

Então quando a gente vê essa situação de mulheres que sequer tem acesso... a
condição de ter acesso à saúde menstrual, a materiais, utensílios que vai garantir que
ela possa continuar sua vida, possa continuar estudando, possa continuar trabalhando,
ou seja, a gente vê o duplo grau de violência ou as várias violências que essa mulher
está sofrendo.

Então,  para terminar, que a minha saudação já  demorou demais,  eu quero,
então, aqui, deixar registrado o nosso repudio ao veto presidencial nesse projeto, mais
uma vez comprova que esse governo além de ser um governo que governa não para a
classe trabalhadora e também não governa para os mais pobres, fica comprovado o
seu  grau  de  misoginia,  de  machismo,  de  perseguição  contra  os  mais  pobres  e
principalmente contra às mulheres e às mulheres trabalhadoras e às mulheres pobres.

Então, quero saudar esse momento nosso, essa Casa, com certeza, eu tenho
muita esperança que vai se posicionar de forma contrário a isso, vai se posicionar no
sentido positivo de aprovação de projetos como esse, mas também quero destacar, é
óbvio que não é nada além, mas, assim, eu costumo destacar também a participação
dos vereadores homens aqui nesse sentido também de se somar a nossa luta.

Parabéns para os autores. Vamos à luta. E obrigada, presidente, o bom debate.

SR. PRESIDENTE  VEREADOR PAULO BUFALO: Obrigado,  vereadora Guida
Calixto.

Bom, então, eu quero agradecer aqui ao vereador Jair da Farmácia que também
aqui compõe a Mesa conosco, preferiu não se pronunciar, que é mais um dos autores
desses projetos que estão apensados ao primeiro.

Registrar também a presença do  vereador Higor Diego, que é membro dessa
Comissão de Constituição e Legalidade e passar à autora do Projeto 146/2021, que é a
vereadora Paolla Miguel.

SRA.  VEREADORA PAOLLA MIGUEL:  Muitíssimo  obrigada,  vereador  Paulo
Bufalo.

Quero aqui saudar o vereador Permínio Monteiro, que passou aqui; o vereador
Jair  da  Farmácia;  vereadora  Guida  Calixto; vereadora  Mariana  Conti;  a  Elen,
representando o Marcelo da Farmácia; a Nina, nossa convidada e a Isabel também que
vai ajudar a gente nessa discussão.

Quero dizer que nesse momento a gente estar discutindo um projeto como esse
em Campinas é fundamental para a gente suprir uma responsabilidade que deveria ser
do Governo Federal inclusive. Quando a gente tem o veto do presidente esse veto ele
atinge em especial as mulheres mais pobres e os mais vulneráveis, a gente sabe que
não são só mulheres que menstruam, então no projeto a gente toma esse cuidado de
colocar pessoas que menstruam, mas é uma pauta prioritariamente das mulheres.
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Então, uma das coisas que a gente vem discutindo ao longo dessa construção
do projeto é justamente que por ser uma pauta prioritariamente feminina, o presidente
ele  vetou e  tem um outro  ponto  muito  importante,  a  gente  faz  a  distribuição  de
camisinhas nas Unidades Básicas, mas quando a gente fala de absorvente, a gente não
tem nenhuma movimentação para que isso aconteça.

Então, eu queria aqui ressaltar alguns pontos do projeto, a gente... como o
vereador  Paulo  Bufalo  trouxe muito  bem, a  gente  trata  não  só da distribuição de
absorventes,  mas  também sobre  a  discussão  do  tabu,  a  vereadora  Guida  Calixto
trouxe aqui muito bem. Para as meninas esse período menstrual ele é um momento de
muita vergonha, então mesmo quando você tem uma menstruação inesperada ali em
um ciclo irregular, você fica com muita vergonha de pedir um absorvente para as suas
amigas, quem dirá para funcionários da escola, e isso faz com que as meninas deixem
de ir à aula, justamente por ter essa insegurança e a gente ainda tratar como tabu.

Então, o projeto ele trata também justamente de combater a desinformação. A
menstruação é fisiológica, então ela acontece durante 40 anos na vida de uma mulher
e a gente precisa começar a tratar essas coisas com naturalidade, não dá para a gente
achar que todos os meses é alguma coisa atípica que está acontecendo. Não, é o
natural da vida.

Então, tem alguns dados que a  Girl Up  separou aqui para  a gente que tem...
que eu coloquei aqui na justificativa,  justamente a quantidade de meninas que não
têm acesso a absorvente. Se a gente for considerar as meninas com idade entre 12 e
14 anos, cerca de 22% das brasileiras não têm acesso  a  absorventes; se a gente
considerar um pouco mais velhas, dos 17 aos 26, dos 15 aos 17 anos, 26% não têm
acesso  a  absorventes e  isso  a  gente está tratando simplesmente das meninas  em
idade escolar. 

A gente precisa lembrar que a gente está em uma situação de empobrecimento
do Brasil, principalmente das mulheres, que foram as primeiras a serem demitidas dos
empregos  e  provavelmente  serão  as  últimas  a  serem  recontratadas,  e  que  tem
mulheres  que  hoje  são  mães  de  família  que  têm  que  escolher  entre  comprar  o
alimento para os seus filhos ou comprar absorvente. 

O  absorvente,  ele  custa,  mensalmente,  cerca  de…  entre  [R$] 10  e  R$  15
mensais, isso se a gente considera um ciclo médio; se a gente for considerar um ciclo
intenso,  esse  gasto  pode  duplicar,  até  triplicar.  Então,  pode  parecer  uma  coisa
pequena,  mas  você  ter  entre  [R$] 10  e  R$  45  para  comer  ou  para  comprar  um
absorvente, a gente sabe qual que é a escolha dessas mães.

Então, esse projeto, ele se faz necessário justamente por a gente estar em um
momento de empobrecimento da nossa população cada vez mais, não é novidade que
a fome voltou a assolar cerca de 20 milhões de brasileiros e brasileiras no Brasil, em
especial as mulheres, que estão sempre na questão do cuidado, mas quando a gente
fala do cuidado consigo mesma, isso acaba virando um plano secundário. Então, cuidar
dos filhos, cuidar dos companheiros, companheiras, cuidar dos avós, dos pais,  dos
parentes,  e  ela  mesma  fica  em  segundo  plano.  Então,  pensando  nisso,  a  gente
também  coloca  no  projeto  uma  parte  que  é  sobre  a  geração…  para  estimular  a
promoção de autonomia das mulheres. 

Então,  tem um projeto  na  Índia  que  contrata  mulheres  para  fabricação  de
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absorventes,  então  a  gente  está  gerando  renda,  dando  emprego  justamente  para
essas mulheres que também estão ali na produção de absorventes. Uma coisa que a
gente  poderia  fazer  aqui  é  justamente…  quando  a  gente  fala  de  absorventes
reutilizáveis, então estimular mulheres a produzirem esses absorventes e venderem,
compartilharem com as mulheres carentes, e a gente poderia também pensar nisso na
promoção de ações sustentáveis para a nossa cidade.

Mas a gente tem que pensar no seguinte: a primeira coisa que a gente tem que
fazer  é acabar  com  a...  tratar  como pobreza menstrual,  mas a gente sabe que é
indignidade menstrual que a gente tem aqui em nosso município, e depois a gente
começar  a  pensar  na  transição  ecológica  sobre  tudo  isso  porque  existem  muitas
mulheres hoje que não têm acesso a nenhum tipo de absorvente e acabam utilizando
outros materiais que podem até gerar… a gente sabe que outras doenças por conta
disso, então, se a gente não acabar com isso não dá para a gente pensar em transição
ecológica, não dá para a gente pensar em resolver todos os problemas ao mesmo
tempo.

Um ponto que a gente precisa tratar no projeto, que é  justamente o que o
vereador traz ali muito bem na tabela, sobre a questão dos recursos. Hoje a gente tem
alguns programas,  a  gente tem  um  programa  estadual  que é  para distribuição de
absorventes para meninas em escolas estaduais, isso não resolve todos os problemas
que a gente tem hoje de demanda de falta de absorvente, mas uma coisa que falta
para o nosso município e que ajudaria muita gente começar a falar sobre esses valores
é:  Quantas mulheres estão  em uma situação de pobreza e de extrema pobreza que
não conseguem comprar absorvente? E a gente tem que trazer não só mulheres, mas
pessoas  que  menstruam.  Mas  quantas  pessoas  que  menstruam  a  gente  tem  em
situação de rua? Quantas pessoas que menstruam que a gente tem… que hoje estão
recebendo algum tipo de auxílio, mas não conseguem comprar? Como o Cartão Nutrir,
por exemplo. A gente poderia colocar que o Cartão Nutrir poderia, inclusive, comprar
absorventes mensalmente para essas mulheres, aquelas… não só as mulheres, mas
também  para essas filhas.  Quantas pessoas que estão no ensino fundamental  que
menstruam, que a gente precisa suprir essa necessidade? 

A gente sabe que a menstruação começa ali entre oito e nove anos, então essas
meninas também não estão nas escolas estaduais. E quais são as mulheres que já
passaram dessa idade, que estão no mercado de trabalho hoje, mas tem que, muitas
vezes, faltar ao trabalho, porque ainda não tem condições de comprar absorventes?

Então, todas essas respostas que a gente não consegue ter, justamente porque
a gente não tem também, inclusive, o IBGE sendo feito há mais de dez anos no nosso
país, que é uma outra das políticas do governo federal que impacta diretamente na
nossa cidade. Mas a gente precisa começar a pensar em como que a gente pode fazer
essa busca ativa dessa quantidade de mulheres.

Um outro ponto aqui que eu gostaria de trazer é justamente sobre a divisão de
os  marcadores  de  raça  e  classe.  Se  a  gente  for  olhar  para  as  meninas  negras  e
brancas, as meninas negras têm três vezes mais chances de não terem acesso ao
absorvente do que meninas brancas. E essas mesmas meninas são aquelas que não
tem acesso a saneamento básico.

Então, a gente não pode achar que a gente… que não há um marcador de
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classe e de raça. São as meninas negras, pobres e de periferia que mais uma vez estão
vulneráveis a falta de itens básicos de higiene.

E só para concluir, a gente precisa sempre lembrar que a menstruação ela é
fisiológica, ela acontece naturalmente durante 40 anos na vida de uma mulher. Então,
não dá para a gente achar que isso é um tabu, não dá para a gente ter vergonha, não
dá para a gente achar que em algum momento a gente não possa conversar com uma
amiga,  com  uma  funcionária,  com  uma  companheira  de  trabalho,  para  pedir  um
absorvente, para expressar isso.

