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Zona Azul é o sistema de estacionamento rotativo nas ruas e avenidas públicas no
Brasil.  As  vagas  de  estacionamento  são  sinalizadas  e  demarcadas  pelo  órgão  de
regulamentação de trânsito da cidade e possuem regras específicas dependendo da região, dia
e horário. Por esse motivo, é preciso estar atento às placas de sinalização da via no momento
em que deseja estacionar

Para utilizar o serviço de estacionamento rotativo, o motorista deverá pagar pelo uso da
vaga  informando placa  do  veículo,  horário  de  chegada  e  tempo máximo de  permanência.
Assim,  é  possível  realizar  a  fiscalização  por  parte  dos  guardas  fiscais  de  trânsito.  O
estacionamento rotativo surge porque a demanda por vagas nas ruas e avenidas dos grandes
centros é alta. Isso quer dizer que são muitos os carros procurando onde estacionar, e poucas
as vagas disponíveis (fonte: https://www.zuldigital.com.br/zona-azulcomo-funciona)

No entanto, no caso de preenchimento incorreto do Cartão Azul Digital - CAD, ou na
sua falta - como pode acontecer na correria da cidade grande - o motorista está sujeito às
penalidades do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

São  essas  penalidades  muito  drásticas  para  o  idoso  já  sobrecarregado  de  taxas,
impostos e outros tributos.  Desse modo, o presente projeto visa autorizar  o  uso de vagas
devidamente demarcadas e destinadas a idosos e deficientes físicos,  desde que o veículo
também esteja identificado com o cartão de estacionamento para idoso.

Essa isenção já existe em outras cidades. A tarifa da Zona Azul de Mairinque (SP) é
isenta para idosos e pessoas com deficiência. Segundo a prefeitura do município, a medida
vale para os motoristas credenciados desde que não sejam ultrapassadas as duas horas de
permanência  na  vaga  (https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/12/17/cobranca-
da-zona-azul-e-suspensa-para-idosos-e-pessoas-com-deficiencia-em-mairinque.ghtml).

Pelos motivos acima apresentados, espero contar com o voto favorável dos nobres
Pares à presente propositura.
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