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PARECER CONJUNTO Nº 1768/2015 DAS COMISSÕES DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 457/2013 
Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Abou Anni, que "dispõe 

sobre a instalação de banheiros químicos, de uso gratuito, junto de todas as bancas 
examinadoras da prática de direção veicular do Município de São Paulo, e dá outras 
providências.". 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "[...] a concentração 
inevitável de pessoas, em razão da atividade de avaliação da prática de direção veicular traz 
incômodos de ordem nervosa e com a falta de sanitários públicos, pois não há como deixar de 
excretar, visto ser um ato involuntário do ser humano, principalmente quando submetido à 
avaliação, fato este que o afeta psicologicamente, contribuindo para que venha usar com mais 
frequência o sanitário.". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
Legalidade do projeto. 

Nos termos da propositura, a Prefeitura do Município de São Paulo deverá 
disponibilizar banheiros químicos, de uso gratuito, nas proximidades das bancas examinadoras 
da prática de direção veicular, para o uso dos candidatos à obtenção da carteira nacional de 
habilitação, dos examinadores de trânsito, dos instrutores de trânsito, e da população em geral. 

A Comissão de Administração Pública destaca que o projeto é oportuno e se reveste 
de interesse público. Portanto, é de parecer FAVORÁVEL ao projeto. 

Tendo em vista que o projeto reveste-se de elevado interesse público, a Comissão de 
Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia manifesta-se 
FAVORAVELMENTE à aprovação da propositura. 

A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a opor, 
visto que as despesas com a sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 

Sala das Comissões Reunidas, em 07/10/15. 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Andrea Matarazzo (PSDB) 

Mario Covas Neto (PSDB) 

Valdecir Cabrabom (PTB) 

Alessandro Guedes (PT) 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA 

Toninho Paiva (PR) 

Salomão Pereira (PSDB) 

Senival Moura (PT) 
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Atílio Francisco (PRB) 

Vavá (PT) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

José Police Neto (PSD) - com restrição. 

Jair Tatto (PT) 

Ota (PROS) 

Paulo Fiorilo (PT) 

Ricardo Nunes (PMDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/11/2015, p. 134 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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