E também quero fazer aqui, já que a gente tem o  vereador Higor Diego aqui
conosco,  que está  muito  parceiro  e  muito  atento nessa  questão  também, a gente
também precisa sensibilizar os meninos, para que isso, na escola, principalmente, não
vire chacota, para que a gente não tenha aquelas piadinhas que acontece.

Quem não se lembra de levar uma blusa de frio, mesmo no calor, para poder
cobrir ali a parte da calça e alguma coisa acontecesse se vazasse?

Então,  é  fundamental  que  a  gente  tenha  essa  desconstrução  do  que  é  a
menstruação na idade escolar, para que lá na frente a gente consiga ter uma sociedade
mais saudável, uma sociedade que entende e uma sociedade que entende, inclusive, o
problema das pessoas que menstruam.

A  gente  fez  algumas  emendas  no  projeto,  apontadas  pela  Comissão  de
Constituição e Legalidade, justamente para adequar o projeto dentro das necessidades
dessa Casa, inclusive quando a gente fala na questão de orçamento.

É isso. Quero agradecer aqui as convidadas, estou muito atenta para a gente
conseguir construir um projeto que consiga suprir o máximo possível das demandas
que a gente tenha no município.

Acho que a gente está no primeiro passo para a gente conseguir resolver os
problemas aqui,  quando a gente fala de pessoas que menstruam e da indignidade
menstrual.  E  é  fundamental  que  a  gente  tenha  pessoas  especializadas  que  estão
pesquisando sobre isso, que estão no dia a dia com muitas mulheres, inclusive com
muitas pessoas que menstruam e que tenham necessidades diferentes das que foram
apresentadas aqui, para a gente conseguir complementar os projetos.

É isso. Muitíssimo obrigada.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR PAULO BUFALO:  Bom, obrigado,  vereadora
Paolla Miguel.

Eu  quero  aqui  então  agradecer,  vereador  Jair  da  Farmácia,  que  é  um  dos
autores. Vereador Jair da Farmácia, Vossa Excelência quer se despedir?

SR.  VEREADOR JAIR DA FARMÁCIA:  Quero  agradecer  a  todos  vocês  aí.
Tenho um compromisso às 10h.

SR. PRESIDENTE VEREADOR PAULO BUFALO: Está ok. Muito obrigado pela
presença de Vossa Excelência.

SR. VEREADOR JAIR DA FARMÁCIA: Um bom dia a todos, viu?

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  PAULO  BUFALO:  Então,  cumprindo  o  rito
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dessa audiência pública, nós ouvimos aqui então os autores e autoras desses… dos
projetos que estão na audiência.

Já ouvimos aqui a palavra também dos relatores… do relator e da relatora, que
somos eu e a  vereadora Guida Calixto. Então, agora dentro do rito da audiência, eu
gostaria de saber se o vereador Higor Diego, que é membro dessa comissão, gostaria
de se pronunciar. Sim?

SR. VEREADOR HIGOR DIEGO: Bom dia a todos e todas

Eu queria parabenizar aos autores, os relatores — estou vendo aqui — e dizer
para todos vocês que é um assunto muito novo para mim, por incrível que pareça —
viu, vereadora Paolla Miguel? — eu nunca participei de um debate ou de uma conversa
dessa na minha vida. É a primeira vez  que eu  estou escutando, estou aprendendo,
agora como vereador; e isso, sabe, não é vergonha para mim falar, estou aprendendo
muitas coisas novas, mas essa talvez porque eu nunca ouvi isso na periferia onde eu
nasci, onde eu moro no Campo Grande, porque nunca foi dialogado isso comigo ou
com meus  colegas,  meus  amigos.  Eu  tenho  certeza  que  se  a  gente  trazer  esse
debate... levar esse debate para os meus amigos da minha idade e tal, eles também
não sabem, não entendem.

Então eu acho que não só o projeto que é muito bom, mas fica aqui, eu acho, a
missão de a gente estar levando isso de uma maneira mais forte, principalmente para
a educação, para periferia, e o que eu puder somar com vocês nisso aí, vocês têm que
só me explicar, ter um pouco de paciência, conversar comigo, me procurar, e a gente
está... Eu estou disposto, estou disposto a participar desses debates, mas primeiro eu
preciso humildemente aprender um pouco mais, porque o que a vereadora falou… e
parece comum no dia a dia de uma mulher, eu não sei, sinceramente eu não sei, eu
nem sabia que as meninas levavam blusa por causa disso... Estou sendo sincero, eu
via lá, mas agora que eu estou entendendo. 

Obviamente eu tenho a minha esposa hoje, também nasceu no Campo Grande,
no mesmo bairro que eu, estudou na mesma escola comigo, a gente começou namorar
na escola ainda, e nem ela comentou isso comigo, nunca, para você ver… E eu tenho
uma filhinha, né? Eu tenho uma filhinha de nove anos e vai passar por isso, estuda lá
no Campo Grande também.

Então assim, eu acho importante, eu vim aqui hoje não só como vereador, mas
também como um ser humano, como um vereador que tem uma responsabilidade
social  muito  grande  para  aprender  primeiramente,  obviamente  que  na  questão  da
comissão a gente tem nossas obrigações de legalidade, a gente vai cumprir  essas
formalidades  legais,  mas  também  participar  desta  audiência  pública  hoje  como
morador mesmo, eu poderia estar ali para entender um pouco. 

Quando eu vi  o tema, eu falei:  não,  eu tenho que...  desmarquei  um outro
compromisso, tenho que ir para entender o mérito. É uma oportunidade muito boa,
está bom? 

E parabenizar vocês todos que estão mais engajados nessa luta e colocar à
disposição a nossa influência. Eu acho que as redes sociais  são um caminho muito
forte para isso. Eu falo porque, se eu estou aqui hoje, foi usando as redes sociais, a
gente pode alcançar, e só fazer um plano junto para a gente conseguir alcançar os
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nossos  objetivos  e  poder  ajudar.  E  parabéns  para  vocês  todos  e  todas  que  estão
empenhados, engajados, eu acho superimportante.

Parabéns, presidente, pela condução da reunião e bom dia a todas vereadoras e
vereadores, é o meu pronunciamento.

SR.  PRESIDENTE VEREADOR PAULO BUFALO:  Obrigado,  vereador Higor
Diego.

Acho  que  a  pluralidade,  inclusive,  de  autorias  de  projetos  nesta  Casa e  as
últimas iniciativas, a moção de ontem, as iniciativas da Comissão de Mulheres já na
última reunião denota, sim, que a Casa está querendo uma política pública nessa área.
Então é muito bom que Vossa Excelência tenha tido esse grau de envolvimento.

Então passo agora a palavra à vereadora Mariana Conti, que é presidenta da
Comissão  de  Mulheres,  e  depois  teremos  duas  importantes  contribuições  aqui,
começando pela Nina e depois a Isa vão aqui nos ajudar nessa reflexão.

É contigo, vereadora Mariana Conti.

SRA.  VEREADORA  MARIANA  CONTI:  Bom  dia,  quero  agradecer  e
cumprimentar  o  vereador  Paulo  Bufalo,  que  preside essa  audiência  pública;
cumprimentar as minhas colegas: vereadora Guida Calixto, vereador vereadora Paolla
Miguel; saudar também o vereador Permínio Monteiro e vereador Jair da Farmácia, que
estiveram por  aqui;  vereador Higor  Diego; a Elen,  representando  aqui o  vereador
Marcelo  da  Farmácia;  as  nossas  convidadas:  a  Nina  Antoneli  e  a Isabel;  e
cumprimentar  todo  mundo  que  está  aqui  presente  também  acompanhando  essa
audiência pública, todo mundo que está acompanhando pela TV Câmara e pelas redes
sociais.

Bom, acho que as pessoas que me antecederam já colocaram muito do debate,
eu só queria colocar algumas questões. Na verdade, esse tema da saúde menstrual
tem tomado conta do debate público, isso em grande medida por conta do movimento
feminista,  nós  temos  muitas  iniciativas  de  coletivos,  principalmente  coletivo  de
juventude, de distribuição de absorventes, de campanhas.

Na reunião da Comissão da Mulher nós tivemos a presença de uma garota, uma
menina muito jovem, que criou um  Coletivo Mulheres Invisíveis dentro  do Culto  à
Ciência para fazer arrecadação e distribuição de absorventes, tivemos a presença da
Tamires do  Coletivo Juntas,  que fez uma ação junto do  Padre Júlio Lancellotti lá em
São Paulo, distribuição de absorventes para pessoas em situação de rua e tivemos a
presença da  Magali que faz  um trabalho  junto às Promotoras Legais  Populares de
distribuição de absorventes dentro do presídio feminino de Campinas.

E aqui eu quero ressaltar essa questão, quer dizer, se a gente está falando de
pessoas  que  menstruam com dificuldade  de  acessar  absorventes,  quando  a  gente
pensa nas mulheres em situação de cárcere, isso é ainda mais grave, não é?

Então... e eu quero saudar todos os coletivos feministas de mulheres, coletivos
LGBTQIA+, coletivos que tem feito essa discussão e dizer que isso tem por um lado um
papel  solidário,  então  é  uma  ação  solidária  e  tem um papel  político,  porque  nós
achamos  que  tem  que  ir  além  na  verdade,  isso  tem  que…  a  solidariedade  é
superimportante, mas isso tem que se tornar política pública.
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Então,  também essas ações que vem acontecendo elas trouxeram à tona e
fizeram com que o Estado tivesse que se movimentar de alguma forma, então a gente
vê a iniciativa do Governo do Estado que é importante,  sem dúvida,  mas ainda é
insuficiente e tivemos o Projeto de Lei Federal aprovado de autoria da deputada Marília
Arraes e infelizmente o presidente da República vetou o projeto, e não apenas vetou o
projeto, mas vetou com discurso... um discurso leviano, mostrando todo o desprezo
com relação às pessoas que menstruam.

E eu falo “pessoas” também, que eu acho importante, porque fui até… a gente
estava falando da demanda das mulheres, mas aí uma colega que é uma mulher trans
me  chamou  a  atenção,  falou:  “Mariana  Conti,  você  tem  que  colocar  um  recorte
também  LGBTQIA+ porque  homens  trans também  menstruam”.  Então,  acho
importante a gente aderir “pessoas que menstruam”, usar esse termo.

