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utilizado para a reprodução e comercialização, sendo que
no local havia até um forno para a incineração dos animais

2.1. APRESENTAÇÃO
Este plano de trabalho possui a finalidade de estabelecer as principais ações
que serão tomadas por esta Comissão com o objetivo de apurar
irregularidades na venda de animais por canis, pet shops e demais
estabelecimentos clandestinos, inclusive por meios eletrônicos, no Estado de
São Paulo. Neste sentido, o presente roteiro visa a construir uma metodologia

que morriam e, possivelmente, dos que nasciam com
problemas físicos; e do ex-deputado Feliciano Filho, que
presidiu a CPI dos maus-tratos contra animais no ano
passado, e, portanto, possui condições para prestar
informações relevantes sobre maus-tratos especificamente
na comercialização dos animais.

capaz de proporcionar investigações e resultados que atendam à proposta

9

fundamental de obstruir qualquer modalidade de comércio que promova o

a oitiva de servidores que atuam nos principais órgãos de

sofrimento animal.

controle, fiscalização e combate aos maus tratos.

É notório que nos últimos anos houve uma significativa mudança de
paradigma em relação ao tratamento dispensado aos animais. Embora
juridicamente ainda sejam definidos como “propriedade”, não é mais
aceitável encará-los como “coisas”, uma vez que a sociedade evoluiu e criou
a sensibilidade necessária para compreender que os animais são seres vivos,
assim como nós, e, portanto, devem ter sua existência respeitada e protegida.

Além da oitiva dos protetores, seria de grande valia

Sugerimos, neste ponto, o chamamento de servidores da
Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, da Polícia
Militar Ambiental, de Promotores de Justiça de Urbanismo
e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, de membros do
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
São Paulo - CRMV-SP, e de servidores das Polícias
Rodoviárias Estadual e Federal. Estes agentes podem

Especificamente sobre a comercialização de animais, muitos casos atuais de
grande repercussão nos permitem afirmar que uma parcela significativa dos
canis e pet shops pratica abusos com as fêmeas matrizes e exploração dos
filhotes em estabelecimentos comerciais sem qualquer condição de

prestar esclarecimentos sobre casos de venda irregular de
animais, maus-tratos na atividade de comercialização,
tráfico de animais, formas de recebimento e apuração de
denúncias, entre outros dados de interesse da Comissão.

acomodá-los.
Apesar de não existir lei que proíba a comercialização de animais no Brasil,
a resolução nº 1069/2014 do CFMV (Conselho Federal de Medicina
Veterinária) impõe diretrizes gerais de responsabilidade técnica em
estabelecimentos comerciais de exposição, manutenção, higiene estética e
venda ou doação de animais, determinando regras como: ambiente livre de

excesso de barulho e de intempéries ou situações que causem estresse aos
animais, luminosidade adequada, entre outras.

9

Levantamento dos canis e criadores que já foram

denunciados por irregularidades e maus-tratos no Estado
de São Paulo para posterior visita in loco e oitiva dos
responsáveis pelos estabelecimentos apontados;

9

Levantamento dos pet shops e lojas de animais que

já foram denunciados por maus-tratos no Estado de São
Paulo para posterior visita in loco e oitiva dos responsáveis
pelos estabelecimentos;

No entanto, a fiscalização sobre os estabelecimentos não é suficiente para
impedir todas as irregularidades que ocorrem corriqueiramente, sendo
necessária uma investigação realmente profunda sobre os canis criadores e
estabelecimentos que comercializam animais, cabendo a esta Comissão

9

Oitiva dos responsáveis por grandes lojas que

comercializam animais para que esclareçam como é feito
o controle sobre a procedência dos animais que são
comercializados nos estabelecimentos. Neste ponto,

intervir neste sentido.

sugerimos a coleta de mais informações junto à rede Petz,

2.2. DO MÉRITO

que já anunciou o fim da venda de animais, mas, até o mês

Considerando os motivos acima expostos, submeto o seguinte plano de

de fevereiro deste ano, um dos fornecedores da loja era

trabalho para apreciação de Vossas Excelências:

justamente o supramencionado canil clandestino de

9

Realização de reuniões ordinárias da Comissão

Parlamentar de Inquérito que ocorrerão semanalmente nas
dependências da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, ordinariamente todas as quintas-feiras, ás 11h,

Piedade-SP. Seria necessário questionar esta falha na
escolha do fornecedor e verificar quais eram os outros
fornecedores para que estes passem por vistoria, já que
indícios apontam que não havia controle e possivelmente

podendo ter sua data e horário alterados pela presidência,

o canil de Piedade-SP não era o único a praticar maus tratos

mediante prévia notificação de seus membros.

na criação.

9

9

Nas reuniões ordinárias, serão programadas,

Oitiva de funcionários do Facebook para que

mediante deliberação entre os membros da Comissão,

esclareçam se houve casos concretos de irregularidades e

oitivas de ativistas e grupos de proteção animal que já

de maus-tratos que motivaram a proibição de venda de

participaram de operações de resgate de animais em

animais na plataforma, uma vez que estes casos podem ser

estabelecimentos irregulares de criação e comercialização.

investigados de maneira mais profunda para a obtenção de

9

Neste ponto, sugerimos a oitiva do Sr. Richard

Braga de Oliveira Tonn, capitão da Polícia Militar do

informações sobre o comércio irregular de animais no
meio virtual.

Estado de São Paulo; Sra. Juliana Camargo de Oliveira,

9

fundadora da ONG AMPARA - Associação de Mulheres

virtuais, como a “OLX”, “Mercado Livre”, entre outros,

Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados; Sr.
Márcio Toledo, vereador da cidade de Campos do Jordão;
todos estes com a finalidade de prestar informações sobre
Proteção e Direitos dos animais. Sugerimos ainda a oitiva
de membros do Instituto Luisa Mell, uma vez que o
Instituto teve participação ativa no recente caso do canil
clandestino de Piedade-SP, em que foram resgatados 1.707
(mil setecentos e sete) animais em um canil que era

Oitiva de funcionários de plataformas de vendas

sexta-feira, 29 de novembro de 2019
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3. DOS CONVIDADOS

fiscalização sobre o fornecimento dos animais que são
colocados à venda nas plataformas e se já houve casos de
denúncias de vendedores irregulares para que sejam
devidamente investigados.
9

3.1. ANTÍLIA DA MONTEIRA REIS
CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), a Dra. Antilia da

Investigação, por diversos meios, especialmente Monteira Reis, Presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal dos

visita in loco e oitiva de membros de organizações que Advogados Ativistas, para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de
promovem feiras de venda de animais. É comum que estas Animais a respeito da atuação da Comissão em ações de resgate de animais
feiras ocorram em locais abertos, de modo que muitos explorados nas atividades de criação e de comércio irregular.
animais ficam expostos sob o sol ou frio intenso e sem a
devida alimentação e acesso à água. Seria necessário

3.2. BENEDITO FURTADO

investigar esta forma de venda para que se identifique CONVIDO o Sr. Vereador Benedito Furtado para participar de uma reunião
quais
delas
geram
sofrimento
aos
animais desta comissão, discorrendo em prol da causa da proteção animal,
comercializados.

especialmente, acerca do projeto de lei complementar de sua autoria, que

9

Investigação, por diversos meios, para rastrear visa acabar com a concessão e renovação de alvará de licença, localização e

todas

as

etapas

que

compõem

o

processo

de funcionamento dos canis, gatis e estabelecimentos comerciais que pratiquem

comercialização de animais, desde a procriação até o a comercialização de animais domésticos na cidade.
transporte dos filhotes e exposição em lojas e feiras, com a
finalidade de identificar em quais pontos da cadeia há

3.3. CARLOS ROBERTO FLAQUER ROCHA

maior incidência de irregularidades e maus-tratos, CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
possibilitando o desenvolvimento de propostas específicas Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), o Carlos Roberto
para coibir o sofrimento animal em cada etapa do processo. Flaquer Rocha, médico veterinário, criador de Mastiff, Terrier brasileiro,
9

Criação de uma coletiva de imprensa desta CPI, Dachshund pelo duro e Bulldog inglês, além de ser árbitro da Confederação
inclusive com a participação de digital influencers, com a Brasileira de Cinofilia (CBKC) afiliada à Federation Cynologique
finalidade de convidar e encorajar a população a enviar Internationale (FCI), com o objetivo de prestar à Comissão Parlamentar de
Inquérito da Venda de Animais informações sobre a Criação, a Proteção e os
denúncias que tenham relação com o tema.

2.3. DA CONCLUSÃO

Direitos dos animais.

3.4. CAROLINA NASCIMENTO SILVA AGUIAR
A expectativa é que as investigações propostas, além de outras que se
fizerem necessárias, sejam produtivas para nos munir com dados concretos CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
sobre todas as etapas do processo de comercialização de animais, de modo Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Excelentíssima Sra.
que poderemos utilizar os resultados obtidos para atuarmos, dentro da Carolina Nascimento Silva Aguiar, Delegada de Polícia, para prestar
competência parlamentar, para erradicar o sofrimento animal inerente a esta esclarecimentos para a CPI da Venda de Animais em casos de criação ou
cadeia de compra e venda.
Todas as atividades desta Comissão serão registradas e documentadas, sendo
assegurada a devida publicidade. Tendo apresentado as diretrizes que

venda irregular no Estado de São Paulo.

3.5. CHEFE DO COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO

poderão ser adotadas ao longo dos trabalhos, solicito a aprovação de Vossas
Excelências.

CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o chefe do Comando de
Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo, a ser indicado pelo
Secretário Estadual de Segurança Pública, General João Camilo Pires de
Campos, para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de Animais a
respeito da atuação do Sistema Estadual de Defesa dos Animais Domésticos
(SIEDAD), bem como do plano de ação, se houver, e execução deste; além
de prestar informações sobre atuações específicas em casos de criação ou
venda irregular de animais no Estado de São Paulo.

3.6. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FAUNA
CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o chefe do Departamento
de Fauna, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, a ser
indicado pelo Sr. Marcos Penido, Secretário Estadual de Infraestrutura e
Meio Ambiente, para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de
Animais a respeito da atuação do Sistema Estadual de Defesa dos Animais
Domésticos (SIEDAD), bem como do plano de ação, se houver, e execução
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deste; além de prestar informações sobre atuações específicas em casos de FAOS-SP na defesa dos direitos e proteção dos animais em casos de criação
criação ou venda irregular de animais no Estado de São Paulo.

ou venda irregular no Estado de São Paulo.

3.13. FABIANO MESSIAS BORGES DA SILVA
3.7. CHEFE DA DELEGACIA ELETRÔNICA DE PROTEÇÃO CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
ANIMAL DA POLÍCIA CIVIL
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Sr. Fabiano Messias
CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o chefe da Delegacia
Eletrônica de Proteção Animal da Polícia Civil, a ser indicado pelo
Secretário Estadual de Segurança Pública, General João Camilo Pires de
Campos, para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de Animais a
respeito da atuação do Sistema Estadual de Defesa dos Animais Domésticos

Borges da Silva, investigador de polícia, lotado na 1ª Delegacia de
Investigações de Infrações de Maus Tratos aos Animais e Infrações contra o
Meio Ambiente do DPPC- Departamento de Polícia de Proteção a Cidadania
Protetor dos animais, para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de
Animais a respeito da sua atuação na proteção e defesa dos animais.

3.14. FACEBOOK

(SIEDAD), bem como do plano de ação, se houver, e execução deste; além
de prestar informações sobre atuações específicas em casos de criação ou CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o representante da rede
venda irregular de animais no Estado de São Paulo.

social Facebook para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de

3.8. CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO- Animais a respeito do fim da atividade de comercialização de animais no
CIENTÍFICA

site.

CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o chefe da Superintendência

3.15. FELICIANO FILHO

da Polícia Técnico-Científica, a ser indicado pelo Secretário Estadual de
Segurança Pública, General João Camilo Pires de Campos, para prestar CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
esclarecimentos para a CPI da Venda de Animais a respeito da atuação do Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Sr. Feliciano Filho, exSistema Estadual de Defesa dos Animais Domésticos (SIEDAD), bem como deputado que foi Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que
do plano de ação, se houver, e execução deste; além de prestar informações investigou maus-tratos a animais na 18ª Legislatura, para prestar
sobre atuações específicas em casos de criação ou venda irregular de animais esclarecimentos para a CPI da Venda de Animais a respeito da atuação do
Ministério Público Estadual na defesa dos direitos e proteção dos animais
no Estado de São Paulo.

3.9. COBASI
CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o representante da rede de
lojas Cobasi para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de Animais a
respeito da atividade de comercialização de animais nos estabelecimentos.

3.10. DANIELA ATTAB DEL NERO

em casos de criação ou venda irregular no Estado de São Paulo.

3.16. GUSTAVO PALMIERE
CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Sr. Gustavo Palmieri,
Secretário do Meio Ambiente e Defesa Animal do Município de São Vicente,
e vereador licenciado da Câmara de São Vicente para participar de uma
reunião desta Comissão, discorrendo em prol da causa da proteção animal,

CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Excelentíssima Sra.

especificamente, sobre a questão da proibição ou não proibição de venda de
animais.

Daniela Attab Del Nero, Delegada de Polícia, para prestar esclarecimentos
para a CPI da Venda de Animais a respeito da atuação da Polícia Civil na
defesa dos direitos e proteção dos animais em casos de criação ou venda

3.17. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA

irregular no Estado de São Paulo.
CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da

3.11. E-ANIMALS
CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o representante do portal de
vendas E-animals para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de
Animais a respeito da comercialização de animais no site.

3.12. ERYKA ZOLCSAK
CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Sra. Eryka Zolcsak de
Sousa, bióloga da Federação das Associações e Organizações Não
Governamentais, Sociedade Protetora dos Animais e Sindicato de
Profissionais da Proteção Animal do Estado de São Paulo (FAOS-SP), para
prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de Animais a respeito da

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), a Sra. Juliana
Camargo de Oliveira, fundadora da ONG Ampara – Associação de Mulheres
Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados, com o objetivo de
prestar à Comissão Parlamentar de Inquérito da Venda de Animais
informações sobre Proteção e Direitos dos animais.

3.18. MÁRCIO TOLEDO
CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), Sr. Márcio
Toledo, o vereador da cidade de Campos do Jordão, com o objetivo de
prestar à Comissão Parlamentar de Inquérito da Venda de Animais
informações sobre Proteção e Direitos dos animais.Maria Eugênio Carretero
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3.19. MARIA LETÍCIA BENASSI FILPI
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lojas Petz para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de Animais a
respeito da atividade de comercialização de animais nos estabelecimentos.

CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Sra. Maria Letícia Benassi
Filpi,advogada coordenador do Grupo de Advocacia Animalista Voluntária
de São Paulo (GAAV), para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de
Animais a respeito da sua atuação na proteção e defesa dos animais.

3.20. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY

3.27. RICHARD BRAGA DE OLIVEIRA TONN,
CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), o Sr. Richard
Braga de Oliveira Tonn, capitão da Polícia Militar do Estado de são Paulo,
com o objetivo de prestar à Comissão Parlamentar de Inquérito da Venda de
Animais informações sobre Proteção e Direitos dos animais.

CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Sra. Marina Zatz de
Camargo Zaborowsky, ativista da causa animal e fundadora do Instituto
Luísa Mell para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de Animais a
respeito da sua atuação do Instituto em ações de resgate de animais
explorados nas atividades de criação e de comércio irregular.

3.21. MÁRIO EDUARDO PULGA

3.28. ROSÂNGELA RIBEIRO GEBARA
CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Sra. Rosangela Ribeiro
Gebara, veterinária e gerente de programas da ONG Proteção Animal
Mundial para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de Animais a
respeito dos bons tratos aos animais nas atividades de criação e de compra e
venda.

CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Sr. Mário Eduardo Pulga,
Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São
Paulo (CRMV-SP), para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de
Animais a respeito da atuação do CRMV-SP em casos de criação ou venda
irregular de animais no Estado de São Paulo.

3.22. MERCADO LIVRE

3.29. SÉRGIO GREIF
CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Sr. Sérgio Greif, CRBio
nº 26.797-01, biólogo atuante na causa animal, para prestar esclarecimentos
para a CPI da Venda de Animais a respeito da sua atuação na proteção e
defesa dos animais.

3.30. THELMA THAIS CAVARZERE
CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o representante do portal de CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
vendas Mercado Livre para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Excelentíssima Sra.
Animais a respeito comercialização de animais no site.

Thelma Thais CAvarzere, 18ª Promotora de Justiça de São Bernardo do
Campo, para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de Animais a

3.23. MÔNICA ARAÚJO GRIMALDI
CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da

respeito da atuação

3.31. VALMIR CORDELLI

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), a Sra. Monica
Araújo Grimaldi, Presidente da Associação de Cão Guia de Cegos, com o CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
objetivo de prestar à Comissão Parlamentar de Inquérito da Venda de Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Sr. Valmir Cordelli,
Animais informações sobre o bem estar animal.

Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado de São Paulo, para
prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de Animais a respeito da
atuação da Polícia Rodoviária Federal em casos de tráfico de animais e venda

3.24. NORALDINO LÚCIO DIAS JÚNIOR
CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da

irregular no Estado de São Paulo.

3.32. VÂNIA TUGLIO

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), o Sr. Noraldino
Lúcio Dias Júnior, Deputado Estadual por Minas Gerais , administrador
público, com o objetivo de prestar informações sobre atuações específicas
em casos de criação ou venda de animais.

CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Sra. Vânia Tuglio,
Promotora de Justiça Criminal designada no GECAP – Grupo Especial de
Combate aos Crimes Ambientais e de Parcelamento Irregular do Solo

3.25. OLX

Urbano, para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de Animais a
respeito da atuação do Ministério Público Estadual na defesa dos direitos e

CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o representante da rede de
lojas Petz para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de Animais a

proteção dos animais em casos de criação ou venda irregular no Estado de
São Paulo.

3.33. ZIP ANÚNCIOS

respeito da atividade de comercialização de animais nos estabelecimentos.

CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da

3.26. PETZ

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o representante do portal de

CONVIDO, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da vendas ZIP anúncios para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o representante da rede de Animais a respeito da comercialização de animais no site.
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4. DAS APRESENTAÇÕES
4.1. MARIA EUGÊNIO CARRETERO

4.2. RICHARD BRAGA DE OLIVEIRA TONN
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4.3. BENEDITO FURTADO
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4.4. MÔNICA ARAÚJO GRIMALDI
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5. DOS REQUERIMENTOS APROVADOS
5.1. REQUERIMENTO Nº 1
5.1.1. Richard Braga de Oliveira Tonn
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5.2. REQUERIMENTO Nº 2

5.4. REQUERIMENTO Nº 4

5.2.1. Juliana Camargo de Oliveira

5.4.1. Moção

5.3. REQUERIMENTO Nº 3
5.3.1. Márcio Toledo
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5.5. REQUERIMENTO Nº 5
5.5.1. Benedito Furtado

5.6. REQUERIMENTO Nº 6
5.6.1. Diligências
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5.7. REQUERIMENTO Nº 7

5.9. REQUERIMENTO Nº 9

5.7.1. Mônica Araújo Grimaldi

5.9.1. Secretário Chefe da Casa Militar do Estado

5.8. REQUERIMENTO Nº 8

5.10. REQUERIMENTO Nº 10

5.8.1. Secretário Estadual da Casa Civil

5.10.1.Secretário Estadual de Governo
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5.11. REQUERIMENTO Nº 11

5.13. REQUERIMENTO Nº 13

5.11.1.Chefe do Comando de Policiamento Ambiental do Estado

5.13.1.Chefe da Superintendência da Polícia Técnico-Científica

5.12. REQUERIMENTO Nº 12
5.14. REQUERIMENTO Nº 14
5.12.1.Chefe da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal da Polícia Civil
5.14.1.Secretário Estadual de Administração Penitenciária
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5.15. REQUERIMENTO Nº 15

5.17. REQUERIMENTO Nº 17

5.15.1.Chefe do Departamento de Fauna, da Coordenadoria da

5.17.1.Secretário Estadual de Educação
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Biodiversidade e Recursos Naturais

5.18. REQUERIMENTO Nº 18
5.16. REQUERIMENTO Nº 16
5.18.1.Secretário Estadual de Agricultura e Abastecimento
5.16.1.Secretário Estadual de Saúde
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5.19. REQUERIMENTO Nº 19

5.21. REQUERIMENTO 21

5.19.1.Vânia Tuglio

5.21.1.Mário Eduardo Pulga
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5.22. REQUERIMENTO Nº 22
5.22.1.Superintendente da Polícia Rodoviária Federal de São Paulo

5.20. REQUERIMENTO Nº 20
5.20.1.Feliciano Filho
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5.23. REQUERIMENTO Nº 23

5.25. REQUERIMENTO Nº 25

5.23.1.Maria Eugênia Carretero

5.25.1.Eryka Zolcsak de Sousa

5.26. REQUERIMENTO Nº 26

5.24. REQUERIMENTO Nº 24
5.26.1.Daniela Attab Del Nero

5.24.1.Gustavo Palmieri
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5.27. REQUERIMENTO Nº 27

5.29. REQUERIMENTO Nº 29

5.27.1.Carolina Nascimento Silva Aguiar

5.29.1.Antilia da Monteira Reis

5.28. REQUERIMENTO Nº 28

5.30. REQUERIMENTO Nº 30

5.28.1.Thelma Thais Cavarzere

5.30.1.Marina Zatz de Camargo Zaborowsky
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5.31. REQUERIMENTO Nº 31

5.33. REQUERIMENTO Nº 33

5.31.1.Sérgio Greif

5.33.1.Maria Letícia Benassi Filpi

5.32. REQUERIMENTO Nº32

5.34. REQUERIMENTO Nº 34

5.32.1.Fabiano Messias Borges da Silva

5.34.1.Boletim de Ocorrência: Calúnia e Difamação
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5.35. REQUERIMENTO Nº 35

5.37. REQUERIMENTO Nº 37

5.35.1.Prorrogação da CPI por 60 dias

5.37.1.OLX

5.36. REQUERIMENTO Nº 36
5.36.1.Coletiva de Imprensa

5.38. REQUERIMENTO Nº 38
5.38.1.Mercado Livre
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5.39. REQUERIMENTO Nº 39

5.41. REQUERIMENTO Nº 41

5.39.1.ZIP Anúncios

5.41.1.Facebook

5.40. REQUERIMENTO Nº 40

5.41.2.Resposta

5.40.1.E-Animals
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5.43. REQUERIMENTO Nº 43
5.43.1.Lojas Cobasi

5.42. REQUERIMENTO Nº 42

5.44. REQUERIMENTO Nº44

5.42.1.Lojas Petz

5.44.1.Rosângela Ribeiro Gebara
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5.45. REQUERIMENTO Nº 45
5.45.1.Carlos Flaquer Rocha

5.46. REQUERIMENTO Nº 46
5.46.1.Noraldino Lúcio Dias Júnior
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6. DA MOÇÃO APROVADA
6.1. MOÇÃO Nº 72, DE 2019

7. DA DILIGÊNCIA REALIZADA PELA CPI
Nos termos do Requerimento n.º 06/2019, aprovado pela CPI Venda de
Animais em 06 de setembro de 2019, alguns integrantes da CPI participaram
de uma ação, em São Bernardo do Campo/SP, para realizar diligências com
a finalidade de investigar denúncias recebidas a respeito de criadouro
irregular de animais.
Realizada a diligência foi constatado os maus-tratos, motivo pelo qual com
a assistência das autoridades policiais, de associações de proteção animal e
de veterinários que laudaram os maus-tratos os animais foram resgatados e
colocados sob a tutela de integrantes de uma associação de proteção animal.
Abaixo segue o relato pormenorizado das ações efetivadas na diligência que
culminou com o resgate de mais de 4 (quatro) dezenas de animais.
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7.1. OFÍCIO ESPECIAL
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7.2. INQUÉRITO POLICIAL (1506644-75.2019.8.26.0564)
7.2.1. Portaria de instauração do Inquérito Policial
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7.2.2. Laudo Pré-oficial
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7.2.3. Laudo
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7.2.4. Laudo Pericial
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7.2.5. Relatório Final
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Assim, tendo em vista todo o acima exposto o DEPUTADO compareceu à
delegacia em 18/06/2019 e comunicou os fatos acima descritos na Assessoria
da Polícia civil da ALESP por meio do Boletim nº: 215/2019.

