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PROCESSO Nº: 024.00040/2020-90

  

 

Altera a ementa, o caput e os §§ 1º, 2º e 3º do
art. 1º da Lei nº 7.768, de 18 de janeiro de 1996,
e alterações posteriores, incluindo os veículos
conduzidos por pessoas obesas ou que as
transportem na reserva de, no mínimo, 2% (dois
por cento) do total de vagas de estacionamento
em locais de uso público ou privado.

  PARECER COMISSÕES CONJUNTAS

Vem perante a Comissões Conjuntas, para Parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do Vereador
Cláudio Janta, que visa estabelecer a reserva de, no mínimo, 2% do total das vagas e garantindo, no mínimo,
1 vaga de estacionamento em locais de uso público ou privado, no Município de Porto Alegre, para veículos
conduzidos por pessoas com deficiência, obesas ou que as transportem. Em Parecer Prévio, a Procuradoria
deste Legislativo não apontou impedimentos à sua tramitação.

É o relatório, sucinto.

Definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade é uma doença crônica em que o portador
apresenta diversas dificuldades de saúde, como a de locomoção e limitações no sistema muscular, o que
podem resultar em complicações cardiovasculares entre outras.

Por apresentar esse obstáculo quanto a locomoção, é assegurado na Lei Federal nº 10.048/2000, que as
pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as
lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário. Direito esse que foi
atribuído aos obesos no ano de 2015, uma garantia quanto a acessibilidade, que foi inserida nas referências
de inclusão social das pessoas com deficiência com uma garantia dos seus direitos desde 1948, com a
aprovação da Declaração dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Logo, entende-se que as pessoas obesas possuem o direito de atendimento prioritário, além de lugares
reservados em transportes públicos, o direito de acessibilidade entre outros. Assim, essas são asseguradas na
legislação e enquadradas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015:



 

IX – pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer mo�vo, dificuldade de
movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efe�va da mobilidade, da
flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa
com criança de colo e obeso; -grifei

 

Por razão dessa dificuldade de locomoção por parte dos obesos e assegurados legalmente, também cabe
ressaltar quanto aos Direitos Fundamentais elencados na nossa Constituição, o Estado tem o dever de
proporcionar e aplicar uma segurança e uma inclusão aos que possuem algum tipo de incapacidade, como é o
caso das pessoas indicadas nesse parecer. 

Consequentemente, a inserção das pessoas obesas para o direito de vagas em estacionamento se dá por
equiparação às pessoas com necessidades especiais, tendo em vista que se enquadram por possuírem
mobilidade reduzida e outras complicações de bem-estar.

Por razões essas expostas, se entende que as pessoas com essas dificuldades possam ser incluídas no direito
das vagas de estacionamento em locais públicos ou privados no Município de Porto Alegre, de modo em que
pessoa essas sejam asseguradas de no mínimo 2% (dois por cento) do total das vagas e, no mínimo, 1 (uma)
vaga de estacionamento, garantindo assim uma maior acessibilidade os locais.

Diante do exposto, o parecer da Comissão Conjunta é pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação e no mérito pela aprovação do projeto.  

Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 07/07/2021, às
14:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0252494 e o código CRC B5D908B8.

Referência: Processo nº 024.00040/2020-90 SEI nº 0252494

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 037/21 – CCJ/CEFOR/CUTHAB/CEDECONDH con�do no 
doc 0252494 (SEI nº 024.00040/2020-90 – Proc. nº 0360/21 - PLL nº 137), de autoria do vereador Mauro
Pinheiro, foi APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça, da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, da Comissão de
Urbanização, Transportes e Habitação e da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e
Segurança Urbana, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 07 de julho de 2021. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
07/07/2021, às 21:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0252797 e o código CRC 628A2672.

Referência: Processo nº 024.00040/2020-90 SEI nº 0252797

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