E... mostrando o desprezo, o presidente Bolsonaro fez uma fala dizendo que se
caso houvesse a distribuição de absorventes isso impactaria no orçamento da Saúde e
da Educação. Mas, vejam, o que está pressuposto nesse caso é uma ideia que é uma
ideia muito comum, que é uma ideia cultural, uma ideia política de que absorvente é
um item cosmético, é um item de perfumaria, é um luxo; e não é, é uma necessidade
básica fundamental de promoção de saúde, de educação, de cidadania.

Então, a grande disputa política que nós temos que fazer é exatamente colocar
essa questão, quer dizer, se a gente tem pessoas que não estão conseguindo comprar
o básico para se alimentar, a gente vê cenas das pessoas revirando o lixo para comer,
a gente vê pessoas… cenas de pessoas cozinhando osso para dar para seus filhos, o
que essas pessoas… imagina o dilema de uma mãe que tem uma renda achatada, que
não consegue comprar o básico e tem que escolher se vai comprar um absorvente ou
comprar comida para os seus filhos. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo
no nosso país.

Então,  a  discussão que a gente quer  trazer  é que o absorvente é um item
básico, é um item de higiene, é um item de saúde e, sim, a distribuição de absorventes
é uma promoção de política de saúde e é uma promoção de política de educação,
inclusive.

E até a gente estava conversando bastante sobre o tabu que existe em torno da
menstruação, afinal o corpo da mulher ou ele é banalizado ou ele é construído como
tabu, essa é a cultura machista, misógina, patriarcal que nós carregamos no nosso
país.

E vejam, a distribuição de absorventes dentro das escolas, ela pode cumprir um
papel pedagógico de tirar esse tabu, inclusive para evitar que as mulheres, as meninas
sofrerem bullying no caso de um vazamento. A gente estava comentando, quer dizer,
quem nunca teve um vazamento na vida? E a situação que a gente passa quando a
gente… acontece.  A vereadora Paolla Miguel mencionou, a gente… eu lembro quando
era  quando adolescente,  no  período  de  menstruação  a  gente  levava  blusa  para  a
escola porque se vazasse  você amarra  a blusa na cintura.  E muitas  mulheres que
trabalham, trabalham na rua,  mulheres  em situação  que  não  têm acesso  à  água,
mulheres periféricas… a crise hídrica está aí, nós temos a pior crise hídrica dos últimos
90 anos,  fruto da destruição dos nossos biomas e a gente sabe que quando falta
água… e já está faltando água, não é no  shopping center que falta água,  são  nas
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periferias e são exatamente essas mulheres que vão… não ter condição de fazer… nem
colocar água para  a  família,  nem fazer o serviço de  casa ou fazer  as  higienes, os
procedimentos de higiene básica. Então, essa é uma questão fundamental.

E eu queria só comentar uma questão que é: essa alegação que o presidente da
República usou sobre  o impacto orçamentário,  isso  é fundamental  nesse momento
porque está em curso uma disputa orçamentária no país, o presidente da República
alega  que  um projeto  dessa  natureza  custa  muito  para  o  país,  mas  é  o  mesmo
presidente que bateu recorde de gastos com cartões corporativos desde 2019… [R$]
50 milhões com cartões corporativos do presidente para financiar as viagens da sua
família, dele e dos seus seguranças, é o mesmo presidente que mandou 69 pessoas
para  Dubai,  uma  comitiva  brasileira  de  69  pessoas  para  Dubai  para  fazer  festas
luxuosas para colocar o filho do lado do sultão lá com uma roupa que custava milhares
de reais, dólares, enfim, é esse o contexto, é o contexto que a gente está vivendo: um
congelamento de teto… a gente está vivendo um congelamento do investimento em
Saúde e  Educação, um regime de teto de gastos e, ao mesmo tempo, uma política
econômica que reduz o compulsório  para  os bancos e faz o mercado financeiro… os
bancos ganharem mais do que nunca em um contexto de pandemia; é um país em que
20 milhões de pessoas estão passando fome, e 20 milhões de pessoas agora vão
passar mais fome ainda com o fim do auxílio  emergencial,  e nós temos 40 novos
bilionários, a lista da Forbes apresenta 40 novos bilionários no país, gente que nem
está aqui, que não tem relação com o nosso povo, que não tem relação com o nosso
país. Então, é essa a discussão que a gente está fazendo. 

E o  orçamento  público  que  é  construído  pela  contribuição  de  todos  os
brasileiros, daqueles que trabalham, daqueles que consomem, é assim que se monta o
orçamento público, a riqueza gerada por todo o conjunto do trabalho desenvolvido no
país,  trabalho  das  mulheres,  trabalho  da  negritude,  da  juventude  que  está  sem
direitos,  que  está  sem  direitos  previdenciários,  sem  direitos  trabalhistas,  esse
orçamento… o que está acontecendo é que o Estado tem se tornado um instrumento
de drenar o orçamento, a riqueza, de baixo para cima, é esse o papel que o Estado
hoje cumpre em todas as esferas: nível federal, estadual e municipal. 

Ontem, aqui nesta Casa, a mesma Sessão que aprovou… que rejeitou o projeto
de Renda Básica Campineira, que deveria ser uma política também daqui do município,
auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade, aprovou  uma renúncia fiscal de
IPTU que vai beneficiar 327 móveis. Vocês se lembram: teve aumento de IPTU para a
cidade toda, milhares de imóveis aumentaram o IPTU, mas esta Casa aprovou renúncia
fiscal para 327 móveis, a mesma Sessão que rejeitou um projeto que é de autoria
minha e do vereador Paulo Bufalo que criava a Renda Básica Campineira.

Então, a discussão que está em curso no país, no estado e no nosso município é
a disputa do orçamento e a gente ter uma política de distribuição de absorventes é
dizer que as mulheres, as meninas, a população em situação de rua, as pessoas em
situação  de  vulnerabilidade,  as  mulheres  encarceradas,  devem  ser  prioridade,  é
retornar a riqueza para quem produz a riqueza. E eu acho que essa é a discussão que
está em curso, acho muito importante.

Quero cumprimentar todas pessoas que fizeram, as vereadoras e vereadores
que fizeram projetos dessa autoria, e eu acho… acho que a gente precisa colocar esse
tema também na discussão orçamentária, que está na pauta dessa Casa, que a gente
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faça a previsão orçamentária para a garantia da saúde menstrual, porque eu acho que
essa é a grande disputa que está em curso nesse país.

E  é  importante  que  as  pessoas saibam que  hoje  a prioridade  em todas  as
esferas,  infelizmente,  não está sendo a dignidade,  não está sendo as mulheres,  a
negritude, o povo periférico. Está sendo, infelizmente, o andar de cima. E essa é a
mudança que a gente precisa fazer urgente, porque a gente sabe que a… o nosso povo
está passando fome e está passando muita dificuldade.

É isso. Obrigada. Essas são as minhas considerações. Eu não vou poder ficar
até o final também, às 11h eu tenho outro compromisso, vou acompanhar. Mas já aqui
me desculpo de antemão, porque eu vou ter outro compromisso, eu vou ter que me
retirar. Obrigada.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  PAULO  BUFALO:  Bom,  agradeço  então  a
vereadora Mariana Conti. E já vou passar a palavra então a Nina Robles, que é do Girl
Up, e que vai nos ajudar aqui a problematizar os projetos que nós apresentamos aqui
à Casa.

É contigo, Nina.

SRA.  NINA ANTONELI  ROBLES:  Então,  olá  a  todos,  bom dia  a  todas  as
vereadoras, os vereadores. Eu sou a Nina Robles, eu tenho 15 anos, faço parte do Girl
Up Valinhos, no qual tem meninas de Campinas e Vinhedo também.

E o Girl Up é um coletivo… obrigada. É um coletivo formado pela ONU em 2010,
que traz a mobilização de jovens para… em busca da igualdade de gênero, já que em
apenas seis países as mulheres possuem os direitos trabalhistas iguais as dos homens,
e uma em cada três mulheres e meninas já sofreram violência de gênero.

Então, a Girl Up, através de projetos, estratégias e motivações, faz com que
nós, jovens, se engajem nessa busca para mudar a realidade desses dados, pois um
caso já é demais.

Então, hoje estou aqui, que nem o vereador Paulo Bufalo falou, para discutir a
importância desses Pls, pois elas irão ajudar no combate à pobreza menstrual e trazer
a dignidade menstrual para todos que menstruam.

Então, a pobreza menstrual, é falta de condições financeiras para arcar com
produtos adequados de higiene. E além de como a vereadora Paolla Miguel e vereadora
Mariana Conti trouxeram, ela anuncia problemas como a falta de saneamento básico,
acesso à água, desigualdade social e racial, já que 65% das meninas sem banheiro nas
escolas são negras, e quase todas estudantes de colégios públicos.

E também o absorvente é o único produto de saúde pública que é considerado
como um cosmético, ou seja, nele há uma altíssima taxa. E estima-se que uma mulher
gasta entre R$ 3 mil e R$ 8 mil ao longo de sua vida menstrual com absorventes. Isso
significa que para as 33 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza no
Brasil, os absorventes são considerados itens de luxo.

Então, aqueles que não tem acesso ao absorvente e ao saneamento básico para
ocorrer  o  manejo  adequado  da  higiene  menstrual,  acabam  recorrendo  formas
alternativas, como miolos de pão, jornal e até panos sujos.
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Então,  uma  em  quatro  meninas  não  possuem  acesso  ao  absorvente  e  já
deixaram de ir à escola por causa disso. Então, como a vereadora Paolla Miguel falou,
a pobreza menstrual também interfere no processo educacional do indivíduo.

E  para  a  menstruação  ainda  ser  considerado  um tabu,  não  há  a  educação
menstrual. A educação menstrual é essencial  para a gente ter o autoconhecimento
sobre os nossos corpos, e ver a menstruação como ela realmente é, como um processo
natural e saudável. Isso nos leva à dignidade menstrual, que é ter acesso à higiene
menstrual correta e segura, e ver a menstruação como um direito humano e não ter a
vergonha, por exemplo, de estar menstruada. Então, a dignidade menstrual, podemos
ser livres para menstruar e menstruar com dignidade.

Por isso que é importante também fazer essas PLs, que irão trazer a educação
menstrual nas escolas, para que a gente consiga ter a quebra desses tabus.