8.2. DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO) 215/2019

8. DA CALÚNIA E DA DIFAMAÇÃO
8.1. DOS FATOS
Nos termos do Requerimento nº 34 apresentado à CPI Venda de Animais,
junta-se aos autos o Boletim de Ocorrência formulado pelo Deputado
Estadual Delegado Bruno Lima, com base nos fatos e fundamentos abaixo
delineados.
Em 06 de junho de 2019, por volta da 10h 00min, o Sr. BRUNO
MARCELLO DE OLIVEIRA LIMA, doravante DEPUTADO, tomou
conhecimento por meio de suas redes sociais que estaria sofrendo ataques
caluniosos e difamatórios em relação à sua atividade como parlamentar
protetor da causa animal.
Tão logo tomou conhecimento dos crimes em tese cometidos contra a sua
pessoa, o DEPUTADO recebeu em seu whatsapp um áudio de
aproximadamente 8 (oito) minutos e, ao escutá-lo, tomou conhecimento das
infâmias, injúrias e vilipêndios às quais estava sendo vítima.
Não bastasse estas alegações infundadas, o Sr. Márcio aos 4:00 induz os seus
ouvintes a esquecerem “a CPI desse Bruno Lima, vocês indo lá só tão dando
ibope para ele, isso daí é politicagem, não é preocupação com os animais”
(sic).
O Sr. Márcio agora ataca a honra objetiva do DEPUTADO afirmando que
ele estaria induzindo as pessoas a invadirem a propriedade alheia para
resgatar animais, tal afirmação se dá no minuto 04:26 quando o Sr.
Murakami afirma “ter vídeo dele falando que pode invadir para pegar
cachorro que é crime né, a invasão de domicílio subtração e furto” (sic).
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8.4. DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO

9. DA AMEAÇA
9.1. DOS FATOS
O relator da CPI Venda Animal, deputado estadual delegado Bruno Lima,
em 27 de junho de 2019 recebeu, anonimamente, em seu gabinete um bilhete
ameaçando a sua atividade parlamentar no tocante à CPI Venda Animal, tal
bilhete continha os seguintes dizeres, “Ou você abandona a CPI dos animais
ou irá sofrer as consequências deputado medíocre.”
Ciente do ato criminoso, o delegado Bruno Lima apresentou a sua declaração
na Assessoria da Polícia Civil da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, relatando o ocorrido e informando os detalhes solicitados, nos termos
dos documentos juntados a este relatório final nos itens Do Bilhete e Do
Boletim de Ocorrência (BO) 227/2019.
Relatado o fato, o parlamentar peticionou à autoridade policial competente
solicitando a instauração do pedido de inquérito policia para averiguar a
conduta criminosa praticada, nos termos do artigo 147 do Código Penal, em
face do representante do povo, nos termos do item Do Pedido de Instauração
de Inquérito, rogando ao final pela i.) Instauração de Inquérito Policial para
que as práticas tipificadas no artigo 147 do Código Penal Brasileiro seja
devidamente esclarecido e o autor dos fatos narrados seja devidamente
sancionado pelos atos ora praticados.”
Perquirindo a mais alta justiça e defendendo o voto do povo paulista que
confiou a ele a sua representação, o relator da CPI venda animal solicitou,
ainda, que a presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo adotasse
medidas em favor dos atos vis praticados em face do parlamentar, se não
vejamos: “Dito isto, e sabendo que nos termos do artigo 18, §1º, itens 7 e 8,
Do RIALESP cabe à Vossa Excelência dirigir supremamente a polícia da
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Assembleia e zelar pela dignidade dos membros desta Casa de Leis, solicito
a instauração de procedimento administrativo investigatório para que os
fatos e as circunstâncias desta ameaça sejam apurados e devidamente
sancionados.”, conforme Da Solicitação para Instauração do Procedimento
investigatório.
Da solicitação para Instauração do Procedimento investigatório, a
Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo emitiu o seu
parecer conforme consta do item Do Parecer da Procuradoria da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo.
Afirmou a Procuradoria em seu parecer que tal ofensa é mais do que um ato
ilícito, e continua:
“trata-se, também, de um ato que arranha o
Estado Democrático de Direito, com pretensa
ameaça ao trabalho parlamentar que, por via
oblíqua, também se perfaz como uma ameaça
contra o Poder Legislativo. (...) trata-se uma grave
ameaça ao livre exercício do Poder Legislativo do
Estado de São Paulo.”
Dito isto, solicitou o relator que o caso fosse encaminhado ao Delegado de
Polícia Chefe da Assistência Policial Civil da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo para acompanhar o inquérito policial instaurado perante
o 36º Distrito Policial desta Capital para a apuração do crime de ameaça
sofrida pelo deputado estadual delegado Bruno Lima.

9.2. DO BILHETE

São Paulo, 129 (224) – Suplemento – 47

9.3. DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO) 227/2019

48 – São Paulo, 129 (224) – Suplemento

9.4. DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO

Diário Oficial Poder Legislativo

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Diário Oficial Poder Legislativo

São Paulo, 129 (224) – Suplemento – 49

9.6. DO PARECER DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9.5. DA

SOLICITAÇÃO

PARA

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO

INSTAURAÇÃO

DO
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DOS REGISTROS DE CRIADOUROS

A CPI Venda de Animais apurou, com base nas respostas ao OFÍCIO Nº BG
– 413/2019 que apesar de na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(JUCESP) haver mais de 1.700 (mil e setecentos) empresas criadas com a
objeto sendo “criação de animais”, apenas 72 (setenta e dois) canis/ gatis
estão regularizados e com os seus estatutos arquivados no Conselho Regional
de Medicina Veterinária de São Paulo, conforme demonstra tabela abaixo:

10.1. REQUERIMENTO PARA JUNTAR: OFÍCIO Nº BG 413/2019,
OFÍCIO 411/2019 E ESCLARECIMENTO DOS PORTAIS DE
VENDAS “E-ANIMALS”, “OLX” E “MERCADO LIVRE”
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10.3. OFÍCIO Nº BG - 411/2019

10.4. ESCLARECIMENTO DOS PORTAIS DE VENDAS “EANIMALS”, “OLX” E “MERCADO LIVRE”
10.4.1.E-Animals
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10.4.2.OLX

10.4.3.Mercado Livre

São Paulo, 129 (224) – Suplemento – 53

54 – São Paulo, 129 (224) – Suplemento

Diário Oficial Poder Legislativo

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Diário Oficial Poder Legislativo

São Paulo, 129 (224) – Suplemento – 55

56 – São Paulo, 129 (224) – Suplemento

Diário Oficial Poder Legislativo

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

11.

Diário Oficial Poder Legislativo

RESUMO

DAS
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votação de vice. Pergunto aos membros deste colegiado se: há a indicação
de algum nome para o cargo de vice-presidente da Comissão?

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - PRB - Pela
ordem, Sr. Presidente.

CPI – VENDA DE ANIMAIS
09.05.2019

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pois não.

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Havendo

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - PRB - Eu

número regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição do

gostaria de indicar o nome do deputado Caio França para disputar a Vice-

presidente e do vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito

presidência.

constituída com a finalidade de apurar irregularidades na venda de animais
por canis, petshops e demais estabelecimentos clandestinos, inclusive por

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - O.k. Bem, então há

meios eletrônicos no Estado. Registro com muito prazer a presença dos

mais alguma indicação? Então colocamos em votação. Os favoráveis

nobres deputados: deputado Caio França do PSB, deputado Jorge Wilson
Xerife do Consumidor do PRB, deputado Bruno Ganem do Podemos e
deputada Isa Penna do PSOL.

permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então temos aqui
eleito como vice-presidente desta Comissão o deputado Caio França a quem
eu convido também para tomar assento aqui à Mesa.

Pergunto aos membros deste colegiado se: há indicação de algum nome para

Agora eu passo a palavra para o nosso vice-presidente.

o cargo de presidente da Comissão?

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente Bruno, agradecer a Vossa
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, presidente.

Excelência, dar os parabéns pela ideia e iniciativa de apresentar esta CPI,
cumprimentar também os demais colegas aqui presentes, Maria Lúcia

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem,

Amary, Jorge Wilson, Isa, deputado Delegado Bruno Lima, e dizer que acho

o deputado Caio França.

um assunto bastante relevante, bastante atual, disse até para V. Exa. que na
cidade de Santos existe um debate muito grande em relação a esse tema. Eu

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Gostaria de indicar o nome do deputado fui membro efetivo na legislatura passada da CPI dos Maus Tratos dos
Bruno Ganem, autor da propositura da CPI e que conhece muito Animais, que teve alguns resultados positivos para esta Casa, então estou
profundamente a questão para ser o presidente deste colegiado.

muito feliz aqui em poder contribuir com Vossa Excelência, que eu sei que
tem uma pauta muito forte: a questão animal.

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Mais Assim como o deputado Bruno Lima e os demais também, espero que a gente
alguma indicação? Coloco então em votação o nome do deputado Bruno possa fazer um trabalho aqui, escutar bastante as pessoas também, os
Ganem. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se envolvidos, acho que não podemos ter nenhuma decisão precipitada, acho
encontram. Aprovado. Declaro eleito o deputado Bruno Ganem a quem que é um tema que carece de bastante debate. Enfim, que a gente possa fazer
convido para assumir os trabalhos a partir de agora.

e trazer para São Paulo um grande resultado da CPI para que São Paulo possa
estar sempre na vanguarda da questão do bem-estar e dos maus-tratos aos

***

- Assume a Presidência o Sr. Bruno Ganem.

***

animais. Muito obrigado a todos pela eleição também.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Bem.

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - PRB - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Boa tarde a todos,
Delegado Bruno Lima, chegando nosso deputado aqui da causa animal O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pois não.
também. Bem, quero agradecer o apoio dos senhores, com certeza nós temos
uma missão árdua pela frente e estou muito motivado para que possamos
seguir de maneira firme.

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - PRB - Eu
gostaria de cumprimentar, de parabenizar Vossas Excelências, o deputado

Quero agradecer nominalmente a nossa presidente inicial aqui, a Maria Lúcia Bruno Ganem, deputado Caio França e todos os nossos pares nesta CPI de
Amary, Caio França, Xerife do Consumidor, a Isa Penna, Delegado Bruno Venda de Animais. Eu acho que a Assembleia Legislativa, esta Casa de Leis,
Lima, um grande parceiro inclusive na construção desse plano que a gente que é a maior casa do País, sai à frente para poder buscar, para poder garantir
está apresentando para os senhores. Agora, dando prosseguimento nós o direito do cidadão, a segurança do cidadão. Porque hoje, qual é o cidadão
vamos para a indicação do vice, até por uma compreensão, o relator é uma dentro do estado de São Paulo que muitas vezes não tem o seu animalzinho,
indicação do presidente e o vice é votado. Então nós vamos agora para a não quer ter o seu animalzinho de estimação e quer poder ter segurança
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também quando ele vai efetivar uma compra, quando ele vai saber o local
onde ele vai comprar, se a procedência é legítima, é lícita?

