
ESTADO DE SÃO PAULO 

D E S 
À Exma. Sr". 

o 
a Municipal 

A  9  ROVAD 0 

C ÂMARA MU N I C I PAL D E O RO CABA 

(PRESIDENTE) 

Em 
	

03 DEZ. 2019 

REQUERIMENTO N.°: 2548 

ASSUNTO: SOLICITA QUE A EXCELENTÍSSIMA 

SENHORA PREFEITA MUNICIPAL PRESTE 

INFORMAÇÕES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE PREVENÇÃO DE GESTAÇÕES NÃO 

PLANEJADAS EM MULHERES USUÁRIAS DE 

DROGAS OU MORADORAS DE RUA. 

CONSIDERANDO que de acordo com especialistas a 

gravidez, nessa população, é de risco, haja vista que aumentam a mortalidade, as 

doenças, à prematuridade, o aborto. 

CONSIDERANDO que os danos das populações 

vulneráveis com uma gravidez indesejada são muito grandes. 

CONSIDERANDO que na cidade de São Paulo, usuárias 

de drogas ou moradoras de rua receberam implantes contraceptivos subdérmicos 

(colocados debaixo da pele) para prevenir a gravidez indesejada. O anticoncepcional, 

que dura três anos, é fornecido e colocado pelo Projeto Gravius, do Hospital Pérola 

Byington. E, em quatro anos de ação, cerca de 400 mulheres da região da Cracolândia já 

foram atendidas. (https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/201  8/07/17/projeto-faz-

prevencao-da-gravidez-na-cracolandia-com-implante-contraceptivo.htm) 

CONSIDERANDO que urge um programa de governo 

visando o atendimento eficaz para mulheres e adolescentes nessas situações de 

vulnerabilidade social. 
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Sala das Sessões, 29 de ovembr de 2019. 

CÂMA.. .RA MUNICIPAL DE  SOROCABA...  
ESTADO DE SÃO PAULO 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiada 

a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que informe fundamentadamente, o 

que segue: 

1°) Quais são as políticas públicas de prevenção de 

gestações não planejadas em mulheres e adolescentes usuárias de drogas ou moradoras 

de rua em nossa cidade de Sorocaba? Informar detalhadamente. 

2°) Existem números oficiais sobre a gravidez não 

desejada em mulheres e adolescentes (também junto ao Conselho Tutelar) usuárias de 

drogas ou moradoras de rua? Caso positivo, informar. Caso negativo, por quê? 

3°) O Município oferece às mulheres consultas e exames 

ginecológicos, tratamento para DSTs, e orientações sobre métodos contraceptivos 

(possibilidade de receberem implante de anticoncepcional sob a pele)? Informar. Caso 

negativo, por quê? 

4°) Qual a possibilidade de implantar projetos semelhantes 

ao da cidade de São Paulo acima citado? Caso positivo, informar. Caso negativo, por 

quê? 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 

plenamente respondido, com a indicação de todos os se alhes possíveis, bem como que 

a resposta seja encaminhada no prazo legal (Art. 34, § 1 da LOM e Art. 104, § 2° e §3° 

do RI). 

FERNANDO DINI - VEREADOR- MDB 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
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