Também essa PL irá abordar a destruição dos absorventes para as mulheres de
vulnerabilidade. Assim, irá diminuir a evasão escolar, infecções e doenças causadas
pelo manejo inadequado para estancar o sangramento e também diminuir a taxa da
desigualdade social e racial, trazendo o acesso para todos.

Então, a higiene menstrual é uma necessidade e não um luxo, além de ser um
direito básico.

Então também já foram aprovados PLs parecidos no Pará, em Limeira, em Praia
Grande, têm 39 protocolados e 10 sancionados, sendo também em São Paulo e no Rio
de Janeiro.

Então a pobreza é um problema muito mais fundo, é por isso que é essencial
falar  sobre ela  e ter  PLs em pauta,  pois  [ininteligível] abordarmos assuntos  como
esses,  e  trazer  a  dignidade  menstrual  através  da  distribuição  de  absorventes  e
educação menstrual, mais rápido traremos resultados e combateremos esse problema
que afeta milhões de meninas e pessoas que menstruam.

E é isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando.

SR. PRESIDENTE VEREADOR PAULO BUFALO: Nina, nós é que agradecemos
aqui a sua presença, os dados assim sistematizados pela Girl Up.

Foi um movimento assim que também nos provocou a entrar nesse debate e
esses dados amplos, já trazidos por outras companheiras aqui à Mesa, mas trazidos
aqui pelo movimento  Girl Up, eles nos provocam a pensar uma política de ponta a
ponta, que precisa passar pelos municípios, passar por uma política em nível estadual
e também da União, é uma política estruturada, uma política de estado, de saúde
pública. Então... E, como vereadora Mariana Conti bem destacou, nesse momento, nós
estamos diante da disputa do financiamento desse programa.

Então eu vou passar aqui à Isa Graciano, que é do conselho, e… Ah, antes
disso, só dizer, Nina, se depois você puder disponibilizar esse documento que você
constituiu  para  que  a  nossa  relatoria,  inclusive,  anexe  ao  processo  que  vai  se
transformar nesse PL, que vai juntar aqui essas ideias.

Então contigo, Isa.

SRA. ISABEL ZEIDO GRACIANO: Bom dia, todas as pessoas presentes nesta
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Casa, as que estão nos assistindo; quero saudar o presidente da Mesa, vereador Paulo
Bufalo; as vereadoras presentes: vereadora Mariana Conti,  vereadora Guida Calixto,
vereadora Paolla Miguel, os que já foram... os vereadores. 

Eu quero saudar todos os vereadores e vereadoras que pararam para pensar e
se colocaram a serviço dessa causa que é uma causa humanitária. Então quero saudar
todos os vereadores que protocolaram projetos e que estão apoiando essa causa. Se
eu me esquecer de algum aqui, vocês me perdoem, a minha emoção aqui hoje é muito
grande.

Eu quero me apresentar, eu, na verdade, não sou uma conselheira de Saúde de
Campinas, mas eu participei e estou participando do grupo de trabalho de Saúde da
Mulher  no  conselho  de  Campinas,  eu  fui  convidada  por  esse  grupo  para  pensar
estratégias na área da saúde, no âmbito municipal, enfim pensar amplamente esse
assunto.

E por que eu fui convidada? Eu sou educadora menstrual e trabalho com o tema
da conscientização da menstruação há 14 anos. Então eu tenho algo a contribuir nesse
sentido coisas que ainda não estão no espectro de como quem está chegando nesse
assunto agora. 

Então a minha emoção de estar aqui hoje falando, gente, está difícil, se escapar
uma lagriminha, se cair um cisco no olho, vocês me perdoem, eu vou até ler um pouco
o texto para eu não chorar demais aqui. Eu estou no meu período pré-menstrual e
quando eu chego nesse dia que a menstruação se aproxima, eu fico mais emotiva,
gente. Então vocês me perdoem aqui se eu me emocionar.

Então o Conselho de Saúde, gente, com esses conselheiros e conselheiras, com
esse grupo de trabalho de Saúde da Mulher, a gente pensou, a gente vem trabalhando
e se reunindo desde junho desse ano, e a gente vem discutindo esse assunto com
agentes  de  saúde,  com médicas,  com os  conselheiros,  então está  um  grupo  bem
diversificado, inclusive, com o apoio de vereadoras, a vereadora Guida Calixto esteve
muito  junto  da  gente  também  trazendo  as  questões  legais.  Isso  para  mim,  por
exemplo, é muito novo todo esse universo legislativo, mas a gente viu que eu poderia
estar aqui representando esse grupo de trabalho.

Então a gente vem trazer, com essa minha fala, com esse documento que vai
ser  entregue  uma  série  de  recomendações  para  vocês,  legisladores,  vereadoras,
vereadores, corajosos, maravilhosas, que estão abraçando essa causa, recomendações
para  que  vocês  possam  então  ter  um  subsídio  para  pensar  como  amadurecer  e
melhorar essas leis,  esses projetos de leis  que vocês estão trazendo… concretizando
para a realidade nossa, para a cidade de Campinas.

E aí, eu gostaria de começar a minha fala, antes de eu vir aqui com todo o
conteúdo que eu quero trazer, mas já trazendo muito forte a questão filosófica, vamos
dizer, o âmago, o porquê dos tabus todos e eu vou usar algumas palavras diferentes
aqui do que as palavras, do que as expressões que vocês estão acostumados a usar
quando falam sobre as políticas públicas em relação à menstruação e eu vou explicar
cada uma delas  e  se  tiver  alguma dúvida,  ao  final  ou durante,  vocês  podem me
interromper,  não vou me sentir  pressionada,  invadida  ou cortada,  se  tiver  alguma
dúvida no que eu estiver  falando,  se  eu não tiver sido clara,  vocês,  por favor,  se
manifestem para que o diálogo e a função da minha fala aqui possa, realmente, fazer
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efeito e ser produtiva e aproveitada por todos, tá?

Então, eu vou trazer...  eu vou questionar algumas formas de expressões de
linguagem  que  já  vem  sendo  usadas,  por  quê?  Porque  os  tabus  em  relação  à
menstruação eles estão tão arraigados na nossa cultura que eles estão também na
linguagem que a gente usa para se referir à menstruação.

E alguém pode pensar, isso é muito preciosismo, isso é muito “mimimi”, isso é
lá aquele pessoal da educação menstrual é neurótico. Não é, gente. E aí, eu pego...
vou pegar uma metáfora, um exemplo, uma comparação, o movimento negro vem há
anos nos ensinando, vou dizer aqui, eu, diante da minha branquitude, que o racismo é
estrutural e está impregnado nos mais amplos setores da nossa cultura, inclusive na
nossa  linguagem.  A  gente  aprendeu  com o  movimento  negro,  com  o  movimento
antirracista a não falar “mulata”, a não falar “criado-mudo”, a não falar “Ah, vai lá com
as suas negas”. Coisas que até muito pouco tempo, gente, a população branca usava
sem se  questionar  e  quando  o  movimento  negro  mostra  para  a  gente  que  essa
linguagem é ofensiva e a gente para para ver, a gente começa a enxergar que o buraco
é mais embaixo, que o racismo chega até na linguagem.

Pois  bem.  O  mesmo  acontece  em relação  à  menstruação.  Pasmem!  Então,
quando o vereador – desculpe, é Jairo? – Higor (Higor Diego) fala “Não sei nada disso”,
não é uma ignorância dele, é uma condição a que nós todos estamos submetidos,
então a sociedade está submersa em uma nuvem de ignorância sobre esse assunto e
não é culpa só de Campinas, não é culpa do poder público, é uma situação que vem se
arrastando há milênios, porque esse é um tabu muito antigo, ouso dizer até que é o
tabu mais antigo que existe. Tá?

Então, a menstruação é esse fenômeno fisiológico natural da espécie humana e
metade da humanidade menstrua ou já menstruou ou ainda vai menstruar, no entanto,
essa condição natural das mulheres é esse assunto cercado de tabus.  Há séculos ela
vem sendo encarada como algo vergonhoso, impuro, defeituoso, pecaminoso ou sujo,
nos mais diversos  campos da nossa vida.  Narrativas  arraigadas  há muito tempo que
depreciam  a  menstruação,  elas  podem ser  observadas  nos mitos  difamatórios  que
tratam  ela  como  um  perigo  individual  ou  coletivo  e em  crenças  supersticiosas,
negativas,  que geram mandatos  e  restrições  às meninas,  mulheres e  pessoas que
menstruam e essas narrativas também estão presentes nas propagandas da indústria
farmacêutica, de cosmético e de higiene, ou ainda, essas narrativas estão presentes no
silêncio e invisibilidade com que essa questão vem sendo tratada; porque, gente, não
falar sobre menstruação já é um jeito de falar sobre ela, a gente coloca ela na sombra,
no campo do execrável e do inominável, e aquilo que não se nomeia não existe, entre
aspas, e assim  fica passível de violência e de opressão.  E essas violências  e essas
opressões  vão  acontecer  no  corpo  das  mulheres.  A  opressão  sobre  o  corpo  das
mulheres  e de  quem menstrua  pode  acontecer  tanto  no aspecto  físico  quanto  no
aspecto psicoemocional e social.

Deixar o tema da menstruação na sombra perpetua a condição que gera a dor,
o sofrimento, a doença, o desconforto e a desigualdade para quem menstrua. Quando
a  sociedade  e  o  poder  público  abrem  os  olhos  para  essa  dimensão  da  vida  das
mulheres está dando um passo importantíssimo para construir uma sociedade mais
humana, mais  saudável,  mais  justa,  mais  equânime, com mais  justiça e equilíbrio
entre os gêneros.
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Atualmente no Brasil uma parcela significativa das meninas, mulheres e pessoas
que menstruam… Vou fazer já um recorte importante aqui. Aqui na Mesa surgiu essa
questão, se a gente vai falar pessoas que menstruam, mulheres.  Gente, a gente vai
falar pessoas que menstruam, sim, porque a gente sabe que existem pessoas trans,
homens trans, pessoas não-binárias, pessoas de gênero fluído, mas a gente não pode
falar apenas ‘pessoas que menstruam’ e invisibilizar a questão feminina, a questão das
mulheres, se a gente fala só ‘pessoas que menstruam’ a gente vai estar invisibilizando
as mulheres e as causas típicas, os problemas típicos das mulheres. Então as mulheres
foram invisibilizadas historicamente por milênios e a gente não pode, ao incluir essas
outras formas de gênero, outras identidades de gênero, a gente não pode omitir o
termo ‘mulheres’. 

