
 

PROJETO DE LEI N° 027/2013 - LEGISLATIVO 
 

 

EMENTA: “Dispõe sobre a colocação de banheiros 

químicos adaptados às necessidades de pessoas 

com deficiência nos eventos realizados no 

Município, e dá outras providências” 

 

                       O VEREADORKlemerson Ferreira de Souza, na qualidade de representante do 

Poder Legislativo de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco, no uso das suas 

atribuições legais, submete à apreciação dos vereadores desta casa, o seguinte Projeto de Lei:  

 

                      Art. 1º - Nos eventos realizados no Município em que haja colocação de 
banheiros químicos, será garantida a instalação de banheiros adaptados às necessidades das 
pessoas com deficiência. 
 
                     Art. 2º - O uso do banheiro químico a que se refere esta lei será de exclusividade 
da pessoa com deficiência, exceto no caso de acompanhante que a estiver assistindo. 
 
                     Art. 3º - A quantidade de banheiros adaptados a ser instalada será estabelecida 
em regulamento, observados critérios de proporcionalidade que levem em conta, 
especialmente, a estimativa de público do evento. 
 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões,de março de 2013. 

 

Às Comissões competentes 

 

 

Klemerson Ferreira de Souza 

- Vereador Autor - 

 

 

 



 

  

JUSTIFICATIVA _____,      MARÇO DE 2013. 

PROJETO DE LEI N° _____/2013 - LEGISLATIVO 

 

 

Justificativa 

  

A inexistência de banheiros químicos adaptados nestes eventos, causa às pessoas com 

mobilidade reduzida ou que utilize cadeira de rodas, enorme transtorno e desconforto. 

O Decreto-Lei nº 5296 de 02 de dezembro de 2004, também conhecido como Lei de 

Acessibilidade regulamenta o atendimento às necessidades específicas das pessoas 

portadoras de deficiência no que concerne a projetos de natureza arquitetônica ou 

urbanística, transportes, enfim, visa a promover a acessibilidade dessas pessoas e 

garantir o ir e vir sem barreiras, empecilhos e de forma digna e respeitosa. 

Desta forma, nada mais correto, que a instalação desses banheiros químicos 

adaptados, a medida que a pessoa com mobilidade reduzida ou o cadeirante, possui 

plenos direitos assim como qualquer cidadão. 

Diante da importância desta matéria, e pelo exposto acima, solicito o entendimento 

dos nobres pares na aprovação da mesma, além de ser matéria de relevância social e 

isonômica. 

 

Sala das Sessões,de março de 2013. 

 

 

 

 Klemerson Ferreira de Souza 

- Vereador Autor - 


