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PARECER Nº 1355/2001 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO 
SOBRE O PROJETO DE LEI 72/1999 
De autoria do nobre Vereador Goulart, o projeto de lei 72/1999 objetiva acrescentar o 
subitem 14.1.2.9 à seção 14.1 da Lei 11.228, de 25 de junho de 1992 (Código de Obras e 
Edificações do Município), instituindo que as praças de alimentação de shoppings ou locais 
destinados ao consumo de alimentos deverão dispor de um lavatório a cada 200 (duzentos) 
metros de área ou fração. O ilustre autor fundamenta-se na carência de instalações 
adequadas à realização de cuidados de higiene nesses estabelecimentos. 
Na análise pertinente a esta Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho cabe ressaltar, 
inicialmente, os nobres propósitos que motivaram o autor. Porém, no mérito e no interesse 
público que devemos avaliar, há que se considerar que a obrigatoriedade pretendida não 
concorre para a promoção dos hábitos de higiene antes das refeições, uma vez que as 
atuais exigências em relação às instalações sanitárias já contemplam o número necessário, 
de acordo com o número de freqüentadores dos estabelecimentos citados. Portanto, esta 
Comissão consigna seu voto CONTRÁRIO à aprovação do projeto. 
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho, em 24/10/01. 
Toninho Paiva - Relator 
Carlos Neder 
Carlos Alberto Bezerra Jr. 
Gilberto Natalini 
 
VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO 
SOBRE O PROJETO DE LEI 72/1999. 
 
O nobre Vereador Goulart apresentou o projeto de lei 72/1999 acrescentando o subitem 
14.1.2.9 à seção 14.1 da Lei 11.228, de 25 de junho de 1992 (Código de Obras e 
Edificações do Município). O dispositivo proposto estabelece que as praças de alimentação 
de shoppings ou locais destinados ao consumo de alimentos deverão dispor de um lavatório 
a cada 200 (duzentos) metros de área ou fração. Justifica o legislador que nestes espaços 
não existem as instalações adequadas à realização de cuidados de higiene. 
O projeto recebeu parecer pela legalidade da Comissão de Constituição e Justiça. Foram 
realizadas duas audiências públicas na Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente, onde o Projeto foi analisado pela Subcomissão do Código de Obras e Edificações, 
que exarou parecer favorável, com a apresentação de substitutivo, voto que foi acolhido no 
plenário daquele Colegiado. 
Nesta oportunidade, a Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho manifesta 
concordância com os objetivos apresentados pelo autor, ressaltando que facilitar o acesso 
aos lavatórios permitirá ao público o exercício dos hábitos de higiene pessoal que precedem 
as refeições. Dessa forma, a presente iniciativa contribui para a prevenção à saúde e, 
portanto, esta Comissão coloca-se FAVORÁVEL ao projeto, nos termos do substitutivo da 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho, em 24/10/01. 
Roger Lin - Presidente 
Rubens Calvo - Relator 
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