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De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução n.º 2, de 26 
de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto o prazo de recurso por 5 
(cinco) sessões ordinárias, a partir desta data, para os projetos abaixo relacionados, na forma 
do texto original ou do último substitutivo apresentado. 

1) PL 149/2014 

PARECER Nº 862/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 03/07/2014, PÁGINA 
93, COLUNA 03 

PARECER Nº 1285/2014 DA COMISSÃO DE POLITICA URBANA, METROPOLITANA 
E MEIO AMBIENTE, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 09/10/2014, PÁGINA 135, 
COLUNA 02.  

PARECER Nº 1903/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 
22/10/2015, PÁGINA 101, COLUNA 02. 

PARECER Nº 130/2017 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 149/2014 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Goulart e José Police 
Neto, visa proibir o abastecimento dos tanques de combustível de veículos após o acionamento 
da trava de segurança da bomba de abastecimento, no âmbito do Município de São Paulo. 

De acordo com a justificativa, prática "comum nos postos de abastecimento de 
combustíveis, normalmente após a pistola de abastecimento travar, ainda é injetado mais 
combustível no tanque. Ocorre que esta prática é prejudicial ao funcionamento dos veículos, 
uma vez que em primeiro lugar a capacidade total do tanque é maior do que o volume máximo 
ideal de combustível. Isto é, o tanque de combustível possui mais espaço e não deve ser 
totalmente preenchido, e justamente por esta razão existe a trava de segurança nas bombas 
de abastecimento. Conforme se apontou, acertadamente, em justificativa de Projeto de Lei 
catarinense, convertido na Lei Estadual n° 16.333, de 20 de janeiro de 2014, além de ser 
medida que assegura o bom funcionamento dos veículos, há que se ter em mente que a 
maioria dos veículos possui um filtro na boca de entrada do tanque de combustível, cuja função 
é de absorção de gases emitidos pelos veículos. Com o excesso de combustível, o filtro não 
funciona, e danifica o motor porque são liberadas partículas de carvão para dentro do tanque." 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 29/03/2017. 

Jair Tatto - Presidente 

Atílio Francisco 

Aurélio Nomura - Relator 

Ota 

Ricardo Nunes 
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Rodrigo Gomes 

José Police Neto 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 31/03/2017, p. 89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

