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PARECER Nº 2305/2019 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E 
ATIVIDADE ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 72/2019. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira (DEM), dispõe 
sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos nos pontos finais de ônibus e 
micro-ônibus no Município de São Paulo. 

De acordo com a propositura, os banheiros devem estar disponíveis, 
permanentemente, para os fiscais de linha, motoristas e cobradores do transporte coletivo. As 
instalações sanitárias deverão ser individuais para homens e mulheres, além de adaptadas 
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O uso do banheiro químico adaptado 
poderá ser compartilhado, desde que respeitada à preferência do deficiente. 

Depreende-se da justificativa do autor que o objetivo da propositura oferecer maior 
comodidade aos fiscais de linha, motorista e cobradores de ônibus e micro-ônibus que atuam 
no sistema de transporte coletivo em São Paulo, ofertando instalações físicas em locais 
apropriados para que os profissionais possam satisfazer suas necessidades fisiológicas 
durante a jornada de trabalho. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
legalidade, na forma do substitutivo que visa adequar a redação do projeto à técnica legislativa 
da Lei Complementar nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação das leis. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
favoravelmente à aprovação da propositura, nos termos do substitutivo da CCJLP. 

Em face do exposto e considerando o relevante interesse público da matéria, somos de 
parecer FAVORÁVEL à aprovação do projeto de lei, nos termos do substitutivo aprovado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 27/11/2019. 

Senival Moura (PT) - Presidente 

Adilson Amadeu (DEM) 

Mário Covas Neto (PODE) 

Quito Formiga (PSDB) - Relator 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/11/2019, p. 106 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


