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PROPOSIÇÃO Nº. 030/2021 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  

Nossa cidade cresceu em população, somos mais de 150 mil pessoas. Os diversos 

setores de nossa vida, mesmo com as atuações do poder público, tem ficado sem uma solução 

permanente. Uma questão tem passado ao largo nas ações do poder público: A questão 

Animal. 

Animais pelas ruas abandonados, doentes, maltratados e negligenciados pelos donos e 

pelo poder público. Temos visto muitas vezes animais agonizando nas ruas atropelados, 

espancados e isso não tem incomodado a maioria de nossa população, que às vezes até “acha 

normal”. 

Nessa proposta, queremos focar nos animais que TRABALHAM de sol a sol no que 

chamamos de trabalho de tração animal (carroceiros). Nessa direção e objetivando acabar com 

o trabalho de tração animal em nosso município, propusemos e inserimos na lei Nº 500/2017. 

No chamado “código de postura” no título I, das disposições gerais, Capítulo I – Disposições 

preliminares nos artigos 292 e 293, a extinção do trabalho de tração animal. 

Sabemos que isso não se dá por decreto nem por simples vontade, mas acreditamos 

firmemente que um governo sério, competente e solidário, buscará com essa SECRETARIA as 

saídas para resolver tal problema. 

Solicito na forma regimental que após obedecidas as formalidades regimentais e 

ouvido o douto plenário, que a Mesa Executiva da Câmara envie expediente ao Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, solicitando que proceda um levantamento real de quantos são, 

quem são, onde moram os carroceiros para que possamos conhecê-los em seguida solicitar da 

Secretaria de Assistência Social um levantamento sócio-econômico dessas pessoas para que 

possamos dar os passos seguintes para resolver esse problema que nos envergonha e nos 

entristece. Que da decisão do plenário se dê a conhecer aos órgãos de imprensa do município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mario Ferreira Fonseca”, em 1º de 

março de 2021. 

Fernandes de Oliveira Anselmo – SABIÁ 
VEREADOR - PL 

 