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Primeiramente parabenizar
meu colega, meu xará, pela Presidência, vice também, o Caio, grande amigo

Então eu acho que nada mais justo que esta Casa de Leis sair à frente e com
V. Exas. à frente da Presidência e da Vice-presidência, contem com este par
aqui para que a gente possa somar, lutar e fazer valer tudo aquilo que está
estabelecido no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porque está
envolvido nas relações de consumo. Hoje, o comércio de animais está
envolvido nas relações de consumo, então o consumidor hoje precisa ter a

nosso, todos os membros desta Comissão. Estou muito feliz de estar
participando desse momento histórico para a proteção animal, enquanto
delegado pude encarar de frente o problema, a problemática da criação
clandestina dos animais, eu adentrei em vários estabelecimentos onde a
situação era extremamente crítica, indivíduos que conseguem lucrar em cima
da vida dos animais, um absurdo.

segurança e a garantia daquilo que ele está comprando, de onde ele está
comprando.

Então o roteiro nós construímos, parabéns ao Bruno também pelo roteiro dos
trabalhos aqui, tenho certeza que isso é um marco para a proteção, quero

Porque muitas vezes, Sr. Presidente, eu tenho recebido inclusive denúncias
de consumidores que vão em um estabelecimento muitas vezes sem consultar
e até com aquela vontade, com aquele sonho, de ter o seu animalzinho de
estimação. E ali ele acaba comprando um animal, esse animal de repente não
está saudável, ele acaba levando esse animal para casa, perde esse animal,

colaborar com a minha experiência policial, minha experiência nos resgates.
Com certeza, após o final desta Comissão aqui, a proteção animal vai ter um
ganho enorme, porque não dá para aceitar – inclusive eu tenho uma
cachorrinha que eu resgatei num desses canis, o amor que eles sentem, não
dá para aceitar que eles sejam criados para procriar.

acaba perdendo porque, na verdade, não foi ele que deu causa a isso, e quem
acaba dando causa é o próprio fornecedor, é o próprio comerciante, é o
próprio criador, que muitas vezes não cria o animal de forma adequada.

Então, parabéns, Bruno, contem com a gente aqui, o trabalho vai ser bem
forte, e contem comigo. Inclusive, só para finalizar, eu queria indicar depois
a Dra. Maíra para dar uma palavrinha representando um colega nosso, se o

Eu acho que, de verdade, é parabéns para todos os pares, parabéns para esta

senhor permitir.

Casa de Leis, São Paulo saindo à frente para garantir, buscar, fiscalizar e
fazer valer o direito do cidadão.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com certeza.
A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - É uma grande conhecedora
da causa, uma grande protetora. Só para dar uma pequena palavra que vai
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, a

contribuir bastante com esta Comissão.

deputada Maria Lúcia Amary.

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Eu queria cumprimentar V. O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com certeza, vamos
Exa. para a condução dos nossos trabalhos aqui na CPI, também o deputado concluir a fala dos deputados, aqui o trabalho. Temos a Maíra e temos
Caio França. Como eu participo de muitos movimentos ligados a essa também a veterinária Maru. Nós vamos abrir essas duas palavras até para
questão animal e nós tiramos recentemente na nossa região – tanto em São que a gente comece já também a enriquecer tecnicamente a nossa CPI.
Roque, como animais que eram usados para o laboratório, e também na Eu queria também cumprimentar aqui, registrar a presença da vereadora
cidade de Piedade -, situações dramáticas de exploração, de sucessivos Sônia da Patas da Amizade de Jacareí, aqui presente, também vou convidar
cruzamentos, debilitando os animais e também depois de um certo tempo para dar uma palavra ao término das nossas falas. Mas eu queria, antes de
quando, entre aspas, as matrizes são abandonadas nas ruas por conta de não entrar nessa última etapa, gostaria de propor aqui um nome, que é o nome do
darem mais lucro para os seus criadores.

deputado Bruno Lima, que foi fundamental na construção desse nosso

Eu acho que a importância desta CPI, vai ser extremamente importante para projeto, como relator da CPI. Gostaria de colocar aqui em discussão também
que nós possamos propor legislações, leis importantes para coibir, embora nesse plenário. Certo? Então aprovado. Gostaria de ter uma salva de palmas
alguma parte já esteja na legislação proibindo, leis com penalidades mais para o Delegado, um grande lutador da causa. Então vamos unir forças.
graves, e mais responsabilidade. E pedir também a ampliação de mais E agora vou passar a palavra aqui, então na ordem, primeiro gostaria de
delegacia de maus-tratos para que nós possamos ver punidos esse tipo de chamar a Maíra Vélez para dar a sua palavra, a gente estava aqui
comércio como se fossem objetos, na verdade, são seres vivos.

conversando. Vamos dar o tempo de três minutos para que a gente possa

Então, parabéns pela iniciativa de V. Exa. e contem com o nosso trabalho conduzir de uma maneira dinâmica os nossos trabalhos. Inclusive estive com
a Maíra.
para que nós possamos realmente contribuir para o estado de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com certeza. A SRA. MAÍRA PEREIRA VÉLEZ - Boa tarde a todos, quero agradecer
aos presidentes, ao presidente ao vice-presidente, e a todos os componentes
Obrigado.

da Mesa a quem cumprimento em nome do deputado Bruno Ganem. E quero
O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.

agradecer especialmente ao deputado Bruno Lima por ter feito essa
indicação, reconheço muito a sua participação nas discussões meritórias em
relação à defesa dos animais, muito obrigada, deputado.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, o
deputado Bruno Lima.

Venho representando a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo como
presidente da Comissão de Defesa Animal da seccional e também o deputado
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Adalberto Freitas, a quem assessoro na área ambiental e de defesa dos respirou, como dispõe o nosso Código Civil. Então ele já tem direito, por
animais.

exemplo, à pensão, e hoje já discutimos guarda de animais compartilhada

Gostaria de colocar rapidamente que, sim, nós temos algum tipo de Nesse sentido, deixo a minha contribuição e disponibilizo através do
regulamentação acerca da compra e venda de animais, ainda que ela seja deputado Adalberto de Freitas e da Ordem dos Advogados do Brasil para
falha e que ela peque em alguns pontos. São normas técnicas, uma resolução qualquer contribuição técnica necessária a essa CPI. Parabéns.
do nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária que, portanto, abarca
o estado de São Paulo, e algumas legislações municipais espalhadas por todo O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Obrigado. Com
o nosso Estado.
certeza será muito importante para os nossos trabalhos. Agora passar a
Aqui em São Paulo nós temos uma lei de 1987, parcialmente revogada pela palavra ao Danilo Manha da Associação. Qual que é sua associação mesmo,
Lei Feliciano, que estabelece que nós podemos manter em casa, inclusive Danilo? Desculpa, Vida Animal, perdão.
para a reprodução, até o número máximo de dez animais por unidade
habitacional, independentemente de ser uma mansão ou um pequeno O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Inclusive ele trabalha na
apartamento, além disso, é caracterizada a criação comercial, e sendo assessoria do gabinete.
caracterizada a criação comercial pela resolução do Conselho Regional de
Medicina Veterinária necessária se faz a figura do responsável técnico. O
responsável técnico só pode ser um médico profissional, médico veterinário
habilitado para responder por qualquer problema que ocorra nos meandros
de um canil ou de um gatil.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Está na assessoria do
Delegado Bruno Lima. Perfeito. Também foi da equipe do Feliciano, tem
uma caminhada longa na causa animal. Vamos lá. Só, Danilo, queria só
combinar uma coisa, que quando faltar um minuto eu dou um toque – para

Quando se fala muito na figura de canil-gatil clandestina, é difícil utilizar poder planejar.
tecnicamente esse nome, uma vez que não há uma regulamentação de lei,
uma norma estadual ou federal que pudesse ser utilizada, simplesmente a
norma técnica do órgão de classe e essas normas municipais esparsas que
não abarcam a maioria dos municípios. Há uma preocupação também em
relação à transmissão de zoonoses e a Saúde Pública tem alguma
normatização técnica em relação a isso.

O SR. DANILO SILVEIRA MANHA - Deputado Bruno Ganem,
presidente, deputado Bruno Lima, demais deputados. Deputado Bruno Lima
a gente está nessa caminhada, agora essa luta. As palavras, eu queria colocar
na contribuição, porque na CPI passada, que foi a CPI dos Maus-tratos, eu
tive a oportunidade de participar junto com o deputado Feliciano Filho da

Então, é importante dizer que na cidade de São Paulo há mais de 18 anos já construção que foi feita dentro do relatório daquela CPI. Foi uma CPI
se pratica o que a gente chama de registro geral animal, é uma norma de histórica para esta Casa porque foram convocados os reitores de
2001, regulamentada no ano posterior, é a lei 13301 de 2001. E essa lei fala universidades e avançou-se um projeto de extrema importância.
basicamente que o animal tem que ser registrado na cidade de São Paulo e
tem que ser fornecido ao tutor desse animal o RGA. Na época, por conta da
tecnologia não tão avançada, não se falava em microchipagem.

E acho que é um momento muito importante, porque derrubar esse veto aqui
nesta Casa da questão dos animais em instituições de ensino, não
confundimos com pesquisa, avançou muito esse projeto, e acho que é de

Eu quero dizer que eu também fui técnica da Secretaria do Meio Ambiente extrema importância o trabalho que o Bruno Ganem vem fazendo, o
do Estado de São Paulo, no Centro de Manejo de Fauna Doméstica, e lá são delegado Bruno nessa questão que diariamente nós estamos com demanda –
desenvolvidos estudos técnicos que culminaram em uma lei apresentada pelo hoje com o abandono de porcos na cidade de Atibaia, acabei de vir de lá.
então governador Márcio França, falando das questões relativas a mausE colocar essa questão, a gente sabe que existem muitas e muitas leis, agora
tratos. E estabelecendo uma coisa que eu considero um gatilho, um pulo do
o que falta efetivamente são políticas públicas. Todos os protetores, para a
gato em todas as discussões relacionadas a animais domésticos, que é a
gente sintetizar o pensamento aqui, acho que, e para falar no linguajar claro,
criação de um fundo estadual específico que tenha a possibilidade de custear
estão de saco cheio da questão de ter tantas leis, mas na prática a dificuldade
e de realmente colocar recursos nas questões de controle populacional de
que nós enfrentamos. Nós não temos vagas para remover animais, ontem e
animais. E eu não falo somente de castração, mas de toda a campanha
antes de ontem nós viemos de uma desocupação com mais de 1000 animais
educacional ambiental que deve ser desenvolvida nesse sentido. Está certo?
aqui na favela do Peri, no Buraco do Sapo. Os barracos foram derrubados,
Então, antes de iniciar todas as discussões, parabenizo a todos pela discussão os animais ficaram lá.
extremamente meritória e necessária, e quero destacar que, sim, é muito
importante falar que o animal ainda é considerado objeto pelo nosso Código
Civil, por isso ele é considerado de valor mercantil e toda a nossa discussão
gira em torno disso, mas também da necessidade de desenvolver um
arcabouço legal específico para a proteção desses animais sencientes que já
são considerados, por uma série de diplomas legais internacionais, animais
sujeitos de direitos.

