
 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

 

 

 O Vereador que este subscreve, apresenta a consideração de Vossa 

Excelência e do Colendo Plenário, o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI nº 080/2018 

 

 

 

PROÍBE A PASSAGEM DE CRIANÇAS 

POR BAIXO OU POR CIMA DA ROLETA 

NO TRANSPORTE PÚBLICO 

MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 Art. 1º  Fica proibida a passagem de crianças, isentas do pagamento de 

passagem, por baixo ou por cima da roleta no transporte público municipal. 

 Art. 2º  As empresas concessionárias do transporte público municipal 

deverão adotar medidas necessárias para que as crianças utilizem 

normalmente a roleta dos coletivos. 

 Art. 3°  A violação da presente Lei acarretará multa as empresas 

detentoras do transporte coletivo, consistente no valor de 100 URP. 

 Parágrafo único. Na reincidência do descumprimento desta legislação, o 

valor da multa será dobrado, aplicado sucessivamente a cada notificação do 

setor de transporte. 

 Art. 4°  As empresas terão o prazo de 90 (noventa) dias para 

desenvolver formas de implantar a presente Lei, após a sua publicação. 

 



 

  

 

 Art. 5°.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

      Sala das Sessões, 27 de abril de 2018 

 

 

             Vereador Antenor Teixeira – PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O presente Projeto de Lei tem por objetivo proibir que as crianças 

isentas do pagamento da passagem de ônibus tenham que passar por 

situações constrangedoras, cruzando por baixo da roleta, tendo que se rastejar 

no assoalho do coletivo para poder ter acessos aos bancos; quando cruzam 

por cima das roletas, muitas mães não dispõe de forças necessárias para alçar 

a criança acima da catraca, batendo na própria roleta, causando lesões. 

 Por baixo da roleta, além da criança ter que se espremer para passar, 

pois a cada dia o espaço entre a roleta e o assoalho do coletivo está reduzindo, 

há, ainda, a questão de saúde pública, pois ao passar por baixo da roleta e 

tocar as mãos ao piso, onde milhares de pessoas cruzam ao dia, há sérios 

riscos de contaminação que podem vir a prejudicar a saúde das crianças. 

 Sendo assim, apresentamos este Projeto de Lei para que as empresas 

concessionárias do transporte coletivo municipal encontrem alternativas para 

que as crianças, como qualquer pessoa, passe pela roleta de forma digna, sem 

ter que se submeter a situações constrangedoras. 

 A título de sugestão, seria viável a adoção de um passe livre, com a 

devida identificação e com a data de validade até o menor completar a idade 

para pagamento do valor da passagem 

 Dessa forma, submetemos o presente Projeto de Lei aos nobres pares 

para apreciação, contando com os seus apoios para aprovação desta 

importante legislação, que atendem aos anseios da população. 

 

 

       Vereador Antenor Teixeira - PP 


