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JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei vem corrigir a legislação existente, uma vez que o benefício da 

isenção da Zona Azul para os veículos de pessoas idosas ou portadoras de deficiência 

trata-se de medida das mais importantes e que já deveria ter sido concedida há bastante 

tempo. 

Atualmente temos em torno de 7% das vagas para idosos e deficientes da Zona Azul de 

São José dos Campos, e isto lhes garante o local para estacionar, mas por sua vez, não 

lhes proporciona a isenção, o que já poderia ter sido feito quando foi implantando o 

sistema rotativo de estacionamento no Munícipio.; 

A falta de apoio de isenção tarifária cria um desconforto às pessoas idosas, que muito já 

contribuíram ao nosso município e país, e também às pessoas portadoras de deficiência 

física e mental, que sofrem por suas limitações. Nossa sociedade avança com 

mecanismos tecnológicos e também com referência na saúde, mas observamos que as 

políticas públicas precisam avançar mais, por isso, proporcionar benefícios de isenção, é 

uma obrigação ética e jurídica. 

Hoje em dia os idosos e deficientes físicos têm isenção em ônibus, além de outros 

benefícios, como em outras cidades como Campinas, por exemplo, onde os idosos 

possuem até 50% de desconto nas tarifas de água, e como na compra de veículos pelos 

portadores de deficiência, que têm descontos de 13%. 

Esperamos, pois, que possamos corrigir este erro da legislação vigente e, portanto, 

contamos com o apoio dos nobres vereadores para que seja proporcionada a isenção 

ora pretendida, ao que desde já registramos os nossos sinceros agradecimentos. 

Plenário “Mário Scholz”, 27 de março de 2020. 
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