Esta CPI é de extrema importância na questão da venda dos animais, por isso
eu parabenizo os deputados que estão envolvidos aqui. Essa luta vai ser
árdua, até pelo regimento da Casa para que todas essas reuniões da Comissão
elas tenham quórum. Foi a maior luta na legislatura passada, foi a única CPI
daquele período que teve quórum em todas as reuniões. Então o
comprometimento de todos os deputados para sustentar essa CPI no período
dela e em uma eventual prorrogação é de extrema importância para nós

E para vocês entenderem, finalizando a minha fala, um sujeito de direitos, tirarmos um relatório aqui.
ainda que não tenha os direitos da personalidade atinentes à pessoa humana,
Então gostaria de deixar essa contribuição. A gente sabe que as pessoas que
é um animal, é um ser que tem um arcabouço próprio que o protege, e que
estão aqui são pessoas envolvidas, vocacionadas com a causa, com essa
pode gozar de alguns direitos tal como a figura do nascituro – que é aquele
temática. Então tirar um relatório para que realmente esses grupos participem
bebê que ainda não veio ao mundo, que não nasceu com vida, que não
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e para que seja um projeto de fato, saia desta CPI, que proíba mesmo. A gente

E realmente eu tenho muito orgulho de vocês, porque hoje eu sou vereadora,

está vendo a questão da venda de animais, criadores de fundo de quintal, nós

quem sabe um dia uma deputada, mas realmente os animais precisam muito

estamos todos os dias em contato com essa verdadeira indústria de maus-

dos vereadores, para as leis municipais, e de vocês para tentar. Olha, porque

tratos legalizada e onde muitas vezes a própria fiscalização faz vista grossa.

para nós que somos os protetores há tanto tempo, eu há 16 anos na causa

Então eu acho que parte daqui um marco histórico para esses novos

animal, é um sofrimento, todo dia é um sofrimento. Então parabéns para

deputados que estão chegando, parabenizo mais uma vez os deputados

vocês que realmente – sem palavras para dizer o trabalho que vocês estão

envolvidos, deputado Caio França também, parabenizar seu pai, que criou lá

fazendo hoje, o crescimento dos políticos dentro da causa animal, que

trás essa questão tão importante que foi a subsecretaria – está deixando a

venham muito mais por aí. Está bem? Obrigado e parabéns.

desejar, gostaria de registrar, porque todas as vezes que nós precisamos
agora, desde janeiro, nós nunca podemos contar, então fica aqui esse registro

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Muito obrigado.

também. E para que esta CPI traga nomes de peso, e para saber quem é quem,

André.

e quem realmente está interessado em proteger os animais do nosso Estado.
Obrigado, deputado.

O SR. ANDRÉ MAZON - Eu não estava preparado para falar aqui, mas não
posso perder a oportunidade de dar meus parabéns e falar da minha

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com certeza. Reforçar

felicidade, porque eu já conheço a luta do Delegado Bruno há algum tempo,

inclusive, obrigado, a questão do quórum é muito importante, nós que

já estive com o Bruno Ganem muito antes de ser desta Casa, de ser membro

estamos aqui participarmos sempre, e claro que os que não puderam

desta Casa, a gente já estava em luta juntos. E agora ver que a gente está

comparecer eu também vou conversar um a um, a Isa teve que sair mas

engrandecido na luta com vocês, deputado, com vocês com mandato aqui

também participou aqui do início dos trabalhos. É muito importante

podendo estar lutando. Então eu fico muito feliz de ver parceiros de lutas

realmente que a gente tenha esse comprometimento, a população clama por

como vocês aqui, tenho certeza que esta CPI será um marco nesta Casa,

uma resposta em relação a isso e ao mesmo tempo, claro, a causa animal é

porque sei, eu entendo dos dois aí na causa animal.

muito sensível, a gente está falando de vidas, então salvar vidas é algo que
tem que nos motivar. Poxa, se a gente não puder despender aí uma hora por
semana por isso em algo que enfim é extremamente importante.

E também não poderia deixar de falar da minha felicidade de vir aqui e
encontrar tantos amigos da causa animal, a vereadora Sônia, parceira, o
vereador Matheus Mafepi, que acabou de chegar aqui, também um grande

Bem, passar agora a palavra para a vereadora Sônia Patas da Amizade, de

parceiro, que a gente já esteve lutando junto, fazendo mutirões de castração

Jacareí, e na sequência gostaria também – até já registro a presença do meu

lá na região dele. Então parabéns, deputados, minha expectativa é muito

amigo vereador André Mazon e também vou pedir para que ele faça o uso

grande com esta CPI, estou na torcida aqui, no que depender de mim, o que

da palavra na sequência. Por favor, fique à vontade. Só reforçando então, vocês precisarem de mim, podem contar com minha ajuda.
tempo de três minutos, quando passar de dois eu aviso que está faltando um.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com certeza.
A SRA. SÔNIA REGINA GONÇALVES - Boa tarde a todos os presentes, Obrigado. Registrar a presença do meu amigo Matheus Mafepi, vereador.
boa tarde às autoridades, vim até aqui hoje para parabenizar o Dr. Bruno pelo Quer fazer uso da palavra? Não. Bem, então vamos encerrar, eu queria antes
mandato, conhecê-lo pessoalmente, o deputado Bruno Ganem, também sigo só colocar em discussão: vocês querem já definir um horário para esta CPI?
nas páginas, parabéns pelo trabalho. Hoje eu me sinto, eu falo que eu me O horário que foi hoje é um horário bom, se for sempre, vamos dizer, às 15
sinto normal quando eu estou com autoridades da área da proteção animal, horas.
porque nós somos tidos como loucos - não é? -, aqueles que fazem por
aqueles que não podem se defender.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Assim como, talvez a Maria Lúcia possa

Então eu achei muito interessante esta CPI, parabéns pela iniciativa, porque melhor, mas quinta-feira à tarde, para você poder garantir quórum é sempre
lá em Jacareí não tinha política nenhuma para animais. Hoje eu tenho 15 mais complicado. Da minha parte não tem problema, mas eu acho que é
Projetos de leis aprovados, que eu estou pegando no pé para serem importante para garantir quórum talvez antecipar um pouco mais.
cumpridos, porque – como disse o amigo aqui do lado, o assessor do Dr.
Bruno – é o problema, a fiscalização. Inclusive, eu tenho uma lei,
coincidentemente, uma lei municipal aprovada que proíbe a multiplicação,

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Ou outro dia, terça,
quarta é melhor?

ou seja, o cruzamento de animais de fundo de quintal.
Então a gente está batendo bastante na fiscalização, lá hoje tem um órgão, a

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Acho que não vai ter como fugir muito.

Coordenadoria Animal da Prefeitura, que está se tornando bem ativo, então
a gente faz a denúncia eles vão até a casa da pessoa para ver se realmente as
pessoas estão procriando e vendendo esses animais. Então lá hoje, para se
vender um animal, tem que ter um canil legalizado, registrado, senão a

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É que quarta tem muita
comissão. Terça tem o Colégio de Líderes.

pessoa pode sofrer as consequências da lei. É lógico que a fiscalização é
difícil, mas a gente está tentando, então eu estou muito feliz de ver as pessoas A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Eu queria só sugerir talvez o
reunidas aqui hoje, parabéns, sou admiradora de vocês que também são da horário da manhã, tipo 11 horas, porque o que o deputado Caio fala é
causa animal. Deus proteja a todos nós.

verdade, pela prática nossa, embora essa causa seja uma causa diferenciada,
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corre-se o risco de não ter o quórum suficiente, é uma preocupação, eu estarei

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Para o Rafa, também

aqui quando for convocada.

para o Delegado Bruno, que na verdade foi quem fez o plano, mas, enfim, de
qualquer forma.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - A gente tem um

Eu estou sendo orientado, na verdade entregue para cada membro, não só os

consenso em relação a 11 horas, por exemplo? Pode ser então toda quinta- presentes, e também a moção que também entrará em deliberação na próxima
feira às 11 horas e aí se tiver alguma situação, conversando com os demais,

semana, que é uma moção a respeito de um caso muito grave que aconteceu

a gente vai organizando, mas a princípio então fica definido toda quinta-feira

em Goiás, onde um youtuber, de nome Tiago Cojak, no seu canal oferece

às 11 horas da manhã.

dicas para a procriação de animais por inseminação artificial e divulga o seu
canil, localizado na cidade de Goiânia. E as práticas desse criador podem ser

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Qual é o tempo da CPI? Noventa dias, é

verificadas nesse vídeo, configura um crime de maus-tratos, eles são

isso? Quanto tempo?

submetidos a atos de abuso, tudo isso devidamente registrado e colocado no
YouTube.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Cento e vinte dias,

É uma moção de voto de repúdio onde a gente encaminha para as autoridades

prorrogáveis até 180. Chegando a 180. Bem, nada mais havendo a tratar,

de Goiás, para que seja feita a devida investigação. Tanto essa moção quanto

declaro encerrada a reunião.

o plano de trabalho e os três requerimentos do nosso relator serão
***

deliberados na próxima semana. Agora eu gostaria de passar a palavra para
o nosso relator, Delegado Bruno Lima.

- É encerrada a reunião.
***

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Bom dia a todos, Sr.
Presidente, Rafa. Muito chateado, de verdade. Lamento a ausência dos

11.2. 16 DE MAIO DE 2019

colegas em que pedem justificativas, seria o primeiro dia de trabalho numa

CPI – VENDA DE ANIMAIS
16.05.2019

causa que nós estamos lutando há anos e já encontramos essa Casa vazia.
Então estou bem chateado. Vim feliz para cá, para a gente começar a dar
andamento nos nossos trabalhos. A semana toda eu fiquei em contato com
vários casos de relevância para trazer aqui para a CPI, casos que estão em
andamento, e, bom, fui pego de surpresa aqui.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom dia a todos, Mas, enfim, a gente vai tentar seguir de cabeça erguida aqui, vamos tentar
agradeço a presença do nosso relator, Delegado Bruno Lima, deputado Rafa chamar o pessoal e ver quais são as dificuldades de horário, e talvez, Sr.
Zimbaldi, aqui representando o PSB, nosso vice-presidente. Bem, nós temos Presidente, a gente tentar fazer reuniões quinzenais e aumentar as pautas do
aqui algumas justificativas de ausência. Temos a justificativa de ausência do dia para que tenha uma celeridade e a gente não acabe enchendo agenda dos
deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor, temos a justificativa de colegas e faça com que eles tenham um ânimo de vir aqui para a CPI.
ausência da deputada Maria Lúcia Amary e, não havendo o número
regimental para abertura dos trabalhos, declaro prejudicada a realização da
primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito – Venda de Animais.
Determino a lavratura e publicação do termo de comparecimento, que vá
para o “Diário Oficial”, e darei sequência aqui a apenas algumas orientações
em relação à continuidade do trabalho.

Queria mencionar também que, apesar de eu ser o relator e o Bruno
presidente, o nosso plano de trabalho está aberto. Eu tenho recebido
algumas sugestões e eu acho importante deixar isso bem claro que, quem
quiser dar sugestões de diligências, nomes, o gabinete encontra-se à
disposição – o Dr. Rômulo aqui trabalha comigo. O importante é que a gente
chegue a um objetivo comum, que é coibir os maus-tratos e tentar lutar pelos

Nós teríamos hoje três deliberações que ficarão para a semana que vem. Os animais. Ninguém tem vaidade, ninguém tem ego, então é importante que a
requerimentos da CPI nºs 01, 02 e 03, todos do deputado Bruno Lima, o nosso gente faça um trabalho em conjunto e que chegue de fato nos nossos
relator, convidando, respectivamente, o Sr. Richard Braga de Oliveira Tom, objetivos.
capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Sra. Juliana Camargo
Também esclarecer que eu com o Bruno aqui e com o Caio estamos
de Oliveira, que é a fundadora da ONG Ampara – Associação de Mulheres
montando a maior operação de prisões com relação a criadores irregulares
Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados – e também convida o Sr.
clandestinos de animais. Então, foi solicitado esta semana para a Polícia
Márcio Toledo, que é vereador da cidade de Campos do Jordão, que também
Civil de São Paulo o levantamento de vários locais, e eu acredito, presidente,
é da proteção animal. Essas pautas não poderão ser deliberadas pela falta de
que vai passar de 300 locais para a gente trazer para dentro desta CPI e fazer
quórum, porém passarão para a semana que vem.
com que essa prisão em massa, esse cumprimento de mandado de prisão em
Eu gostaria de informar também que nós teremos ainda na próxima semana massa, seja um marco na proteção animal, partindo de dentro da Assembleia
a deliberação de duas pautas: uma é o nosso plano de trabalho, que – Legislativa.
inclusive, Dra. Marcela, gostaria de pedir se a senhora puder deixar um plano
Essa diligência já foi realizada, eu trago aqui o ofício depois para
de trabalho para o Rafa. Você já tem, Rafa?
conhecimento dos senhores, e a gente vai estar dando andamento, conforme

nós tínhamos dito, tanto a parte Legislativa quanto a parte de campo, a parte
O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Não.

