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PROJETO DE LEI Nº.  

 

ESTENDE ÀS PESSOAS PORTADORAS 

DAS DOENÇAS QUE MENCIONA O 

DIREITO DE USO DAS VAGAS DE 

ESTACIONAMENTO DESTINADAS AOS 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições, 

 

D E C R E T A : 

 

Art. 1º Fica estendido o direito de utilização das vagas de estacionamento destinadas aos 

portadores de deficiência no município de Vila Velha às pessoas portadoras das seguintes 

doenças: 

 

I - moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia 

maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 

de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença 

de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação – com base na conclusão da 

medicina especializada, síndrome da imunodeficiência adquira (AIDS), hepatopatia grave, 

fibrose cística (mucoviscidose), ataxia (telangiectasia, episódica, espinocerebelar, Friedreich e 

cerebelar idiopática de início tardio), e doenças raras. 

 

Art. 2º Para fazer jus às vagas de estacionamento constantes nesta Lei, a pessoa portadora de 

alguma destas doenças ou seu responsável legal deverá solicitar a Secretaria competente a 

credencial de estacionamento especial para portadores de deficiência, apresentando no ato da 

solicitação o laudo médico original atestando a doença. 

 

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palácio Legislativo, 25 de março de 2019. 

 

 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador
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JUSTIFICATIVA 
 

A Fibromialgia é uma doença crônica de causas ainda não identificadas que traz limitações de 

locomoção às pessoas portadoras. 

 

Quando acometido dessa doença, o paciente sente "dores no corpo inteiro", além de 

apresentar a fadiga e distúrbios do sono.  

 

Por ser uma doença “recente”, a fibromialgia em diversas legislações ainda não é considerada 

uma deficiência física, porém por trazer limitações à locomoção devido às dores crônicas 

principalmente nas articulações e tendões, ela no mínimo deve ser equiparada às pessoas 

portadoras de deficiência física, permitindo a estes cidadãos os mesmos direitos hoje 

existentes nas legislações para pessoas com deficiência. 

 

Esta iniciativa propõe que às pessoas com Fibromialgia tenham direito a utilizar as vagas de 

estacionamento destinadas às pessoas com deficiência física no município de Vila Velha. 

 

Pelas razões expostas, e que contamos com o apoio de meus nobres pares a esta iniciativa, que 

reputo de relevante interesse social. 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 

 

 


