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RECOMENDAÇÃO Nº 011/2021 
 
 

Os Vereadores abaixo subscritos, no uso de suas legais e regimentais atribuições, em 

atenção à função constitucional que a Câmara Municipal é imposta de assessoramento ao Poder 

Executivo na Administração do Município, vem, perante Vossa Excelência e seus nobres pares, 

apresentar esta recomendação com o objetivo de sugerir ao Poder Executivo, a adoção da 

seguinte medida, de interesse da comunidade político-administrativa: 

 

“Que o Poder Executivo Municipal de Chapada, através da Secretaria competente, 

providencie a criação de vagas de estacionamento reservado aos deficientes físicos e idosos, na 

área central do município como em frente a mercados, bancos e estabelecimentos públicos, bem 

como providencie também a colocação de placas indicativas de trânsito sobre as referidas vagas”.   

 

JUSTIFICATIVA 

Considerando que a reserva de vagas para idosos e para pessoas portadoras de 

deficiência nos estacionamentos públicos e privados é assegurada em Lei Federal. Sabemos que 

as ruas centrais de nossa cidade são os logradouros públicos mais movimentados deste 

Município, já que se concentra grande parte do comércio local, bancos, mercados e 

estabelecimentos públicos, de modo que muitos moradores de todo o Município se deslocam à 

região central. As pessoas que possuem algum tipo de deficiência de mobilidade, assim como os 

idosos, são os mais prejudicados nesse sentido, tendo em vista que acabam estacionando muitas 

vezes em locais de difícil acesso e distantes.  

Nesse sentido, solicitamos para que o Poder Executivo tome as medidas necessárias 

no sentido de realizar a pintura de solo (demarcação) de vagas para idosos e deficientes com o 

objetivo de melhorar o acesso para esses munícipes, bem como a colocação de placas indicativas 

de trânsito sobre as referidas vagas. 

 

Chapada/RS, Sala da Presidência, em 01 de Junho de 2021. 

 

Proponentes: 

 

       Gilmar Castanho-Progressistas                       Alcino R. Kohlrausch – Progressistas  

 

        Leonardo A. Krindges – PSDB                         Salete Damer – Progressistas     

 

        Marlei Ritterbusch - Progressistas                Sandra M. Almeida Mattjie – Progressistas       
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