policial. Fora isso, para finalizar, todos são iguais. Os protetores têm me
procurado: “Ah, mas você vai só apontar ali e focar nos criadores que são,
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digamos, precário, de fundo de quintal?”. Não, aqui ninguém está fazendo Quero até registrar algumas questões. Primeiro a Isa, ela não pôde estar
diferenciação do criador que tem uma capacidade financeira alta ou presente por uma questão de saúde – temos um representante da Isa aqui.
capacidade econômica daquele que cria no fundo do quintal – todos para nós Agora, é importante, até se eventualmente tiver algum representante dos
aqui são iguais, o que importa são os maus-tratos aos animais.

deputados ausentes, que ontem a nossa equipe entrou em contato com todos

Então eu vou passar a palavra para o Rafa agora, estamos à disposição, e os gabinetes e tivemos a confirmação de ausência apenas da Maria Lúcia
espero que na próxima a gente conte com a Casa cheia aqui para dar Amary e do Xerife hoje – ontem da Maria Lúcia – e de presença de
andamento aos trabalhos. Muito obrigado.

praticamente todos, tirando propriamente a Maria Lúcia Amary e acredito
que o Xerife. E a Isa ficou de confirmar. O.k.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra o O que que é importante, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos
um trabalho bastante amplo. Essa operação que o Bruno falou, e gente
deputado Rafa Zimbaldi.
precisa unir forças nisso, vai ser algo simbólico para esta Casa, eu tenho

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Bom dia, Presidente.

certeza que vai ser algo que vai mostrar para a sociedade um trabalho muito
bem feito por esta CPI. E é um trabalho que quando essa operação acontecer
– muita gente ainda não percebeu a vergonha que acontece, a situação

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Só para registrar, a lamentável que está dentro dos canis –, essas pessoas vão perceber a
deputada Adriana Borgo está aqui conosco no momento. Seja bem-vinda.
gravidade do problema, as pessoas que muitas vezes nem da causa são, mas
são sensíveis ao sofrimento.

O SR. RAFA ZIMBALDI - PSB - Bom dia, presidente, deputado Então, o que eu queria combinar com os senhores, assim como o Caio muito
Bruno Ganem. Quero saudar aqui o nosso relator, deputado Bruno Lima, bem fez, é, no caso de ausência, confirme a ausência. É ruim, é péssimo, mas
saudar nossa querida deputada Adriana Borgo – pedir desculpas aqui, porque assim, é melhor confirmar ausência do que não confirmar. Por quê? Porque,
eu estou um pouquinho rouco, ouviu presidente.
quando a gente tem a confirmação da ausência, nós podemos conversar com
Mas dizer aqui da minha tristeza também de estar numa Comissão os substitutos. No caso do Caio nem precisou, porque o próprio Caio já
Parlamentar de Inquérito que está sem quórum. Ontem eu fiz uma fala na articulou com o Rafa e já encaminhou certinho. Mas só, dessa maneira não
Tribuna exatamente da minha tristeza em ver o funcionamento aqui da tem como a gente não ter quórum senão, lógico, aí por uma situação muito
Assembleia Legislativa, é uma luta muito grande para nós conseguirmos aqui mais grave de, vamos dizer assim, de quererem boicotar a CPI. Eu não quero
emplacar algumas coisas. Eu lembro ainda no primeiro dia, no dia da posse acreditar nessa hipótese – não acredito que tenha nenhum deputado aqui
– perdão, no primeiro dia de mandato aqui nosso –, V. Exa. coletando inimigo da causa animal.
assinaturas. É uma loucura tremenda para conseguir – tanta Comissão Então, no sentido da boa-fé, que eu tenho certeza que conduz o nosso
Parlamentar de Inquérito passando para conseguir o número de assinaturas – coletivo aqui, em caso de ausência, que não der para ser diferente, avisar a

para chegar numa primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito e ausência e nós nos comprometemos a conversar com o substituto, sem
não ter quórum.
nenhum problema. É só registrar isso mesmo. Certo?
Eu acho que falta compromisso dos deputados com o funcionamento desta
Casa. Eu falei ontem isso, nós estamos aqui patinando em Comissão O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Certo, é isso. Eu gostaria, eu
permanente, nós estamos patinando no plenário na votação dos projetos. E sou um cara bem cordial, mas eu gostaria que os deputados tivessem o
aí quando vem numa CPI tão importante, nós vemos que não pode ser mesmo comprometimento que têm quando se trata de projetos do Governo.
deliberado nada por conta de falta de quórum num tema tão importante. Ontem ficaram praticamente em Casa cheia. A causa animal também é muito
Então aqui quero me solidarizar com Vossa Excelência, com o deputado importante. Na hora de votar para tirar os pais de família dos empregos todo
Bruno Lima também, que é o relator.
mundo ficou aí até tarde, mas hoje aqui para tentar salvar os animais desse
O deputado Caio França me ligou ontem e falou: “Rafa, nós temos um absurdo que é a exploração econômica a gente não tem ninguém.
compromisso muito forte na bancada com a causa animal e com outras Mas é isso, vamos em frente, não vamos desanimar. Com certeza
Comissões Parlamentares de Inquérito que nós fazemos parte”, exatamente chegaremos aos nossos objetivos aí. Finalizo aqui as minhas palavras.
isso: quando o titular não pode vir, o suplente estará aqui – a não ser em
casos muito específicos, presidente. Então o deputado Caio França me ligou
falando da impossibilidade, e eu desmarquei uma reunião para que eu
pudesse estar aqui hoje.
Então me solidarizar com a Comissão e dizer do nosso compromisso com
essa importante Comissão, e o que eu puder ajudar na causa, com certeza nós
ajudaremos. Então colocar o nosso mandato à disposição de vocês, não só
aqui dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas em diligências que

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Deputada,
quer dar uma palavra?

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Sr. Presidente, bom dia. Bom dia a
todos. Só justificar, a minha assessoria estava aqui, eu estava na reunião de
pauta dos Direitos Humanos. Por isso que eu cheguei agora.

a Comissão for fazer. Nosso mandato está à disposição. Obrigado e parabéns
mais uma vez pelo trabalho e pelo excelente relatório aqui de trabalho que O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Sim.
vocês fizeram.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Mas cheguei.
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Obrigado pelas
palavras, deputado. Realmente a gente fica numa situação muito ruim.
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requerimento. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão.
Em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao requerimento

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com certeza.

permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento.
Item número 3 – Requerimento número 03 de 2019, de autoria do deputado

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Dizer da importância dessa CPI, Bruno Lima, que convida nos termos regimentais o Sr. Márcio Toledo,
principalmente para que nós cheguemos num bom senso, que nós possamos vereador da cidade de Campos do Jordão, com o objetivo de prestar
fazer uma integração em nome dos animais, para o bem do animais, entre informações sobre a proteção e direitos dos animais. Em discussão o
criadores, ONGs, porque quem ganha são os bichinhos que nós protegemos, requerimento. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão.
Em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao requerimento

que nós amamos.
Eu acho que essa abertura de ouvir os dois lados é muito importante para
que a gente caminhe aí num resultado justo e num conjunto de leis,
principalmente leis que não só regularizem, mas que também nos ajudem a
cobrar como legislador tanto de criadores como também das ONGs. Fica

permaneçam como se encontram. Agora um requerimento de minha autoria,
passo a palavra – aprovado o requerimento 03 de 2019. Passo a palavra para
o vice-presidente da Comissão para que leia o requerimento da minha
autoria.

aqui o meu abraço, muito grata por fazer parte disso.
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Item 4 da pauta, de autoria do deputado

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com certeza. Bom,
tivemos uma reunião informal, até por força do Regimento, mas, nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.

Bruno Ganem, nosso presidente, o requerimento que requer que esta CPI
apresente moção em protesto contra a prática de produção de tutoriais que
ensinam métodos de inseminação artificial com fins de reprodução para a
comercialização de animais de maneira geral, e especificamente ao youtuber
Tiago Cojak, que adota tal prática em seu canil CBA-Kennel localizado na

***

cidade de Goiânia, em Goiás. Item 2 – apela para as autoridades do estado
de Goiás, a fim de que promovam investigações e a eventual punição ao

- É encerrada a reunião.

youtuber e resgate os animais em situação de abuso. O requerimento está em
discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os

***

favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento,
devolvo a palavra ao deputado, nosso presidente, Bruno Ganem.

11.3. 23 DE MAIO DE 2019
CPI - VENDA DE ANIMAIS
23.05.2019

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Correto. Agora o
requerimento número.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, presidente, posso tirar uma
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Havendo número

dúvida aqui, da minha assessoria até?

regimental, declaro aberta a primeira reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito – Venda de Animais, criada pelo ato 30 de 2019, e com a finalidade

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro.

de apurar irregularidades na venda de animais por canis, petshops e demais
estabelecimentos clandestinos, inclusive por meios eletrônicos no Estado.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Na cidade de Santos, não sei se é de

Registro a presença do Srs. Deputados: Delegado Bruno Lima, deputado

conhecimento de todos, mas estamos em fase de discussão de um Projeto que

Caio França, deputada Maria Lúcia Amary, deputado Bruno Ganem,

restringe, que proíbe a venda de animais na cidade. Portanto, cassará o alvará

deputado Marcio Nakashima e deputada Adriana Borgo.

daqueles que venderem animais. Eu gostaria que o vereador autor da

Dando prosseguimento, temos na ordem do dia quatro itens. Vou fazer a

propositura pudesse também vir aqui. Eu posso fazer esse requerimento por

leitura aqui do item 1: Requerimento de número 1, de 2019, de autoria do

aqui ou ele tem que ser feito formalmente, votado na próxima reunião. Só

deputado Bruno Lima, que convida, nos termos regimentais, o Sr. Richard

por escrito.

Braga de Oliveira Tom, capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
com o objetivo de prestar informações sobre proteção e direitos dos animais.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu

Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos está encerrada

também gostaria de registrar, eu vou encaminhar um requerimento para que

a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao

os criadores de animais sejam ouvidos aqui também junto com, pode ser até

requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento.

na mesma data ou uma outra data oportuna, para que eles também coloquem

Item 2 – Requerimento número 02 de 2019, de autoria do deputado Bruno

a versão deles e o posicionamento.

