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JUSTIFICATIVA - PL 0385/2018 
Este Projeto de Lei visa a instalação de sanitários infantis em shoppings e 

estabelecimentos similares, com o intuito de proteger as crianças de nosso Município de 
possíveis infecções e diversas situações que hoje encontramos nestes estabelecimentos. 

Mesmo com a maioria dos Shoppings, contarem com um fraldário ou "Family Room", 
muitas vezes para crianças que estão em fase de desfralde, fica difícil o acesso a estas salas, 
seja por conta da distancia ou ainda pela fila encontrada nesses banheiros, restando como 
alternativa aos pais ou responsáveis, leva-los nos banheiros adultos. 

Com isso as crianças ficam desconfortáveis, pelo tamanho das bacias, correm o risco 
de fazer suas necessidades fisiológicas antes de chegarem aos banheiros e ainda ficam 
expostas a contaminação devido a falta de higiene destes locais. 

Devido a essa necessidade de atender especialmente essas crianças, faz-se 
necessária a instalação de ao menos uma bacia infantil em cada banheiro destes locais, uma 
vez que eles estão espalhados por todo o estabelecimento, trazendo mais conforto e 
segurança para os munícipes. 

Deve-se salientar ainda, que esses sanitários infantis, devem ser instalados tanto nos 
banheiros femininos, quanto em banheiros masculinos, pois, muitas vezes as crianças estão 
acompanhadas por apenas um de seus genitores e com isso evitarmos o que ocorreu quanto 
foram feitas as instalações de trocadores de fraldas apenas nos banheiros femininos, e 
fazendo com que os pais, tivessem que improvisar, quando precisavam trocar as fraldas das 
crianças nos banheiros masculinos. 

Pelos motivos expostos, com a finalidade de contribuir com a qualidade de vida e 
prevenção às doenças, solicito o apoio dos Nobres Pares na aprovação da presente proposta." 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br . 
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