Então,  já  falo  de antemão que a hora que vocês forem falar  sobre isso ou
escrever sobre isso, se vocês quiserem abarcar de uma forma, assim, completa, ampla
e justa as pessoas, a população a quem vocês estão fazendo essas políticas públicas,
digam ‘meninas, mulheres e pessoas que menstruam’. E por que meninas? Porque as
meninas  menstruam ainda,  e  o  fato  de  elas  menstruarem não  as  transforma  em
mulheres, a gente vê meninas, hoje, menstruando com oito, nove anos, eu vejo no
meu trabalho como  educadora menstrual, chego em sala de aula e pergunto: “Com
quantos anos você menstruou?”  Eu caio para trás  quando eu escuto  oito anos. Uma
menina que menstruou com oito anos definitivamente não é uma mulher, ela está no
processo de amadurecimento e um dia ela vai se tornar uma mulher. Mas as políticas
públicas têm que ser pensada para a infância também nesse sentido.

Então, atualmente no Brasil uma parcela significativa das meninas, mulheres e
pessoas  que  menstruam não  têm condições  para  manejar  o  fluxo  menstrual  com
dignidade e condições adequadas de higiene. E a população, na sua maioria, carece de
informações  e  oportunidades  para  desconstruir  sozinha  os  tabus  em  torno  da
menstruação. E como eu já falei, esses tabus geram sofrimento, dor, desigualdade, a
quem não tem os insumos. 

O  custo  de  absorventes  e  outros  insumos  menstruais  taxados  como  os
cosméticos e não produtos de necessidade básica coloca as mulheres em desigualdade
social e afeta a vida escolar das estudantes, seja pela falta dos acesso aos insumos,
seja  pelas  condições  precárias  dos  sanitários  nas  escolas,  seja  pelos  estigmas
relacionados à menstruação durante o período menstrual. 

Nós vemos a dignidade menstrual drasticamente abalada também nos presídios
femininos e na população em situação de rua e em todas as camadas da sociedade a
ausência de programas de educação menstrual faz com que o silêncio e as narrativas
depreciativas sobre a menstruação e o corpo feminino perpetuem o sentimento de
inadequação quando menstruamos, impede o autoconhecimento sobre esse corpo e
assim também compromete o autocuidado com a saúde.

Os  objetivos  das  políticas  públicas…  nós  almejamos,  enquanto  conselho  de
saúde, enquanto grupo de trabalho, que os objetivos das políticas públicas a serem
construídos em torno desse tema devam abarcar a plena conscientização acerca da
menstruação  e  os  acessos  aos  insumos  menstruais  como  fator  da  redução  da
desigualdade social  e devem visar  aceitação  do ciclo menstrual  feminino como um
processo  natural  do  corpo,  a  desconstrução  de  estigmas  e  tabus  relacionados  à
menstruação, a atenção integral à saúde da mulher e demais pessoas que menstruam
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e aos cuidados básicos decorrentes da menstruação, ao direito  à universalização do
acesso  aos  insumos  menstruais  no  SUS,  a  distribuição  de  insumos  nas  escolas,
presídios, abrigos, população em situação de rua e a direito ao acesso à informação
sobre saúde menstrual.

Vou  agora  entrar  no  campo  semântico  pobreza  menstrual  e  dignidade
menstrual. Vocês já repararam que até agora eu já estou falando a não sei quantos
minutos, e eu ainda não usei o termo pobreza menstrual, e vou explicar aqui agora
para vocês. Não quer dizer que eu seja contra o combate a ela, eu vou só explicar por
que é que as palavras que eu estou usando são um pouquinho diferentes.

Então, dignidade menstrual é a condição de poder menstruar de forma segura e
confortável, com acesso a insumos menstruais adequados ao seu contexto, com acesso
à água, saneamento e demais condições para realizar a higiene pessoal, ter acesso à
informação sobre saúde menstrual.

Gente,  saúde  menstrual  não  é  só  trocar  de absorvente,  ou… não  se  refere
somente ao sangrar. Saúde menstrual diz sobre cólica, sobre ciclo, sobre menopausa,
sobre todo um campo da saúde integral, da visão integral da saúde do corpo feminino.

E ter acesso sobre os diversos insumos para manejar o fluxo e sobre como
funciona  o  ciclo  menstrual,  e  ter  acesso  a  oportunidades  de  desconstruir  tabus  e
crenças negativas sobre a menstruação e o corpo feminino, para se menstruar sem
culpa, sem sofrimento, sem vergonha, sem constrangimento de ordem prática, moral
ou psicológica.

O termo pobreza menstrual, como a Nina aqui já apresentou, designa a falta de
acesso à informação e a insumos para lidar com a menstruação, e a falta de acesso a
saneamento ou a sanitários em condições adequadas, e aos males que essa condição
acarreta na vida das mulheres e demais pessoas que menstruam.

É um termo que ganhou ampla divulgação pela corajosa luta de jovens ativistas
como a Nina, que são muitas, que bom que vocês existem, envolvidas com campanhas
de doação de absorventes, e fazendo a necessária pressão popular,  para que esse
assunto chegasse à esfera pública.

Contudo,  se  queremos  avançar  na  discussão  sobre  a  menstruação,  é
fundamental revermos os termos que vem sendo utilizados e analisar o quanto eles
ainda  carregam  de  tabus,  de  narrativas  depreciativas,  escondidas,  assim,  como
acontece com o racismo.

Quantos de nós já  não usamos a expressão denegrir? Sem sequer pensar…
documentos  acadêmicos…  de  repente  até  uma  pessoa  que  não  queria  ser  racista
estava perpetuando o racismo em um simples termo.

Então,  nesse  sentido,  o  termo pobreza  menstrual,  como a  vereadora  Guida
Calixto falou no começo da fala dela, e agora eu vou desdobrar, aprofundar, tem as
suas complicações teóricas. 

E  por  que  ele  não  é  o  termo  mais  amigável,  com  o  próprio  propósito  de
desconstruir o tabu? Por que? A menstruação não é a causa da pobreza. A pobreza,
tem suas causas estruturais. E não é a pobreza que vai fazer uma mulher… desculpa,
não é a menstruação que vai fazer uma mulher ficar mais pobre.
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Então, aqui a gente pode entrar no campo da feminização da pobreza, que é
como a pobreza afeta mais duramente as mulheres do que os homens. Por aqueles
motivos que a  vereadora Guida Calixto já falou, que nós mulheres temos jornadas
duplas e o nosso trabalho de cuidado não é remunerado, enfim, situações desiguais, de
desigualdade de gênero.

Então,  a  expressão pobreza menstrual  também associa  mais  uma vez,  com
tantas  outras  narrativas  presentes,  a  menstruação  como  algo  ruim.  Ao  associar
pobreza menstrual, pobreza e menstruação, inconscientemente na nossa cabeça vem
uma imagem ruim sobre a menstruação.

Então, nós propomos que nos documentos e discursos públicos voltados para
políticas  públicas  relacionadas  à  menstruação,  se  utilize  o  termo  promoção  da
dignidade menstrual, e não combate à pobreza menstrual.

A mesma coisa a gente pode trazer quando a gente fala… algumas coisas eu fui
pescando aqui enquanto vocês falavam. Quando a gente fala de higiene pessoal ou
higiene menstrual.

Então, higiene é um direito humano. Então, quando eu estou falando de lidar
com a minha menstruação, é uma questão de higiene… desculpa, higiene pessoal. É
algo básico, é humano, não é cosmético. Não preciso dizer higiene menstrual.

Porque  quando  eu  falo  higiene  menstrual,  ou  quando  eu  falo  absorventes
higiênicos, que é o nome que esse produto tem, que ele leva, que está lá no pacote,
absorventes higiênicos, parece…

Veja bem, gente, é um absorvente, é um produto destinado  para lidar com a
menstruação e a palavra “menstrual” ou “menstruação” não vem escrita no pacote, é
uma palavra proibida — lembra que eu falei lá? Aquilo que não se nomeia, não existe
—,  é  o  execrável,  é  o  inominável,  não  é  um absorvente  menstrual  descartável...
“Nossa, ficou complexo de dizer”… Olha,  não sei como dizer isso de uma forma mais
curta,  mas  são  “absorventes”  e  não  são  “absorventes  higiênicos”,  porque  a
menstruação  em si,  ela não é suja,  né?  Ela é uma condição fisiológica nossa.  Então
você... ninguém fala assim olha, “fraldas higiênicas geriátricas”,  alguém fala assim?
Não, eu nunca vi. Eu já comprei fralda para os meus parentes e vinha escrito “fraldas
geriátricas”, eu comprei fralda para os meus filhos e vinha escrito no pacote “fralda
infantil, tamanho recém-nascido, tamanho P, tamanho M, GG” e é a mesma coisa com
os  absorventes,  então  só  “absorventes  menstruais” ou  se  quiser  colocar  só
“absorventes”, coloca só “absorventes”. 

Vocês entendem a sutileza da coisa? Então acontece que mesmo essas jovens
ativistas que — puxa vida — abriram um caminho para isso, mesmo grande parte da
população  que  está  trabalhando  em  prol  da  derrubada  desse  tabu,  ainda  usa
expressões que perpetuam o tabu.

Bom, então nesse sentido, a gente prefere dizer “absorvente descartável” ou
“absorvente  industrializado”  e  trocar  “higiene  menstrual”  por  “higiene  pessoal”.
Inclusive, uma das coisas para a gente olhar quando a gente quer pensar em políticas
públicas  de  promoção  da  dignidade  menstrual  diz  respeito  a  uma  questão  de
urbanidade, que é uma boa quantidade e qualidade dos banheiros públicos em todos
os aparelhos públicos. Isso é uma coisa muito importante para se olhar também.
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Bom agora eu vou entrar no campo, já que eu comecei falar dos absorventes,
dos insumos menstruais. Eu vou usar essa palavra esquisita, é a palavra que eu tenho
no momento, quem quiser usar “produtos menstruais” nas suas elaborações de projeto
de lei, deixo a vocês, vereadores, discutir mais sobre isso, mas a nossa recomendação
do grupo de trabalho é que vamos pensar nos insumos como tudo aquilo que a gente
usa para lidar, manejar, com a menstruação.