Lima, que convida, nos termos regimentais, a Sra. Juliana Camargo de
Oliveira, fundadora da ONG Ampara – Associação de Mulheres Protetoras

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.

dos Animais Rejeitados e Abandonados –, com o objetivo de prestar
informações sobre proteção e direitos dos animais. Em discussão o

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Pela ordem,
deputada Maria Lúcia Amary.
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tentando ler agora, mas: como é que vai ser o roteiro? Quem nós vamos

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Eu queria fazer uma sugestão,

começar ouvindo aqui? Vão ser os criadores ou vão ser.

eu não sei se não foge do projeto de propostas, porque tem um roteiro de
trabalho, mas eu entrei na gestão passada ou retrasada proibindo fogos de
artifício, esse é um dos maiores maus-tratos que nós podemos verificar,
porque atinge todos os tipos de animais, comprados ou adotados, enfim.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL – Então, está exatamente na
ordem, deputado. Na ordem dos tópicos, a gente vai tentar seguir essa ordem,
porque senão a gente vai ter um embate muito forte aqui. Nós sabemos da

Eu gostaria de, se houvesse essa possibilidade, de nós dentro desta CPI, eu
retiraria esse projeto que está em andamento, que tem vários projetos, eu

ideologia de um grupo e de outro, se a gente não seguir uma ordem correta e
dividida, a gente vai ter um problema para tocar esta CPI.

acho que tem dois projetos já apensados, para que nós pudéssemos, da
vontade coletiva, reapresentar com todos os deputados da CPI para que nós
pudéssemos colocar esse projeto em votação, porque em algumas cidades
eles chegam a ser votados favoravelmente, quando chega para sancionar os
prefeitos vetam. Então eu gostaria – em alguma cidade já foi aprovado – de

Então, primeiro a gente vai fazer a oitiva dos protetores, depois dos órgãos
que fiscalizam, dos policiais, dos criadores, e por fim a gente vai dando
sequência nos demais atos da CPI. Eu acho que essa é a ordem que tem que
ser tocada por conta de ideologias mesmo. O Bruno sabe.

saber se esse tema é um tema que nós poderíamos ou não discutir.
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Então são protetores, policiais que

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Deputada, eu,
particularmente, sou completamente favorável à sua iniciativa, parabéns. Eu

investigam e outros meios de investigação, e por fim os criadores. E a gente
tira a conclusão após isso.

entendo que é um assunto a ser tratado pelo grupo de deputados que aqui
estão reunidos com essa finalidade, então acho que é muito importante, estou O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Até porque,
aqui consultando. Vai ser necessário a gente colocar em deliberação na qual é a lógica disso? Imagine que a gente recebe alguém aqui até num
próxima reunião, já adianto que sou favorável.

processo convocatório, onde há suspeita de maus-tratos ou até alguma
evidência mais material. A gente tem que estar muito alinhado aqui; nós,

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.

enquanto deputados, precisamos conhecer muito profundamente o assunto
para que a gente de repente não faça um julgamento injusto ou – quanto
melhor preparado a gente estiver. Por isso que a gente primeiro ouve os

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, deputado
Bruno Lima.

protetores, depois os especialistas da área policial e finalmente uma questão,
vamos dizer assim, um tópico mais pesado. Pessoas que virão,

possivelmente, não de uma maneira tão voluntária.
O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Bom dia a todos, queria só Agora, também é importante fazer uma ressalva, estava até conversando aqui
esclarecer que a deputada falou que vai pedir a oitiva também dos criadores, com a deputada Maria Lúcia Amary, que é importante até a gente não criar

e isso já consta do plano de trabalho. A gente vai fazer uma ordem, todos estigmas aqui na CPI, porque, por exemplo, existe uma criação que eu
serão ouvidos. É bom deixar bem claro, tenho observado algumas entendo que há um consenso de que ela é necessária, que são os cães guias.
movimentações de criadores. O objetivo não é prejudicar ninguém, somente Ou seja, é importante a gente construir nessas primeiras reuniões, construir
aqueles que não estão seguindo os ditames legais.
um consenso ou, na medida do possível, pelo menos um bom arcabouço de
Então os criadores vão, sim, ser ouvidos, vão ter a possibilidade de ideias convergentes. Entendendo, lógico, que não basta a gente, vamos dizer
falar aqui nesta CPI. E tem um plano de trabalho aqui, e a gente vai tentar assim fingir, que somos os contras e acabou.
seguir para tentar que os trabalhos se desenvolvam de uma forma mais É lógico que está muito distante, não é esse o propósito. Até porque o cão
ordeira. Está bem.
guia é importante e, ao mesmo tempo que ele é importante, nada impede que
um cão guia seja criado de uma maneira horrível, ou seja, não é porque é cão

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito, guia que a gente também não precisa observar para ver as condições da
deputado. Aliás, nós temos um ponto aqui para deliberação também que é o criação etc.
plano de trabalho.
Gostaria de colocar o plano de trabalho que foi apresentado aos senhores em
discussão. Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a
discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao
requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado então o nosso
plano de trabalho.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Só para complementar, eu digo isso porque
eu quero apresentar, para que esse vereador possa vir aqui também. Eu já vi
que tem outro vereador que virá também a esta Comissão. Então, que a gente
possa fazer isso também, e quem for apresentar, por exemplo, pessoas que
sejam ligadas à questão da proteção que possam fazer nesse início. Porque
senão a logística não vai acabar dando certo, a gente vai apresentar alguém

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, presidente.

que queira fazer a fala da proteção no final da CPI.
Então, inicialmente aqueles que tiverem pessoas ligadas à proteção animal

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, deputado que queiram trazer conteúdo a esta Comissão que possam fazer nessas
Caio França.
primeiras reuniões, porque senão vai acabar atrapalhando o planejamento
que os deputados Brunos fizeram aqui para a gente.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Eu gostaria, se for possível, nessa questão
do plano de trabalho. Não sei, confesso que eu acabei não lendo. Eu estou A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Sr. Presidente, pela ordem.
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já avisa que a gente vai, e bagunça tudo. Então se cria um instrumento

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem.

jurídico que dá essa mobilidade, pode ser de todos, não há problema algum.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Foi substituído o plano de trabalho, A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Nós poderíamos propor um grupo
eu não consegui ler, porque acabou de ser entregue. O que mudou de WhatsApp desta Comissão porque a informação seria imediata, quem
basicamente, o senhor sabe?

estivesse disponível e mais próximo ali para compor essa frente.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Foi uma linha. O que O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito, eu acho que
foi mesmo Dra. Marcela? Só para a gente.

a lógica é essa mesmo. O importante não é quem vai participar, quanto mais
puderem participar. É lógico que o que a gente pede é que quem puder e

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - É porque eu não consegui ler. E
outra coisa, só para fazer uma menção aqui, que sempre nós temos que
trabalhar nesta Comissão com a exceção. Nós temos bom criadores, assim
como temos excelentes protetores, e o nosso espírito tem que estar voltado

quiser participar é importante destinar um tempo grande, porque vai ser uma
coisa praticamente diária, até para poder acompanhar o desenvolvimento.
Mas, o mais importante é a gente ter autorização do grupo para que a gente
possa não ter que esperar a semana seguinte para agir. A gente age de
imediato, recebemos a denúncia, vai para o grupo do WhatsApp, quem puder

para uma única causa: a proteção dos nossos bichinhos. Então, que a gente sai correndo, quem não puder.
não venha para esta Comissão já com um pré-conceito formado, e sim com

Posso então apresentar na semana que vem, quem tiver interesse em

o coração aberto para ouvir os bons de todos os lados.

participar desse, vamos dizer, núcleo operacional, me procura durante a
semana, sempre tem.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito, deputada,
registrado aqui a fala da deputada Adriana Borgo, realmente é importante a

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, presidente. Eu

gente ir ouvindo, construindo realmente um conceito, não sair já com um acredito que a ideia da deputada Adriana, e estamos em outras atividades,
pré-conceito. E eu queria propor também para a próxima reunião, nós esse grupo até seria rápido, vamos acompanhar quem pode vai, quem não
colocaremos um requerimento, inclusive está até um debate jurídico aí pode não vai. Porque eu acho que todos que estão aqui têm o mesmo
bastante interessante, porque esta CPI ela ganha muita eficácia se ela for para compromisso que o presidente, que o vice, porque nós estamos no coletivo
as ruas, ou seja, se a gente passar a visitar sistematicamente canis, até dentro defendendo os animais dos maus-tratos. Então, é importante, eu posso não ir
do que a deputada falou, para separar o joio do trigo. Se tem bons criadores, amanhã, mas posso no outro dia.
eles querem ser, vamos dizer, reconhecidos e separados daqueles que a gente O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Então todos
sabe que não são bons. E essa separação vai demandar um deslocamento participarem, tranquilo, perfeito.
constante, e muitas vezes, vamos dizer assim, não dá para esperar uma
semana para ver uma situação que ela é urgente, uma situação de denúncia.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Até mesmo para a gente saber

Nós já estamos recebendo – não é Bruno? – muitas denúncias, e o que a gente o andamento, quais foram os casos.
está tentando construir é um núcleo, vamos dizer, de operação da CPI, com
uma frequência que pode até se tornar diária, onde diariamente a gente vai O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE – Ótimo, então vamos
num canil e no outro canil. E eu queria convidar os senhores que tiverem fazer isso. Eu vou protocolar o requerimento para a próxima reunião,
interesse de participar desse grupo mais executivo, vamos dizer assim, de me incluindo todos os membros da CPI, todos estarão autorizados para agir
procurar e procurar o delegado Bruno Lima para que a gente possa construir dentro dessa lógica. Desculpa. Peço suspensão. Não peço suspensão.
esse núcleo – que pode ter todos mas pode ter um, dois, enfim, todos que Está joia. O.k. Correto. Bem, as datas das oitivas aqui aprovadas serão
estiverem interessados fariam parte. E já estariam autorizados pela CPI a ter divulgadas, oficializadas oportunamente. O que a gente estava conversando
essa mobilidade de ir até os locais durante a semana conforme as ocorrências aqui com relação a esse requerimento, como ele vai ser juridicamente, mas
fossem acontecendo, e todos, claro, são muito bem-vindos a esse núcleo isso a gente vai conversando durante a semana, fico feliz que todos estejam
executivo.

empenhados no sentido de participar desse grupo, nós teremos um trabalho
muito profícuo, com certeza nós vamos encontrar bons exemplos para a
gente se espelhar, e certamente também encontraremos situações terríveis.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, um questionamento só. Essas
visitas serão previamente avisadas para o grupo da CPI ou vai ficar
especificamente para um núcleo que vai ser formado dentro da CPI?

Quero antes de encerrar aqui a reunião registrar a presença do deputado José
Américo e também registrar a justificativa de ausência do deputado Jorge
Wilson Xerife do Consumidor. Quero registrar também a presença do
vereador Fabio Tatu, que é do município de Registro, o senhor é sempre

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É claro que todos muito bem-vindo aqui na Casa. Aliás os vereadores terão um papel muito
estarão, poderão participar. O núcleo executivo, vamos dizer, o núcleo importante nisso. A gente tem até estimulado que criem CPIs também nos
operacional é o nome, ele acabaria tendo uma agenda mais intensa, municípios, grupos e vereadores, então isso é muito importante, quero me
praticamente diária, ao meu ver. E essa agenda diária, lógico, exigiria colocar à disposição também nesse sentido.
mobilidade. Então qual que é o propósito disso? Imagine que a gente receba Nada mais havendo a tratar está encerrada esta reunião. Muito obrigado.
uma denúncia gravíssima amanhã, ou hoje à tarde. E aí a gente tem que

***

esperar a semana que vem para deliberar para depois ir. Quando se delibera,
- É encerrada a reunião.

***
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demais membros, possibilitando o acompanhamento da diligência. Os

11.4. 30 DE MAIO DE 2019

membros que participarem na diligência farão relatório e o encaminharão ao
CPI - VENDA DE ANIMAIS

Sr. Deputado relator para a inclusão no relatório final.

30.05.2019

Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos está encerrada
a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Havendo número
regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Parlamentar de

requerimento permaneçam como se encontram. Está aprovado o
requerimento e eu devolvo a palavra ao nosso presidente Bruno Ganem.

Inquérito – Venda de Animais, criada pelo ato 30/2019, e com a finalidade

***

de apurar irregularidades na venda de animais por canis, pet shops e demais
estabelecimentos clandestinos, inclusive por meios eletrônicos no Estado de
São Paulo. Informo também que a nossa reunião está sendo transmitida pela

- Assume a Presidência o Sr. Bruno Ganem.

TV Alesp.

***

Registro a presença dos excelentíssimos Srs. Deputados: Delegado Bruno
Lima, deputado Caio França, deputada Maria Lúcia Amary, este presidente
e a deputada Adriana Borgo. Registro também aqui uma justificativa de

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Obrigado, convido

ausência: “Requeiro nos termos regimentais que seja justificada a minha

para juntar-se à Mesa os convidados, senhora. Antes dos convidados.

ausência na reunião da CPI de Venda de Animais, por compromisso de
mandato agendado anteriormente. Jorge Wilson Xerife do Consumidor”.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, pela ordem.

Registro a ausência dos deputados José Américo e Jorge Wilson, que
justificou, da Isa Penna e do Sr. Marcio Nakashima.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro.

