
Câmara Municipal de Tianguá
PROJETODELEI NºAO( /2022, DE 18 DE

NOVEMBRODE2022.

DISPÕE SOBREA IMPLANTAÇÃO DE
EMENTA: VAGAS DE ESTACIONAMENTO

PREFERENCIAIS RESERVADAS ÀS
PESSOAS COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA — TEA, SINALIZADAS
COM O SÍMBOLO MUNDIAL DE
CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO NO
MUNÍCIPIO DE TIANGUÁ.

O VEREADOR JULIANO MAGALHÃES, NA QUALIDADE
DE REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO DE TIANGUÁ, ESTADO
DO CEARÁ,no uso das suas atribuições legais, submete à apreciação dos
vereadores desta Casa, o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º Os estabelecimentos privados que disponibilizam vagas
de estacionamento preferenciais reservadas às pessoas com deficiências
ficam obrigados a reservar vagas para pessoas com Transtorno do Espectro
Autista - TEA, sinalizando com placas indicativas e também com a
demarcação horizontal com o Símbolo Mundial de Conscientização do
Autismo. Parágrafo único. Para fins de aplicação desta Lei, entende-se como

—pessoa com Transtorno do Espectro Autista aquela definida no art.1º da Leinº[| (0]12.764, de 27 de dezembrode 2012.
la]

|
o Art. 2º As vagas referidas no art.1º devem equivaler ao

ld | percentual definido na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, garantindo-se no
E

| mínimo uma vaga devidamente sinalizada com as especificações de desenho
| do Símbolo Mundial de Conscientização do Autismo.

E

Art. 3º Nasáreas de estacionamento de uso público e coletivo,
em vias públicas, serão reservadas vagas específicas e devidamente
sinalizadas conforme definido nesta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigorna data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O Autismo, também conhecido como Transtorno do Espectro Autista — TEA,
são transtornos que causam problemas no desenvolvimento da linguagem,
nos processos de comunicação, na interação e comportamento social. O

presente Projeto de Lei cria de acordo com a legislação em vigor, vagas
preferenciais e devidamente sinalizadas, para uso de pessoas com Transtorno
do Espectro Autista, tendo como objetivo atender aos autistas possibilitando o
estacionamento facilitador para esta pessoa, assim como é feito para outros
que apresentam deficiência de diferentes graus e necessidade. Desta forma,
queremos com este projeto atuar como facilitador para aqueles que
apresentam o transtorno, e que possam se valer desses espaços para
estacionar com maior facilidade e segurança. Dessa maneira, conto com o
apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto.

Juliano Mágalhães Coelho
Vereador da Câmara Municipal de Tianguá

Plenário Vereadora Glaúcia Marques, Câmara Municipal de Tianguá-CE,
em 18 de Novembro de 2022.
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