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PARECERN'Á2+ /19-CUTHAB
AO PROMETO E Â EMENDA N' OI

Estabelece critérios para a utilização das
vagas destinadas aos idosos e às pessoas
com deficiência em estacionamentos de

estabelecimentos privados no âmbito do
Município de Porto Alegre.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe e a Emenda
n' 01 , ambos de autoria do vereador Alvoni Medina.

O parecer prévio da Procuradoria Legislativa concluiu, de forma geral,
que há óbice de natureza jurídica à tramitação da proposição. O Procurador que
elaborou o Parecer destacou que, embora o Projeto destaque em sua Ementa que se
tem por objetivo estabelecer critérios para os mencionados estacionamentos ''(...)
da leitura, da proposta etn qtlestão não se verifica o estabelecimento de tais
cr;/c;/"los. '' O Procurador acrescenta que ''C'omo se pode ve/', cz propôs/a /ndzcíz

quem é responsável por zelar pelo uso corneto das vagas em qtlestão. torna
obrigatória a demarcação da vaga de maneira visível (embora não diga de .forma
clara se está obrigação é dos proprietários). pet"mito denúncia de uso irregular
das vagas pelo fale.bne 156, dispõe sobre a atuação da EPTC mas en'l nenhtlm
momento estabelece critérios para tLtilização das vagasl"

O Parecer da CCJ, elaborado pelo vereador Reginaldo Pujol, foi no
sentido da existência de óbice de natureza jurídica para o curso do Projeto.

Em Contestação ao Parecer da CCJ, o proponente do PLL apresentou
a Emenda de n' 01 , qual seja:

1 - Fica alterado a en'tentei do PLL 063/1 8: com a segtlinte redução:
'Estabelece nol'fitas suplelnerttaTes ao Código de TlãnsiTo BI'asileito
CITB: com }'ilação ao t.lso de vagas destinadas as pessoas idosas e as
pessoas com de.ficiêrtcici ent estacionei'mento privado: no âtnbito do
hlunicipio de Porto Alegre: e dá outras pt'ovidências.
11 - Fica Alterado o at't. I' do PLL 063/18, cota a seguinte redução:
Árt. I' Estabelece nol'mas suplementares ao Código de Trânsito corta

relação ao uso cle vagas destinadas as pessocts idosas e de.Íiciência em
estacionamento pl'içado. no âmbito do Município de Pol'ro Álegt'e. e ddi
otlt:ras pt ox:idências. '' (NR)



Câmara..NTunicipal
dePorto '
Alegre

PROC. N' 07] 3/] 8
PLL N' 063/18

FI.2

PARECER N' &'Z+ /19 CUTHAB
AO PROJETO E À EMENDA N' OI

111 - Ficc{ Altel'ado o art. 2' do PLL 063/'18. con'l a segtlinte t'edição

Átt. 2' Para e.feitos desta Lei consicletctnl-se estacionam'Lentos pt'ix'idos de
uso coletivo os shoppings centers: sttpertltet'cados: casas de shows.
escolcts: prédios cotltet' dais: lo.las e restaurantes. (NR)

IV - Fica altet'ado o atl. 3' do PLL 063't 8, coltt a seguinte I'Caução:

At't. 3' Os pl'oprielálios de estabetecilltetltos de uso coletix,o são
}'esportsáveis .jurtta+nente comi o órgão de fiscalização de ttátlsito do

mtlrticípio: rto que tange a dela tlitação das vagas prioritárias e ucclusiva,
devettdo zelam' pelo carreto uso das vagas. (NR}
r- Fica /\ttetclcío o al1. 4' do PLL 063/'18, cotll a seguinte vedação:

Á} t. 4' O Poder' Público Nlurticipat nos termos do ittcisa V'í do art. 24 do
CTB: .fará os eslbtços necessál'ios parca o exercício du .fiscalização tlo
ambito de edi.ficações privadas de liso coletivo: contente para inftuções
de uso de vagas reselvcídas em estacionamentos. no município de Potro
Alegre. (NR)

UI - Acrescenta o artigo onde couber', com a segtlinte redução:

Át't. O Podem Público NÍunicipal apoiará e participam'á, sentpt'e que
possível: da realização de pcilesrras. semiFlátios, eventos: ações
educativas: com a ampla divulgação de material publicitdtrio nus
divetsus médias e espaços públicos. comi iYtformações preventivas: dente e
outras atividades: cl .fina cte conscientizal' e ot'tentar o correio uso das
vagas nccltlsivas.
b'll - Supritne os .4t'1. 5'. 6' e 7': }'enumerando os demais.

Em novo parecer da CCJ, no qual foi analisada a Contestação do
proponente e a Emenda n' 01, o relator indicou a inexistência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do Projeto e da Emenda n' 0 1 .

O parecer da CEFOR, elaborado pelo vereador Jogo Cardos Nedel, foi
no sentido da rejeição do Projeto.

O vereador Marmelo Sgarbossa, pela CEDECONDH, emitiu parecer
pela aprovação do Prometo e da Emenda n' 0 1 .

O processo foi encaminhado à Comissão de Urbanização, Transportes
e Habitação, tendo sido designada como relatora a vereadora Karen Santos
(PSOL).
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É o relatório. Passa-se à análise e apresenta-se conclusão

C) Projeto proposto pelo vereador Alvoni Medina trata, de fundo, de
estabelecer alguns critérios para os estacionamentos destinados a idosos e pessoas
com deHlcíência em estabelecimentos particulares.

Em que pese haver tanto em níve] federal (Código de Trânsito
Brasileiro), assim como no âmbito do município Leis n's 7.768/96 e 1 1 .497/13,
sobre estacionamento para pessoas com deficiência; Lei n' l0.365/08, sobre
percentagem de vagas para idosos; Lei n' 1 1 .789/15, sobre ronda de identificação
de vagas para pessoas com deficiência e Lei n' 12.452/1 8, sobre direito dos idosos
-- diversas leis que tratem da matéria atinente a estacionamento para pessoas com
deficiência e idosos, a diferenciação da proposição aqui analisada está no fato de
que o PLL estabelece a responsabilidade dos estabelecimentos "no que tange a
delimitação das vagas prioritárias e exclusiva, devendo zelar pelo carreto uso das
vagas'' sendo a referida responsabilidade somada a da administração pública.

Desta forma, a proposta tem como mérito indicar que os
estabelecimentos comerciais devem, além de realizar as ]narcações devidas para as
vagas de estacionamentos para pessoas com deHlciência e idosas, zelar para que a
finalidade da norma seja cumprida.

O PLL aqui analisado é mais uma proposição que tenta efetivar a
dignidade e os direitos das pessoas com deficiência e idosas, indo no sentido de
garantir o direito à locomoção e facilitando o acesso dessas pessoas, o que vai ao
encontro tanto do Estatuto do Idoso, como do Estatuto da Pessoas com Deficiência.

Assim, por ser uma proposição que vaí no sentido da garantia do
direito das pessoas com deficiência e idosas, manifestamo-nos pela aprovação do
Prometo e da Emenda n' 01

Sala de Reuniões, 28 de novembro de 201 9

V..o'"tç?'» ;:E«'»s'b-.
Vereadora Karen Santos,

Relatora.
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Aprovado pela Comissão em C3-i2.Í\q

Vereador Dr. Goulart -:SÉresidente Vereador Prole

Vereador Roberto Robaina Vice-Presidente /ereador Vàker Nagelstein

Vereador Pauzinho Motorista