Então os insumos menstruais são todos esses produtos destinados ao manejo
do sangramento menstrual e eles podem ser os descartáveis ou os reutilizáveis.

Então,  no  campo  dos  descartáveis,  a  gente  tem  os  absorventes  já
superconhecidos e os tampões também que são de uso interno e que também devem
estar  incluídos  nas  políticas  públicas,  e  eles  podem ser  os reutilizáveis,  como  os
coletores menstruais, os absorventes ecológicos de pano e as calcinhas menstruais.

Portanto,  existem  hoje  muitas  formas  de  se  lidar  com  o  fluxo  no  período
menstrual. Existem muitas formas de menstruar, não existe uma solução única e nem
melhor para todas as pessoas, assim como as mulheres e demais pessoas com útero
podem escolher uma, entre diversas formas de contracepção, quando são atendidas no
sistema de saúde, o mesmo pode ser aplicado ao contexto da saúde menstrual. Um
bom programa da promoção da dignidade menstrual deve contemplar a distribuição de
insumos reutilizáveis  também, não exclusivamente — lembremos —, não tem uma
solução única.

Um dos tópicos no campo da saúde e educação menstrual é conhecer todos os
tipos de insumo e poder escolher eles conforme sua condição no momento de vida.
Uma  mulher  pode  utilizar  mais  de  um  tipo  de  produto  ao  longo  do  seu  período
menstrual  e  ela  usar  o  absorvente  descartável  para  estudar  e  trabalhar  e  quando
chega em casa pode colocar um absorvente ecológico de pano e pode usar o coletor ou
usar o coletor durante o dia e dormir com um outro tipo de absorvente; vale lembrar
que muitas pessoas apresentam reações alérgicas severas quando usam unicamente
os absorventes descartáveis.

Assim quando olhamos para a diminuição do acesso... para dimensão do acesso
aos insumos, é importante que a política pública de promoção da dignidade menstrual
vá além da distribuição de absorventes descartáveis e inclua o acesso aos insumos
reutilizáveis no Sistema Único de Saúde, no SUS, e é importante também o acesso à
informação  sobre  os  diversos  insumos,  inclusive,  os  reutilizáveis,  nas  campanhas
educativas.

A vereadora Paolla Miguel citou ali a transição para a sustentabilidade, ninguém
é forçado a ela, mas a gente tem que ter ela, isso como uma dimensão possível de se
abarcar.

E é importante também o fomento à produção local de absorventes reutilizáveis
e  absorventes  descartáveis  no  município  de  Campinas,  o  que  além  de  facilitar  e
baratear a oferta desses produtos, pode auxiliar na geração de renda para mulheres e
pessoas envolvidas nessas cooperativas.

Os  coletores  menstruais,  para  quem  não  conhece,  eles  são  fabricados  em
silicone e eles são inseridos no canal vaginal  e retirado várias  vezes por dia, eles
duram 10 anos, mas o uso deles exige que a pessoa tenha acesso à água, a fogão e
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uma panelinha própria para esterilizar. Eles são excelentes, eles custam dez vezes o
preço de um pacote de absorvente, então se você pensar, como gestor, a médio prazo,
o prazo de um ano ou dois, você já pagou o uso dele e a usuária que usa o coletor
reduz muito a quantidade de absorventes que ela vai precisar, se ela tiver esse outro
insumo à disposição dela também.

Os absorventes ecológicos de pano modernos, não estou falando de trapo sujo,
não estou falando de quem não tem o que usar e pega um pano velho, eu estou
falando absorventes confeccionados com tecnologia, com conhecimento, com tecidos
especiais devidamente para esse fim, eles não devem ser vistos como um retrocesso
pelo poder público, eles tem botão para fixar na calcinha, mas eles também exigem
água para lavar, condições de saneamento para limpar eles e sol para secar.

E os absorventes descartáveis, que todo mundo já conhece, são essenciais no
ambiente escolar, nos presídios femininos e para as populações de rua, porque nessas
condições não tem como lavar e tal, então importante fazer essas distinções e olhar as
especificidades de cada público a ser atendido. E os tampões devem ser considerados
também como importante para as mulheres em situação de rua que às vezes não tem
nem calcinha onde prender um absorvente.

Sobre a distribuição de absorventes e outros insumos, diante... Bom, é isso.

O acesso à informação para viver a menstruação com dignidade. A menstruação
não pode ser encarada meramente como uma crise de higiene, tratar esse tema assim
também é uma forma de perpetuar o tabu, essa perpetuação é o desejo de grandes
indústrias de químicas, de fármacos e de vários setores da sociedade que ganham com
essa desigualdade e com essa vergonha, tá?

Menstruar não é simplesmente vazar sangue, menstruar envolve ciclar, ou seja,
passar por um ciclo que se repete a cada mês e tem distintas fases, a cada dia nos
fornece distintos hormônios necessários para a manutenção da nossa saúde e nós
podemos aprender muito sobre a nossa saúde e autocuidado com ela se a gente tiver
acesso à informação sobre o ciclo. Isso é um dos tópicos da saúde menstrual.

Então,  as  políticas  públicas  devem  contemplar  ações  e  estratégias  para
promover  o  acesso  à  informação  sobre  saúde  menstrual  e  sobre  o  manejo  do
sangramento  menstrual  e  a  desconstrução  de  estigmas  negativos  em  torno  da
menstruação,  em  torno  do  ciclo,  em  torno  da  menopausa  e  em  torno  do  corpo
feminino.  A  menstruação  ela  vem sendo depreciada nos mais  diversos  campos da
cultura e molda nossa... essa linguagem depreciativa também, molda a nossa maneira
de pensar  e  a  educação  menstrual  é  baseada em práticas  intencionais  que  visam
transformar essas narrativas. Não se trata apenas de explicar aspectos biológicos ou
recursos para gestão do sangramento menstrual, trata-se também de desvendar essas
narrativas enraizadas e dar oportunidade de transformação delas.

Mas,  [ininteligível]  pode  falar:  “Ah,  mas  isso  aí,  sobre  o  sistema  do  corpo
feminino e tal, pode estar na aula de educação sexual”. Não dá, gente. Considerar a
educação menstrual como um termo desnecessário não funciona, porque quando você
trabalha a educação sexual, você trabalha com meninos e meninas na sala de aula e
não dá para falar sobre esses detalhes que as meninas vão morrer de vergonha de
estar junto dos meninos, então é necessário pensar em ações educativas voltadas para
o público feminino ou público que menstrua, principalmente quando a gente fala de
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crianças, adolescentes e jovens. É importante a educação para os meninos também,
mas em um primeiro momento isso tem que acontecer separadamente, tá?

Então, o poder público deve abraçar a responsabilidade de levar informação no
sistema  de  ensino,  no  sistema  de  saúde,  no  sistema  carcerário  ou  demais
equipamentos onde possa atuar. Esse é um assunto de saúde pública que a maioria
das famílias não tem conhecimento sobre o tema e não está preparada para falar sobre
ele. E é de suma importância que essas ações cheguem às escolas da Rede Municipal
de Ensino.

Devido à contaminação da nossa água e alimento, as meninas menstruam cada
vez  mais cedo e passar pela puberdade  sem ter  desconstruído esses tabus e esses
estigmas é como uma escola de autodepreciação porque a menina já vem com aquela
questão da vergonha e tudo. Então, atuar não só em quem já menstruou, mas quem
está para menstruar é muito importante. E no caso das adolescentes o conhecimento
sobre o próprio ciclo menstrual pode ajudar elas a cair em situações de risco e evitar
gravidez precoce.

Nesse sentido, todos esses campos que eu falei, a saúde menstrual, o manejo
do ciclo e a educação menstrual, devem estar contemplados nas ações educativas que
podem acontecer em palestras, oficinas, campanhas de informação, material, cartilha,
filmes, tudo o que a criatividade puder fazer, e também no acolhimento das equipes do
SUS, elas podem atuar nesse sentido também.

Então, se a gente está pensando que os profissionais da saúde e do ensino vão
estar atuando assim, a gente precisa pensar também em formação especializada ou
continuada para esses profissionais e pensar em ações com profissionais especializados
da  educação  menstrual,  seja  para  formar  os  profissionais  do  município,  seja  para
chegar nas escolas nesse primeiro  momento,  ou para confeccionar  esses materiais
todos de divulgação. 

Bom, a conclusão é que a gente sabe que o desafio de promover a dignidade
menstrual não pode ser encarado como um projeto efêmero para atender apenas as
demandas sociais agudizadas pela atual pandemia e esperamos que tanto a Câmara de
Vereadores quando o Poder Executivo entendam que essa é uma demanda permanente
relativa aos direitos humanos. 

Lembramos: metade da humanidade menstrua, já menstruou ou vai menstruar
um dia, e quando as mulheres têm seu direito de saúde e dignidade atendidos toda a
sociedade ganha.

É isso. 

SR. PRESIDENTE VEREADOR PAULO BUFALO: Isa… Queria agradecer aqui a
Isa pela pela exposição. Nós gostaríamos de ter muito mais tempo aqui para poder
seguir ouvindo, mas nós precisamos cumprir também aqui esse nosso rito da audiência
pública neste momento,  por isso eu quero agradecer demais  aqui  as  contribuições
trazidas aqui pelas convidadas e convidados. Dizer que… 

Antes de fechar, na verdade, para cumprir o rito, de fato, eu gostaria de saber
se há aqui no Plenário alguém que queira se pronunciar em um tempo limitado. Não? 

Neste  caso,  antes  de  passar  novamente  aqui  para…  um  minuto  para  as
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considerações finais dos nobres e das nobres parlamentares, eu queria registrar aqui o
seguinte: como as exposições feitas aqui pelas convidadas demonstraram, nós temos
um trabalho considerável pela frente para poder envolver a Casa mais ainda com a
pauta que é, como foi  dito aqui pela Isa,  uma causa humanitária da promoção da
dignidade menstrual. 

A Câmara Municipal de Campinas, como nós pudemos perceber, já demonstrou
que compreendeu a necessidade de haver  uma política pública nessa direção.  Nós
temos  aqui  as  questões  que  envolvem  as  informações  necessárias,  a  questão  da
formação continuada para o tema, a questão dos insumos  e do próprio  saneamento
básico  para  que  nós  possamos pensar  uma política  inteira,  portanto,  nós  estamos
partindo  de seis projetos,  cinco  sob minha autoria,  um sob  minha relatoria,  um sob
relatoria da vereadora Guida Calixto, e do desejo demonstrado pela Casa para buscar a
consolidação, então, de uma política.

