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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 
 
 

 
Este Projeto de Lei visa despertar uma real discussão na comunidade porto-

alegrense: a de resolver a situação das carroças (VTA – Veículo de tração animal). 
Elas trazem em seu bojo preocupações de nível social, em razão de que as pessoas, 
em pleno século XXI, tenham que se sujeitar a condições de vida da época medie-
val, como de nível da defesa e proteção dos animais, pois o mau-trato e a falta de 
condições mínimas a que estão submetidos os cavalos são do conhecimento de to-
dos, com larga notícia pela mídia. 

Dessa forma, acredita-se que a instalação de galpões de reciclagem de resí-
duos sólidos, invertendo-se a ordem que existe hoje, onde os carroceiros pegam o 
lixo doméstico, seja o comum, seja o seletivo, nas ruas, fazendo com que o DMLU 
leve este material até várias cooperativas de recicladores. 

Também há preocupação com a maneira com que são conduzidas as carro-
ças nas ruas de nossa Capital, sendo que muitas delas por menores, inúmeros na 
faixa dos dez a doze anos, o que é proibido pelo Código brasileiro de Trânsito. 

 
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2005. 
 
 
 
 

VEREADOR SEBASTIÃO MELO 
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PROJETO DE LEI 
 
 
 
 
 

Dispõe sobre o Programa de Redução Gra-
dativa do Número de Veículos de Tração 
Animal, a ser elaborado por grupo de tra-
balho composto por órgãos do Município e 
ONGs ligadas a trabalhadores de VTAs e 
dá outras providências. 

 
 
Art. 1º  Fica estabelecido que o Município criará o “Programa de Redução 

Gradativa do Número de Veículos de Tração Animal”. 
 
Art. 2º  O Programa será elaborado por grupo de trabalho composto pelos 

seguintes órgãos: 
I. Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 

II. Secretaria Municipal da Saúde; 
III. Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC); 
IV. Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar; 
V. Ministério Público. 

§ 1º  Também farão parte do grupo de trabalho Organizações Não-
Governamentais ligadas a trabalhadores de Veículos de Tração Animal (VTAs) e 
de defesa dos animais. 

§ 2º  O grupo de trabalho será formado em até trinta dias a partir da publi-
cação desta Lei, iniciando de imediato seus trabalhos. 

§ 3º  O Programa será apresentado pelo grupo de trabalho em até noventa 
dias após a sua formação. 

§ 4º  Um coordenador do grupo de trabalho será escolhido entre os repre-
sentantes oficiais estabelecidos no art. 2º desta Lei.  

 
Art. 3º  O Programa estabelecerá ações e projetos que possibilitem que os 

condutores de VTAs ingressem em outros mercados de trabalhos, como o da reci-
clagem de resíduos sólidos, assim como utilização e financiamento de veículos 
movidos por combustíveis não poluentes. 
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Art. 4º  Fica estabelecido o prazo de máximo oito anos para que o trânsito 

de VTAs seja proibido no Município de Porto Alegre. 
§ 1º  Excetua-se a utilização de VTAs para passeios turísticos cujas rotas e 

baias serão autorizadas pelo Município. 
§ 2º  A partir da publicação desta Lei não será permitido: 

I. a condução de VTAs por menores de dezoito anos; 
II. o trânsito de VTAs não registrados conforme legislação vigente; 

III. a condução de VTAs por condutor não habilitado conforme legislação 
vigente; 

IV. o registro de novos VTAs; 
V. a concessão de novas habilitações de VTAs. 

 
Art. 5º  Os órgãos competentes, ao constatarem ocorrência: 

I. de condução de VTAs por menores de dezoito anos, deverão fazer o en-
caminhamento deles ao Conselho Tutelar para adoção das medidas per-
tinentes, na forma dos arts. 101, 129 e 136 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

II. de maus-tratos a eqüinos utilizados na tração de VTAs, realizarão ope-
ração de abordagem do condutor, apreensão do veículo e acionamento 
imediato do Batalhão de Polícia Ambiental para apreensão conjunta do 
animal e recolhimento a estabelecimento adequado. 

  
Art. 6º  O Executivo Municipal estabelecerá no orçamento verbas especifi-

cas para a execução e manutenção do Programa. 
 
Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
  
 


