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Perguntas 

 

1. Qual é o objetivo principal do seu projeto? 

O principal objetivo desse projeto é garantir às pessoas ostomizadas a acessibilidade aos sanitários 

públicos e de uso público na cidade. Entende-se por pessoas ostomizadas todas aquelas que foram 

submetidas à intervenção cirúrgica para construção, no corpo, de um caminho alternativo para a 

saída de fezes e urina.   

2. Por que o(a) Sr.(a) considera seu projeto importante? 

O projeto é importante porque visa garantir às pessoas ostomizadas a acessibilidade aos sanitários 

públicos e de uso público localizados em aeroportos, rodoviárias, cinemas, teatros, igrejas, postos de 

saúde, hospitais, shopping centers, centros comerciais e prédios públicos, mediante a instalação de 

equipamentos adequados para suas práticas higiênicas e que atendam suas necessidades, 

garantindo assim maior liberdade e autonomia para que essa parcela da população possa sair de 

casa sem se preocupar.  

3. Que parte do setor da Sociedade demandou que o(a) Sr.(a) apresentasse? A quem se 

destina esse projeto? 

O projeto foi fruto de uma reflexão da assessoria sobre essa necessidade. Ele se destina, 

obviamente, a toda e qualquer pessoa que tenha passado por uma cirurgia dessa natureza.  

4. Qual será o custo de execução desse projeto? 

O custo de execução é encargo de cada estabelecimento. O projeto prevê que os banheiros se 

tornarão acessíveis e se encaixarão na lei na medida em que adotarem um vaso sanitário normal ou 

infantil com anteparo seco e sistema de descarga, preferencialmente para fixação em paredes, com 

altura equivalente ao abdômen das pessoas ostomizadas, ou seja, há cerca de 80 cm do chão para 

descartar o conteúdo das bolsas coletoras; uma ducha higiênica colocada ao lado direito do vaso 

sanitário, com seu ponto de água há cerca de 110 cm do chão para lavagem ou troca da bolsa 

coletora; um lavatório para as mãos, colocado próximo ao vaso sanitário; uma pequena prateleira 

colocada ao lado esquerdo ou bancada circundando o vaso sanitário; um espelho fixado na parede 

imediatamente acima do vaso sanitário, para inspeção das condições gerais do estoma e um suporte 

para fixação de papel higiênico colocado próximo e em altura compatível com a do vaso sanitário.  

5. Se aprovado, quais serão as fases para implementação e prazo do projeto? 

Uma vez aprovado e sancionado, o projeto prevê que os estabelecimentos terão um prazo de até três 

anos para se adaptarem às essas especificidades, sendo encargo do Executivo fiscalizar e multar 

todo e qualquer estabelecimento que não estiver adequado à norma após esse prazo.  

6. Em quanto tempo o(a) Sr.(a) espera que o projeto surta efeito? 

Esperamos que, assim que se tornar lei e ao longo dos três anos previstos para a adaptação, o 

projeto passe a surtir efeito.  



7. Quais são os benefícios que esse projeto trará à Sociedade, qual parcela será beneficiada 

por ele? 

A principal parcela beneficiada por ele são as pessoas ostomizadas, que poderão circular livremente 

pelos espaços públicos, tendo a garantia de que os ambientes de lazer, trabalho e afins estarão 

adaptados para sua utilização, evitando constrangimentos ou situações desagradáveis.  

8. Há outros como ele, algum que pudesse ser regulamentado em menos tempo do que ele 

precisa para tramitar? 

Não. 

9. Quantas vezes o Sr.(a) defendeu o seu projeto na tribuna? 

Nenhuma. 

10. Esse projeto é sustentável, ou seja, poderá ser mantido por outras gestões? Se sim, como 

garantir isso? 

Sim. Podemos garantir a manutenção do mesmo por meio da fiscalização que será realizada pela 

Prefeitura.  