Então, nós agora, à luz dos debates realizados aqui, das exposições feitas aqui
pelos… pelas autoras e autores dos projetos, nós temos que começar a dar alguns
passos no sentido das formulações e das possibilidades, porque além de tudo o que
nos envolve aqui também é uma Casa extremamente plural  do ponto de vista das
ideias e do ponto de vista ideológico. Nós não podemos deixar isso de lado.

Portanto,  nós  devemos  depois  dessa  audiência  pública  colher  essas
contribuições, as contribuições que nos foram enviadas, inclusive, pelos movimentos, e
vamos então tentar chegar à síntese de um projeto, que, a princípio, seria assinado
por aqueles e aquelas que já foram autores aqui.

Portanto, o vereador Carmo Luiz, a vereadora Guida Calixto, o vereador Marcelo
da Farmácia, o vereador Permínio Monteiro e o vereador Jair da Farmácia, além da
vereadora Paolla Miguel, que foram os proponentes.

Mas com essa… com esse entendimento aqui, e pelas manifestações que nós
pudemos receber, e pela própria iniciativa da Comissão das Mulheres aqui da Casa
também,  me  parece  que  nós  podemos  ampliar  esse…  essa  disposição  em  serem
proponentes também. E assim que nós tivermos um texto consolidado, nós devemos
na  Comissão  de  Constituição  e  Legalidade,  colocá-lo  também sobre  apreciação  de
outros parlamentares, para que nós possamos ampliar, de fato, e dar potência a essa
iniciativa que nós estamos tomando aqui.

Então, antes de encerrar,  eu vou passar mais um… para uma breve fala de
encerramento.  Inicialmente,  a  vereadora  e  o  vereador  membro  da  Comissão  de
Constituição e Legalidade, da vereadora Guida Calixto, depois o vereador Higor Diego.

SRA. VEREADORA GUIDA CALIXTO: Bom, presidente, eu gostaria de falar
justamente isso que finalizou parte da sua fala.

Eu acho que é importante ressaltar isso, que a ideia é a gente construir, de fato,
um projeto que tenha… que venha a contemplar essas pautas, que para nós é muito
importante, esses elementos que as debatedoras trouxeram aqui nesse debate.

Mas  também acho  que  outros  que  se  envolveram nesse  processo,  como  o
próprio presidente aqui dessa Sessão, que é o vereador Paulo Bufalo, e também a
vereadora Mariana Conti, eu acho que, com certeza, devem assinar um projeto como
esse, porque… enfim, constrói também essa pauta e priorizam essa pauta.
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Então, eu acho que é extremamente importante que, pelo menos vocês dois,
tenham esse interesse de assinar esse projeto, que vai sair de forma coletiva.

E agradecer mesmo. Agradecer a participação, agradecer o empenho dessas
mulheres que vivem no seu cotidiano uma militância de luta, de luta pelas mulheres,
pela dignidade da vida das mulheres.

Então,  agradecer  tanto  a  Nina  Antoneli,  agradecer  a  Isa  que  está  aqui,
agradecer  esse momento tão importante,  com esse debate de extrema relevância.
Nesse momento,  de contexto histórico  do retorno do Brasil  ao mapa da fome, do
aumento  da  vulnerabilidade,  nesse  momento  pandêmico,  pós-pandêmico,  talvez  a
gente vá viver vários períodos pandêmicos, enfim.

Então, eu acho que é muito importante a gente debater pauta como essa, para
a saúde das mulheres, mas não só das mulheres, da saúde da sociedade. Como a
própria Isa falou aí na sua fala, todo esse contexto que envolve essa sociedade.

Obrigada mais uma vez, e que a gente possa ter um bom resultado de todo
esse processo. Obrigada, vereador Paulo Bufalo.

SR. PRESIDENTE VEREADOR PAULO BUFALO:  Obrigado,  vereadora Guida
Calixto.

Vereador, quebrar o protocolo então, passar a nobre vereadora Mariana Conti.

SRA. VEREADORA MARIANA CONTI:  Obrigada, presidente dessa audiência,
vereador Paulo Bufalo.

Eu pedi para falar rapidamente porque eu tenho dois minutinhos... um minuto
quase agora, que eu tenho que ir para um outro compromisso.

Quero  agradecer  à Mesa;  às  vereadoras;  aos  vereadores;  agradecer  à Nina
também pela contribuição, que a Nina faz parte dessa geração que está cumprindo
esse  papel  de  pautar  politicamente  temas  tão  relevantes,  então  acho  muito
importante;  agradecer  à  Isabel  pelas  reflexões,  estou  aqui  amadurecendo,  já  vou
incorporar algumas das problematizações que a Isabel colocou, achei bem importante.

Eu só queria mencionar, acho que assim, acho muito boa essa iniciativa de a
gente transformar esses projetos... um projeto coletivo, que ganhe mais força, que
tenha condições de ser aprovado, de tramitar nesta Casa; e aí, uma vez aprovado esse
projeto  ou  mesmo  no  processo  de  aprovação  desse  projeto  entra  a  questão  do
orçamento, né? Como é que a gente viabiliza orçamentariamente um projeto dessa
natureza?

E eu tenho discutido, que a gente sabe que existem… vereador Paulo Bufalo
mencionou, existem diferentes... uma pluralidade de posições políticas e ideológicas e
nós temos base e oposição aqui nesta Casa.

Então a minha proposta é que a gente faça um pacto, faça um pacto entre base
e  oposição,  para  que  a  gente  possa  aprovar  emendas  durante  a  aprovação  do
orçamento, recursos para viabilizar  orçamentariamente esse, que não é o único —
como a Isabel bem colocou —, a distribuição de absorventes não é o único passo para
a garantia da dignidade menstrual, mas é um importante passo.

Então que a gente faça aqui um pacto entre base e oposição, a gente já tem
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discutido isso na Comissão da Mulher também para ter recursos em relação à violência
doméstica,  são  temas  que  vários  vereadores  têm  tratado,  vereadores  da  base,
vereadores da oposição tem tratado em comum. 

Então que a gente possa estabelecer alguns pactos para a gente viabilizar uma
política. Então a minha proposta é esta que a gente apresente uma emenda conjunta
ao orçamento municipal, que está tramitando para que a gente viabilize recursos para
essa implementação dessa política.

E eu vou ter que sair, já agradeço todo mundo e parabenizo pela realização da
audiência. Obrigada.

SR. PRESIDENTE VEREADOR PAULO BUFALO: Obrigado, vereadora Mariana
Conti.

Passo então a palavra ao vereador Higor Diego. 

SR. VEREADOR HIGOR DIEGO: Muito obrigado, presidente.

Gostaria  também de  agradecer  à  Nina  e  à  Isabel,  parabéns,  obrigado  pela
oportunidade de conhecê-las.

Vocês veem como é difícil para gente, eu aprendi aqui que tem que ser “as
meninas, as mulheres e as pessoas”; aí eu escuto aqui a vereadora, ela fala: “todos,
todas e todes” ou seja, vai… cada vez mais a gente vai ampliando.

Então se a gente erra não é por mal, às vezes, a gente não está vivendo essa
parada dessa maneira, mas sempre aprendendo algumas coisas entre outras, mas não
é fácil também para a gente.

Mas enfim, eu queria falar, agradecer, presidente, eu gostaria só de deixar aqui,
eu acho que enquanto eu ouvia... e um dos maiores problemas para a aprovação desse
projeto vai ser a questão realmente a questão da verba, é onde o governo vai discutir
muito isso: de onde vai sair esse dinheiro? Como nós vamos orquestrar o projeto?

O mérito ficou claro, eu acho, para todo mundo que é indiscutivelmente bom,
tem que avançar,  mas nós temos que pensar  nessa responsabilidade econômica e
construir  juntos  saída  junto  ao  Executivo  para  que  a  gente  tenha  sucesso  desse
projeto.

Eu estava aqui lembrando de um outro projeto que está aqui na Casa, que são
as emendas impositivas, que — até abri aqui —, porque eu acho que é uma solução
também que é o projeto de orçamento impositivo. 

Nós  vamos  ter  aqui  verba,  esta  Casa,  para  indicar  maior  do  que  o  oito
secretarias, ou seja, se a gente tiver um fundo… Então fica aqui a dica para a gente
pensar  junto,  um  fundo  que  possa  receber...  Por  exemplo,  a  vereadora  ou  os
vereadores que quiserem usar da sua verba impositiva para direcionar, também para
colaborar e ajudar... “Eu, defendo essa causa”, nós vamos poder indicar para a saúde,
eu acho que está no projeto que são obrigatoriamente 50% nós teremos que indicar
para a Saúde. 

Então  podemos criar um fundo de repente, para essa situação.  É uma ideia.
Não quer dizer que seja obrigado ou não, mas é uma ideia. Se o problema é recurso,
nós vereadores, como a vereadora Mariana Conti falou, podemos criar com conversas,
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diálogos e ajudar também nesse fundo, o vereador que quiser indicar a sua verba para
comprar, ajudar a comprar absorvente ou seja lá o que for, também poder.

Então, nós temos que criar esse mecanismo legal. Hoje, se fosse hoje, nós não
poderíamos. Então, é uma ideia que surgiu aqui, a gente tem que ver como criar, se já
tem o fundo, se aprovar o projeto das verbas do orçamento como que a gente faz, se
eu quero “Ah, Higor Diego, eu quero mandar para essa causa específica, como que eu
faço? Já está pronto? Não? Vamos criar? Vamos discutir junto ao governo?”. Então... ou
seja, já vai criando aqui ideias na cabeça de como a gente... mas tem que deixar o
campo preparado, tá? Então, é uma sugestão também, paralelo, a gente vê se tem um
fundo, como que vai ser feito isso, se dá para ter essa possibilidade.

Enfim,  vereador,  eu  acho  que  a  Comissão  de  Constituição  e  Legalidade,
presidida pelo senhor aqui, representando o vereador Carmo Luiz, cumpriu o seu papel
nessa audiência pública, ouviu o cidadão, a sociedade civil organizada, os vereadores,
e agora a gente aproximar do Executivo para ver como que a gente consegue fazer
isso.

