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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Acesso de carrinhos de bebê, no transporte público do município de
Carazinho, que poderá ser feito pelo elevador de acessibilidade. 

Art. 1º O acesso de carrinhos de bebê, no transporte público do município de Carazinho, poderá ser
feito pelo elevador de acessibilidade, localizado na porta traseira dos veículos. 
Art. 2º A área destinada aos cadeirantes no interior dos veículos do transporte público será
destinada também aos usuários com carrinho de bebê, ressalvada a preferência dos deficientes
físicos e das pessoas acompanhadas de cão guia. 
Parágrafo único. O adesivo fixado na área descrita no caput deverá estar de acordo com o previsto
pela ABNT.
Art. 3º Para o cumprimento desta lei, os cobradores e motoristas devem receber orientação dos
procedimentos adequados para auxiliar no embarque e desembarque de carrinhos de bebê. 
 Art. 4º Esta lei entrará em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias da publicação.

JUSTIFICATIVA:
O acesso de carrinhos de bebê, no transporte público de Carazinho, é geralmente, muito difícil e
conturbado.
Em recente publicação nas redes sociais, uma mãe relatou as dificuldades para acesso no
transporte público.
Nem sempre uma pessoa tem a força e o equilíbrio necessários para entrar no veículo de
transporte público com o carrinho de bebê. Há risco de quedas no embarque, sendo que, nesses
casos, o elevador de acessibilidade proporciona maior segurança e praticidade. 
 Outra questão abordada no projeto é a área destinada à permanência dos carrinhos de bebê no
interior do veículo, que seria a mesma que hoje é destinada aos deficientes físicos. Na prática, essa
área já é utilizada, mas não há qualquer regulamentação, nada que faça com que outros usuários,
não preferenciais, que estejam ocupando esses espaços cedam o lugar às pessoas com carrinho
de bebê.



O projeto é claro em estabelecer que os carrinhos de bebê podem ocupar as áreas destinadas aos
cadeirantes se não houver um deficiente físico no interior do veículo. 
Logo, essa medida não trará nenhum prejuízo de ordem financeira, tampouco, quanto à
acessibilidade dos cadeirantes. Além disso, garantirá melhor segurança aos pais que necessitam e
dependem do transporte público municipal.

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/10/2018.

Fábio Zanetti - PSDB
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