
Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Rua Hermógenes Freire Costa, 179 - Centro

Telefone: (22) 2621-1525 - E-mail: secretaria@cmspa.rj.gov.br 

INDICAÇÃO Nº 0747/2022                                             Em São Pedro da Aldeia, 17 de Agosto de 2022

Ao Exmo(a) Sr(a) Presidente(a) da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

INDICA AO EXMO. SR. CARLOS FÁBIO DA SILVA – PREFEITO 

MUNICIPAL, QUE INTERCEDA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUE NO DIA 16 DE NOVEMBRO, 

DIA NACIONAL DOS OSTOMIZADOS, A SECRETARIA CRIE UM 

ESPAÇO PARA DOAÇÃO DA BOLSA DE COLOSTOMIA PARA A 

PESSOA OSTOMIZADA. 

O Vereador subscrito desta Casa de Leis, depois de cumpridas as formalidades regimentais de 

praxe, indica ao Exmo. Sr. Carlos Fábio da Silva – Prefeito Municipal, que interceda junto à 

Secretaria Municipal de Saúde deste município, para que no dia 16 de novembro, dia Nacional dos 

Ostomizados, a Secretaria crie um espaço para doação da bolsa de colostomia para a pessoa 

ostomizada.

JUSTIFICATIVA

Dia 16 de novembro, é o dia Nacional dos Ostomizados. A pessoa ostomizada é aquela que 

precisou passar por uma intervenção cirúrgica para fazer no corpo uma abertura ou caminho 

alternativo de comunicação com o meio exterior, para a saída de fezes ou urina, assim como auxiliar 

na respiração ou na alimentação. Essa abertura chama -se estoma.

Desta forma, a presente indicação tem por objetivo a doação da bolsa de colostomia para a 

pessoa ostomizada cujos recursos sejam insuficientes para obter a bolsa coletora, a fim de ajudar e 

proporcionar melhor qualidade de vida a eles, visto que hoje a bolsa de colostomia custa cerca de R

$ 20,00, e a pessoa ostomizada deve trocá -la há cada 3 a 5 dias, tendo um alto custo mensalmente.

Considerando o dia 16 de novembro, dia Nacional dos Ostomizados, oportuno para a doação 

da bolsa de colostomia para a pessoa ostomizada, a fim de proporcionar melhor qualidade de vida 

para essas pessoas, tenho certeza de que contarei com o apoio de todos os parlamentares desta Casa.

Sala das Sessões, em 17 de Agosto de 2022.

FERNANDO DE SOUZA SANTOS

Vereador(a) - Autor(a)
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