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RETIFICAÇÃO: NA PUBLICAÇÃO HAVIDA NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO 
PAULO DE 24 DE MAIO DE 2012, PÁGINA 78, COLUNA 01, LEIA-SE COMO SEGUE E 
NÃO COMO CONSTOU: 
 
 
PARECER Nº 642/2012 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 412/11.  
De autoria do nobre Vereador José Rolim, o presente projeto de lei dispõe sobre a 
proibição de cobrança por uso de banheiro público instalados em Shopping Centers 
e outros locais de grande circulação no Município, e dá outras providências.  
A propositura proíbe a cobrança de taxa pelo uso de banheiros em shopping centers 
e outros locais de grande circulação no município, veda qualquer forma de 
discriminação em virtude de raça, cor, origem ou condição social na utilização dos 
sanitários instalados e determina que tais banheiros deverão ser mantidos limpos e 
em perfeitas condições de uso.  
De acordo com o autor, o projeto visa fazer com que a população se beneficie com 
a gratuidade do uso de banheiros localizados em Shopping Centers, estações 
rodoviárias e ferroviárias e em locais de grande circulação,conferindo dignidade ao 
cidadão que necessita fazer uso dos banheiros, independente de sua raça, cor, 
origem, orientação sexual,condição social e econômica ou com deficiência não 
contagiosa.  
Com fulcro no art. 13, incisos I e II e art. 160, incisos II e IV, da Lei Orgânica 
Municipal e no art. 30, inciso I; art. 3º, inciso IV e art. 5º, inciso XLI, todos da 
Constituição Federal, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
manifestou-se pela legalidade desta proposta de lei, na forma de substitutivo para 
fazer constar a previsão expressa da pena pecuniária, em atenção princípio da 
legalidade, bem como para restringir a obrigação de gratuidade aos banheiros de 
uso público existentes nos shopping centers e locais privados de grande circulação.  
Considerando que não há impedimento técnico à aprovação desta propositura e 
entendendo como meritórios os seus objetivos, a Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente ao Projeto de Lei nº 
412/11, na forma do substitutivo proposto pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente , em 
23/05/2012  
Carlos Neder – PT  
Chico Macena – PT  
Dalton Silvano - Relator – PV  
Juscelino Gadelha – PSB  
Paulo Frange – PTB  
Toninho Paiva - PR  
 


