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Fortaleza, 07 de junho de 2021. 

 

Ofício nº 113-AT-21 

 

Ao Exmo. Sr. 

Deputado Evandro Leitão 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ 

Av. Desembargador Moreira, 2807 - Bairro: Dionísio Torres  

CEP: 60.170-900 Fortaleza/CE 

 

Assunto: Solicitação faz. 

 

Exmo. Presidente, 

 

Cumprimentando-o através do presente, a Ordem dos Advogados do Brasil - 

Secção do Ceará, representada por seu Presidente José Erinaldo Dantas Filho, pela Vice-

Presidente Ana Vládia Martins Feitosa e pela Comissão da Mulher Advogada, em 

cumprimento à sua finalidade institucional de defender a Constituição, a ordem jurídica 

do estado democrático de direito, bem como os direitos humanos, a justiça social e pugnar 

pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento 

da cultura e das instituições jurídicas (inciso I, do art. 44, da Lei 8.906/94), vem perante 

Vossa Excelência, expor, solicitar e requerer o que segue. 

Em 2014, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu que o direito das 

mulheres à higiene menstrual é uma questão de saúde pública e de direitos humanos. E 

o que deveria ser um direito é, muitas vezes, um luxo. 

A pobreza menstrual é uma questão ainda muito presente no nosso país, por 

consequência do valor dos produtos de higiene, da falta de saneamento básico e pela falta 

de educação. Segundo a UNFPA e o UNICEF, a pobreza menstrual afeta negativamente 

uma parte significativa das pessoas que menstruam no país. Esse problema nada mais é 

do que a falta de direito à água, saneamento adequado na escola e em casa, higiene e a 

pouca informação que chega para essas pessoas. 

Pedaço de pano, papel higiênico, papelão, jornal e até mesmo miolo de pão. Esses 

são alguns exemplos de materiais inadequados e inseguros usados durante o ciclo 

menstrual de adolescentes, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social ou 

em situação de rua. 

No âmbito escolar, a falta de acesso a produtos de higiene para lidar com o 

período menstrual traz enormes riscos à saúde das jovens, sendo causa direta de perda 

de dias letivos ou abandono dos estudos em razão dos constrangimentos vividos. 



 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

Secção do Ceará 
 

AVENIDA WASHINGTON SOARES Nº 800 – GAURARAPES 
Fortaleza/CE – CEP: 60.810-300 

FONE: +55.85.3216.1600 | contato@oabce.org.br 

 
  

Uma pesquisa realizada pela antropóloga Mirian Goldemberg, que consistiu na 

entrevista de mulheres entre 16 e 29 anos por todo o Brasil, aponta que 1 em cada 4 

jovens já faltou à aula por porque não tinham dinheiro para comprar absorvente; 213 mil 

meninas não têm acesso a banheiros em condições de uso nas escolas e 64% das meninas 

que faltaram por estar menstruadas inventaram uma desculpa.  

A relevância do tema está também refletida em projetos espalhados pelo Brasil e 

pelo mundo, implementados por organizações não governamentais e liderados por 

mulheres, que têm por fito financiar ou encontrar alternativas para viabilizar o acesso a 

produtos de higiene no período menstrual para meninas e mulheres atingidas por esse 

tipo de vulnerabilidade. 

A matéria do Jornal Diário do Nordeste publicada no último dia 06, sob o título 

“Menstruação: esse é o nosso sangue”, assinada pela colunista social e Advogada Jeritza 

Gurgel é bastante esclarecedora. https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ 

opiniao/colunistas/sisi-por-jeritza-gurgel 

Nesse contexto, a OAB Ceará vem requer a Vossa Excelência que proponha 

Projeto de Lei que torne obrigatória a disponibilização gratuita de absorventes 

descartáveis  na rede pública de ensino estadual, bem como nos espaços públicos, além 

da distribuição gratuita nos postos de saúde, para garantir a dignidade menstrual de 

todas as pessoas. 

Requer-se, por fim, que igualmente seja proposto Projeto de Lei reduzindo a carga 

tributária sobre os absorventes descartáveis, como forma de tornar mais acessível o 

produto. 

Na certeza do acolhimento por essa Augusta Casa, renovamos votos de estima 

distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

  

 

    José Erinaldo Dantas Filho    Ana Vládia Martins Feitosa 

   Presidente da OAB Ceará              Vice-Presidente da OAB Ceará 

 

 

Christiane do Vale Leitão 

Presidente da Comissão  

da Mulher Advogada da OAB Ceará 

 


