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PARECER Nº 125/2017 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI  

Nº 122/14. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 122/14, de autoria dos nobres Vereadores Goulart e José 

Police Neto, que dispõe sobre a instalação de banheiros químicos, adaptados às necessidades 
de pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de rodas, e da outras 
providências. 

A propositura "objetiva proporcionar o máximo de acessibilidade às pessoas com 
mobilidade reduzida que efetivamente necessitam de módulos adaptados ao frequentarem 
eventos de qualquer natureza em espaços públicos". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa pronunciou-se pela 
legalidade do Projeto de Lei, com proposição de substitutivo. 

A iniciativa propõe basicamente o estabelecimento da obrigatoriedade da instalação de 
banheiros químicos, adaptados às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou que 
utilizem cadeira de rodas, em módulos individuais, no espaço público da cidade, quando 
cedidos a terceiros para a realização de eventos de qualquer natureza, devendo tal disposição 
constar no alvará, licença ou autorização para realização do evento. O projeto ainda determina 
que a quantidade de módulos adaptados deverá ser proporcional à estimativa de público 
presente, em conformidade ao tipo de espetáculo artístico ou evento, obedecendo a 
quantidade mínima de 10% (dez por cento) do total de banheiros químicos previstos para o 
evento. 

No que se refere aos aspectos que lhe compete analisar, a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente ao Projeto de Lei, nos 
termos do substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 22/03/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/03/2017, p. 61 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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