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PARECER Nº 901/2015 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

0457/13. 
 De autoria do nobre Vereador Abou Anni, o presente projeto de lei 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. 

A proposta obriga o poder Executivo instalar banheiros químicos, de uso gratuito, nas 
proximidades das bancas examinadoras da prática de direção veicular, para o uso dos 
candidatos a obtenção da carteira nacional de habilitação, dos examinadores de trânsito, dos 
instrutores de trânsito, e da população em geral, com áreas distintas para homens e mulheres. 

Segundo o autor, nenhuma das 16 (dezesseis) bancas examinadoras existentes, para 
obtenção da carteira nacional de habilitação, estão equipadas com sanitários, o que prejudica a 
concentração dos candidatos, além de trazer prejuízos ao meio ambiente. 

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

Consultado sobre o presente projeto, o Executivo mostrou-se contrário a sua 
aprovação, entendendo que a instalação dos sanitários deve ser custeada pelo organizador do 
evento. Argumenta, ainda, que a proposta incorre em vício de iniciativa, por representar 
aumento de despesa sem previsão orçamentária, além de interferir sobre atividade do 
Executivo. 

De fato, segundo a Resolução 168/04 do CONTRAN, o exame de direção veicular é de 
responsabilidade do "órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado". Dessa forma, quem 
deve custear a instalação dos sanitários é o autor do evento, ou seja, o Departamento Estadual 
de Trânsito (DETRAN-SP). Além do que, a medida deve ser precedida de análise caso a caso, 
para não haver prejuízo das condições de mobilidade e segurança da população. 

Face ao exposto, embora entenda ser meritória a intenção do autor, a Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se Contrariamente ao Projeto de Lei 
nº 457/13. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 27/05/2015. 

Gilson Barreto - (PSDB) - Presidente 

Aurélio Miguel - (PR) 

Dalton Silvano - (PV) 

Nelo Rodolfo - (PMDB) 

Paulo Frange - (PTB) - Relator 

Souza Santos - (PSD) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/05/2015, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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