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JUSTIFICATIVA - PL 0395/2015 
A presente inclusão de parágrafo único, para implementar a Lei n° 15.763, de 20 de 

maio de 2013, que regula a necessidade de estacionamento preferencial a gestantes e mães 
com crianças de colo de até dois anos, tem por finalidade demarcar os espaços de vagas a 
elas destinadas e utilizado do mesmo parâmetro Federal para estacionar veículos de pessoas 
com deficiência, demarcando o espaço de 2% (dois por cento) do total de vagas existentes. 

Podemos contar com reservas de vagas a deficiente físico, como provém de Lei 
Federal n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, sendo de 2% disponível, do total de vagas do 
estacionamento. Para os idosos, o art. 41 da Lei Federal n° 10.741, de 01 de outubro de 2003, 
no Estatuto do Idoso, como está regulado também no Plano Municipal pela Lei n° 14.481, de 
12 de julho de 2007, 5% (cinco por cento) do total de vagas do estacionamento, as quais já 
possuem demarcação pertinente dentro das Leis Federais. 

É sabido que a gravidez não é uma "doença", porém, quando a gestação está em 
estado avançado causa diminuição de mobilidade, assim como supracitado carregar criança de 
colo; com isso, existe a necessidade de melhorar essa norma: a inclusão garantirá esse direito 
de demarcar a vaga. 

Por visar uma situação de justiça, a qual deverá ter natureza compensatória 
(compensar quem sofre com a desvantagem), não criando privilégios, mas fazendo ser válida e 
notada a Lei já existente. 

Essa concessão vai contemplar uma parcela da sociedade que deve ser vista como a 
de cìdadãos especiais merecedores deste beneficio, não como vantagem, mas dotando de 
condição de igualdade aqueles que possuem limitações. 

Considerando esses fatores, a facilitação da vida de uma significativa parcela da 
população é pelo motivo pelo qual esperamos e pedimos o apoio dos Nobres Vereadores desta 
Casa para Aprovação da Presente Propositura. 
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