Eu  acho  importante,  como  eu  venho  da  área  de  TI,  área  exatas,  acho
importante a gente fazer um cruzamento de dados para a gente entender melhor essa
realidade,  isso  eu  não  consegui  entender:  quantas  mulheres,  quem  serão  essas
pessoas,  essas  meninas,  quantas,  quantas… a  gente  está  falando  de  quantos  em
Campinas, vai ter critério, vai ser que está no SUS – no SUS não, desculpa – no Bolsa
Família, no CadÚnico, vai ser pessoas de baixa renda, vai ser todas? Isso que eu não
consegui  só  entendeu,  eu  acho  que  tem que  ter  esse  cruzamento  como se  fosse
pagamento do auxílio, a Dataprev vai, faz os cruzamentos e tem o número exato ou
aproximado. Isso a gente tem que ver junto ao Executivo porque nós não temos essa
informação, mas entender se essa planilha junto aos sistemas lá da IMA, de cadastro
da educação, da saúde, a gente consiga trazer para uma realidade mais próxima do...
numerais, quanto que a gente está falando, quantas pessoas, meninas ou mulheres
nós estamos falando para conseguir dimensionar essa questão.

Então,  essas  são  as  minhas  questões,  talvez  cabe  um  requerimento  de
informação  da  Comissão  ou  não  sei,  mas  fica  aqui  a  minha  contribuição  e
agradecimento, presidente.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR PAULO BUFALO:  Obrigado,  vereador  Higor
Diego.

Passo, então, à vereadora Paolla Miguel para a sua consideração final.

SRA.  VEREADORA PAOLLA MIGUEL:  Muitíssimo  obrigada,  vereador  Paulo
Bufalo.

Quero aqui agradecer à Nina por ter trazido esses dados complementares para
a gente, que a gente pode, inclusive, adicionar na justificativa do projeto e até mesmo
para a gente conseguir ali exemplificar melhor o projeto, esse projeto unitário.

Quero  ressaltar  a  necessidade  de  a  gente  conseguir  construir  um  projeto
unitário. Antes de começar essa audiência eu disse que é fundamental que a gente
ouça a sociedade civil e todos os diversos atores que já atuam com isso, a gente sabe
que tem diversas organizações de mulheres que fazem distribuição de absorventes
justamente para a gente conseguir saber quais são as necessidades, a demanda.
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E a Isabel trouxe, quando ela traz qual absorvente utilizar em cada caso, eu
acho que isso é fundamental  para a gente conseguir  também saber  qual  que é o
orçamento, que o vereador Higor Diego coloca aqui, qual que é o orçamento, qual que
é o impacto inicial, qual que é o impacto para os próximos anos.

Mas, uma coisa que a gente tem falta, que eu também trouxe na minha fala,
justamente são esses dados, esse censo, a gente não consegue hoje aqui nem ter um
senso de qual que foi a nossa real ampliação da população em situação de rua, sendo
que  a  gente  sabe  que  teve  um  aumento  na  pandemia  justamente  pelo
empobrecimento da nossa população.  Então, é fundamental, eu sempre digo, que a
gente consiga ter esses dados de forma apurada, qual é a quantidade de meninas, de
mulheres e pessoas que menstruam, como a Isabel colocou aqui, que a gente tem no
nosso município, a gente tem que lembrar que existem outros programas, como o
programa  estadual  de  distribuição  de  absorventes,  mas a  gente  precisa  ter  um
programa municipal, já que as meninas começam a menstruar entre oito e nove anos,
elas ainda estão nas escolas fundamentais que são municipais, a sua grande maioria;
como que a gente consegue suprir  essa necessidade,  como que a gente consegue
também suprir a necessidade, como trouxe a  vereadora Mariana Conti, as mulheres
que  estão  encarceradas,  quantas  são  elas,  qual  que  é  a  demanda,  qual  que  é  a
necessidade,  sabendo  que  o melhor  absorvente  neste  caso  seria  o  absorvente
descartável. 

Como que a gente também faz uma busca ativa das mulheres que hoje saíram
do mercado de trabalho, mas estão na idade ativa do mercado de trabalho que não
estão mais em idade escolar, não estão em situação de rua, só estão em uma situação
de extrema pobreza e qual seria absorvente melhor para elas? Isso é fundamental que
a gente tenha para a gente saber qual que é o impacto no orçamento. Mas uma coisa
que não exclui é — que vai ter hoje, a LOA, a discussão orçamentária e amanhã o PPA
—  que a gente coloque  alguns indicativos para esse projeto,  para que  a gente já
indique uma parte dos recursos que vão ser alocados para o próximo ano para a gente
ter esse tipo de projeto, que a gente possa, inclusive, ter uma ampliação do orçamento
da Assistência Social, e da Saúde, e da Educação.

O vereador Permínio Monteiro trouxe, se eu não me engano… O orçamento da
Educação  é  muito  grande,  mas  a  gente  sabe  que  não  dá  para  a  gente  suprir  a
necessidade de absorvente somente com ele, já que a gente pode ter, novamente, as
meninas em idade escolar, a gente tem as mulheres que estão no mercado de trabalho
ou fora do mercado de trabalho que também necessitam desses absorventes, já que a
gente também tem a população em situação de rua que, muitas vezes… na pandemia a
gente  descobriu  que  não  tem  nem  documento,  nem  CPF,  estão  completamente
apagadas do sistema, não estão ali  cadastradas,  então a gente precisa fazer uma
busca ativa desses números,  desses dados,  para a gente saber  qual  que é a real
demanda na cidade de Campinas. 

Então, acho que uma das coisas que a gente poderia também trazer aqui são os
censos, censos para populações específicas, já que o IBGE, que está há mais 10 anos,
é uma política nacional… de a gente também não ter mais esses dados, dificilmente a
gente vai ter com o governo federal o que a gente tem. 

Então, novamente, aqui quero ressaltar a importância de a Nina trazer não só
os dados, mas também as cidades onde já tem esses projetos aprovados  porque a
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gente pode também basear em outras cidades, em outros projetos, e eu acho que a
Isabel trouxe a complementação quando a gente fala da linguagem do projeto. Todos
os projetos que eu olhei, que eu observei, utilizam o mesmo termo que é a ‘pobreza
menstrual’, já foram apontados, há necessidade de a gente trocar isso para ‘promoção
da dignidade menstrual’. 

Então acho que é fundamental a gente começar por aí  esse novo projeto e
trazer não só os vereadores que participaram dessa audiência, mas também outros
vereadores da Casa que a gente sabe que são sensíveis a essa temática e também dão
a importância necessária para o tema da dignidade menstrual quando a gente fala, em
especial, das mulheres.

Então,  é  fundamental  que  a  gente  consiga  dentro  desta  Casa  dialogar,
conversar, ouvir, como o vereador Higor Diego trouxe aqui na primeira fala dele, para a
gente conseguir ampliar o máximo possível e dar o resultado que é fundamental para a
população campineira e ajudar essas meninas, mulheres e pessoas que menstruam a
ter uma dignidade menstrual daqui para a frente.

É  isso.  Me  coloco  à  disposição  na  construção  do  projeto  e  também  para
conversar com os demais atores para que a gente consiga ampliar esse debate.

Obrigada.

SR. PRESIDENTE  VEREADOR  PAULO BUFALO:  Obrigado,  vereadora  Paolla
Miguel.

Vou passar aqui para a Isa que quer falar uma…

SRA. ISABEL ZEIDO GRACIANO: Quero só, antes de me despedir, agradecer
a oportunidade que foi dada, ao GT  do Conselho Municipal de Saúde, em especial a
esse espaço para eu poder aqui vir trazer essa dimensão para vocês, é uma tarefa
grande, é uma tarefa nobre, que vale a pena, e dizer que eu me coloco à disposição,
tanto  da comissão de vereadores  que vai  continuar  levando esse assunto adiante,
quanto  do  poder  público  em  geral,  para  continuar  aprofundando  e encontrando
soluções.

Obrigada.

SR. PRESIDENTE VEREADOR PAULO BUFALO: Obrigado, Isa.

Passar aqui para a Nina.

SRA.  NINA  ANTONELI  ROBLES: Gostaria  de  agradecer  também  pela
oportunidade e pelo que a Isa falou, que trouxe um monte de novos dados, assim,
também, e também a importância de ter pautas como essa sendo discutidas. 

E também em relação aos dados: como a menstruação, ainda, é considerada
um tabu, é muito difícil a gente ter acesso a esses dados, mesmo. Então acho que
seria legal fazer nas comunidades que aqui tem, em Campinas, fazer como se fosse
um questionário e levar para elas, que outros tipos de absorventes  como calcinhas
menstruais, coletores, elas vão querer, também, usar. 

Então acho que é isso. Obrigada.

SR. PRESIDENTE VEREADOR PAULO BUFALO: Obrigado, Nina.
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Então  nós  vamos  chegando  aqui  ao  final  desta  38ª  audiência  pública  da
Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara de Campinas. 

Vamos atuar agora, inclusive  do ponto  de vista da construção do projeto, em
torno daquele que nos coloca mais próximo a consolidar essa política aqui.  Então,
ainda nós vamos estudar isso com a consultoria da Casa.

Agradecer  aqui  o  apoio,  as  comissões,  a  equipe  da  TV  Câmara  que  nos
acompanhou; a equipe do Cerimonial e ao vereador Higor Diego, que participou aqui,
membro da comissão; a vereadora Guida Calixto, que também é dessa Comissão de
Constituição e Legalidade; o vereador Jair da Farmácia, vereador Permínio Monteiro; e
a Elen Souza, representando o vereador Marcelo da Farmácia. 

Todos que contribuíram aqui, construindo projetos, para que nós pudéssemos
avaliar,  assim como a  vereadora Paolla  Miguel,  que está  à  Mesa ainda;  vereadora
Mariana Conti, presidenta da Comissão de Mulheres, que passou por aqui; e as nossas
convidadas que contribuíram de maneira significativa e problematizaram, mas também
nos ajudaram a abrir aqui os nossos horizontes sobre a consolidação desse projeto
aqui na Casa.

Então, a Nina Robles, da Girl Up, e a Isa Graciano, do Conselho Municipal de
Saúde. E a todos e todas então, bom dia ainda, e agradecer a participação de cada um
e cada uma que nos acompanhou nessa 38ª Audiência Pública, que como presidente
em exercício, eu declaro encerrada.

– Audiência encerrada às 11 horas e 20 minutos.

[fim da transcrição]

VEREADOR PAULO BUFALO

PRESIDENTE
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