Solicito ao secretário a leitura da Ata da última reunião. Caso haja consenso
a gente pode dispensar a leitura. Dispensada a leitura.
Ordem do dia. Item 1 – Requerimento CPI número 5/2019, de autoria do
deputado Caio França para que o vereador Benedito Furtado, do município
de Santos, seja convidado para participar de uma reunião desta Comissão
discorrendo em prol da proteção animal, especialmente acerca do Projeto de

lei complementar de sua autoria, que visa acabar com a concessão e

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Eu gostaria de também formalizar aqui um
pedido para que o vereador licenciado e secretário do Meio Ambiente e
Proteção Animal de São Vicente, Gustavo Palmieri, possa participar também
desta Comissão, talvez nessa mesma data. Eu quero protocolar, eu sei que
fica só para a próxima reunião, mas eu quero apenas sair do protocolo ainda
antes do final desta reunião.

renovação de Alvarás de licença, localização e funcionamento dos canis e
gatis em estabelecimentos comerciais que pratiquem a comercialização de
animais domésticos na cidade. Em discussão o requerimento. Não havendo
oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados
que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Correto. Bem, então
irá para publicação, acredito que para no caso deliberação na próxima
reunião.

Aprovado o requerimento.
Agora eu passo a Presidência para o Sr. Vice-presidente Caio França para

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Exato.

que leia o requerimento de minha autoria.
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. E para

***

ciência, Item 3 – Memorando número 38 de 2019 da Procuradoria da Alesp
designando o Sr. Procurador Carlos Roberto de Alckmin Dutra, na qualidade

- Assume a Presidência o Sr. Caio França.

de titular, e da Sra. Procuradora Luciana dos Santos Corrêa Carvalho como
suplente para compor a assessoria jurídica da CPI – Venda de Animais.

***

Correto. Bem, também dando ciência, temos o requerimento da deputada
Adriana Borgo solicitando a participação da advoga Monica Grimaldi aqui

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Item 2 – O requerimento

também da CPI e será deliberada também na próxima reunião.

da CPI da Venda de Animais, de autoria do deputado Bruno Ganem, que Agora vamos, convido para juntar-se à Mesa os convidados. A Sra. Juliana
requer com fundamento no artigo 3º, parágrafo segundo, da Constituição Camargo de Oliveira da ONG Ampara, e também o capitão Richard Braga
Federal que esta Comissão Parlamentar de Inquérito outorgue a seus de Oliveira Tom, conforme deliberado na nossa última reunião da semana
membros os poderes de representação da Comissão Parlamentar de passada.
Inquérito, incluídas as prerrogativas investigatórias das autoridades judiciais Registrando aqui a presença do deputado Marcio Nakashima e do deputado
para a realização das diligências que se fizerem necessárias, em datas e locais José Américo que também está aqui conosco na CPI.
a serem oportunamente estipulados. Requer outrossim que a outorga acima
mencionada fique condicionada da participação de ao menos dois membros
desta CPI na diligência, que deverá ser previamente informada ao presidente
da Comissão para as providências cabíveis e necessárias à comunicação aos
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O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, pela ordem. O senhor já desejar em comparação com as raças da moda e as raças que são tão
estipulou o prazo que os nossos convidados terão para poder se apresentar? desejadas. E foi algo que deu muito certo. Eu digo que essa campanha ela foi
Como é que o senhor pretende organizar?

responsável por dar uma guinada nessa questão da importância dos animais
sem raça definida. E começamos a levar para os lugares que antes não

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE – Bem, foi discutido aceitavam esses temas, como grandes shoppings, lugares de grande
aqui informalmente entre alguns membros, eu queria contar com o acordo circulação de pessoas, estar entre os assuntos mais falados como a grande
dos senhores, de propor dez minutos para cada um dos dois convidados. rede nacional de mídia.
Temos um consenso em relação a isso? Então dez minutos para a Sra. Juliana E isso acabou trazendo uma mudança. Acredito que ainda pequena diante da
Camargo de Oliveira e dez minutos para o capitão Richard Braga de Oliveira necessidade que temos de transformar toda uma consciência da nossa
Tom.

sociedade, mas foi um grande passo, é um caminho longo, mas a gente

No primeiro momento eu concedo a palavra para a Sra. Juliana Camargo de entende que associando a conscientização com o incentivo à doação que hoje
está muito pulverizado, hoje em dia você encontra eventos de adoção em
Oliveira, seja bem-vinda aqui à nossa CPI.

todos os lugares, essa era ideia da Ampara inclusive. Nós organizamos mais
A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Muito obrigada, bom
dia a todos. Desculpem a minha voz. Estou um pouco adoentada, inclusive
vim direto do hospital para cá, então eu vou tentar dar o meu melhor aqui
neste momento. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, deputado
Bruno, para quem não conhece eu sou a Juliana Camargo presidente da
Ampara animal, nós somos a maior organização de proteção e defesa animal

de 60 eventos de adoção no Brasil todos os finais de semana, temos mais de
450 abrigos cadastrados, que juntos somam mais de 250 mil animais, parece
um número expressivo, mas diante do problema é ínfimo. A gente diz todos
os dias não para novos cadastros, para novos protetores independentes que
precisam de ajuda, que não têm muitas vezes alimento para dar para os seus
animais.

do Brasil. Estamos presentes em 11 estados brasileiros, atuando E a gente entende que isso tudo tem que ser muito associado à
preventivamente com conscientização, controle populacional e incentivo à conscientização e ao entendimento da importância do controle populacional,
adoção.
Baseada nas campanhas que a Ampara vem desenvolvendo há nove anos,
completaremos dez anos ano que vem, a Ampara plantou uma semente muito
importante no que diz respeito a uma mudança de pensamento sobre a
proteção animal de uma forma geral. Nós trouxemos a profissionalização
para o segmento, para quem está ambientado com o terceiro setor, sabemos
que, infelizmente, a proteção animal ainda tem um caminho longo para se
profissionalizar.
Eu digo que de todas as causas, eu acho que é a que as pessoas mais estão
por amor. Por isso até a dificuldade em ter o entendimento da importância
da profissionalização, de buscar essa profissionalização para então ter
representatividade. A partir do momento em que a gente tem um sistema
onde cães e gatos são vistos como vetores de doenças que devem ser
controlados, é algo que realmente nos leva a pensar sobre a importância de
considerá-los seres de direito e que precisam ter suas individualidades
respeitadas e sua natureza respeitada.

porque senão a gente fica só enxugando gelo. A gente tenta transmitir essa
mensagem para os protetores, especialmente que eu acredito que sejam os
grandes responsáveis pela drástica diminuição, poderia o problema ser ainda
pior. Hoje os protetores são responsáveis por retirar esses animais das ruas,
por recuperá-los e por conseguir uma adoção. Se não existisse a força da
proteção animal e o empenho dos protetores hoje, sem dúvida nenhuma, o
problema seria ainda mais grave do que ele já é.
Então a gente – e ao mesmo tempo são pessoas que não possuem nenhum
tipo de ajuda, nenhum tipo de incentivo, ao contrário, quando a Ampara se
tornou um ONG mãe e entendeu a importância de captar recursos, além de
trazer a profissionalização para esse protetor independente e ajudá-los,
criamos uma série de critérios; que, por exemplo, cadastra somente
protetores que participam de eventos de adoção periódicos, nós não
ajudamos acumuladores de animais. Então a ideia é que a gente faça essa
engrenagem girar, que a gente ajude, de certa forma, como uma assistência,
porque nós alimentamos, castramos, vacinamos, medicamos. A Ampara ela

tem como se fosse um sistema do SUS, onde o protetor independente nos
Nós somos grandes defensoras da adoção, é claro, como o movimento da envia um pedido veterinário e a gente faz encaminhamento desse
proteção animal de uma forma geral. Quando lançamos a nossa primeira medicamento. Lógico, mediante ao CRMV, assinatura do CRMV, do
campanha que viralizou em 2015, chamada Somos todos vira-latas,

veterinário responsável.

justamente nos colocando como uma grande mistura de raças, e usando a
imagem de formadores de opinião como bons exemplos para influenciar a
população, de uma forma geral, sobre a importância da adoção e o quão era
um excelente caminho conscientizarmos o consumidor para que a gente
inibisse essa ideia de que somente um animal de raça poderia te trazer algo
como uma estética, algo que seja na nossa opinião sem importância. Porque
a gente acredita que o que realmente importa nesse caso é o amor
incondicional que esses seres nos oferecem, mas eu acho muito importante
falar, porque existe, sim, um apego, existe, sim, também aquela condição da
pessoa que se inspira por exemplo na protagonista da novela das oito, que
muitas vezes tem um lulu-da-pomerânia ou tem um animal de raça que virou
objeto de desejo.
E a nossa ideia era popularizar e glamorizar o vira-lata, o animal sem raça
definida, o colocando como um animal único, um animal que não deixa a

Então, justamente por estar em contato com toda a rede de proteção animal,
a gente percebe o quão grande é esse problema, e o quão o assunto da venda
de animais precisa considerar todo esse âmbito relacionado aos protetores
independentes e ONGs, que estão totalmente lotados, sem estrutura, sem
ajuda, sem condições de executar seus trabalhos. E é um problema que existe
em todos os estados brasileiros, em todos os municípios. Recentemente nós
fomos convidadas pelo governo de Fernando de Noronha, pela
administração da Ilha, para fazer o controle populacional de gatos, que
também está com uma superpopulação predando a fauna silvestre e trazendo
uma série de problemas à área de proteção ambiental de Fernando de
Noronha.
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E conversando com as prefeituras, e conversando com o ICMBio, tivemos coisa nesse sentido?”. De forma alguma. Assim como a gente fala sobre um
acesso aos dados, e é uma realidade de todos os municípios brasileiros, bom exemplo, que eu acredito que possa ser citado – a “Segunda sem Carne”
inclusive de áreas de parque nacional que estão com superpopulação de cães –, existe a questão do radicalismo em relação ao consumo de carne e existe
e gatos, ou cães, ou gatos. Por isso a importância de também falar sobre uma a “Segunda sem Carne”, que já nos orienta sobre uma diminuição nesse
política nacional de controle populacional, que deve ser implantada e que consumo. Nós somos a favor de qualquer medida que possa regulamentar e
deve partir, sim, do sistema público. Nós, como organizações, temos uma que possa, eu digo, deixar mais profissional até mesmo essa questão.
certa limitação sobre até onde conseguimos ir e qual investimento Eu particularmente conheço muitos criadores e acredito que, sim, fazem um
conseguimos ter para esse tipo de ação.
trabalho ético – já conheci alguns, é a minoria, infelizmente, mas acredito
É claro que quando se trata de uma área de ilha é mais facilmente controlada, que eles precisam, sim, ser enaltecidos; precisam, sim, não serem colocados
mas estamos falando de um problema generalizado, então precisamos nos no mesmo balaio, digamos, desse comércio que, em sua maioria, acaba
unir, primeiro segundo e terceiro setores em uma estratégia que possa fazer desenvolvendo um trabalho que eu considero um desserviço, principalmente
a diferença a médio e longo prazo. Eu costumo dizer que não existe um quando a gente fala do acesso à compra de animais através de redes sociais,
milagre ou uma ação pontual que possa resolver essa questão. Isso tudo está que eu acho algo realmente muito complicado.
relacionado. Não existe você falar somente sobre adoção, somente sobre

Recentemente teve até um episódio com a Sabrina Sato, que é uma das

castração, somente sobre conscientização, que acaba incluindo a questão da nossas apoiadoras – ela é garota propaganda da OLX –, em que ela fez uma
compra de animais, do comércio de animais.
foto padrão em que ela segurava uma plaquinha. Ela só tinha, fotografaram
Quando você coloca o consumidor como responsável por incentivar ou não ela com a mão, mas ela não sabia o que vinha nessa plaquinha, porque a OLX
esse comércio, a gente entende que é um longo caminho até fazer com que trocaria a divulgação diante da necessidade. E colocaram ali a divulgação de
toda a sociedade entenda a importância de optar pela adoção, em vez da venda de animais. E quando ela soube – soube através de denúncias pelas
compra. Então por isso a importância de quem sabe criarmos uma legislação, redes sociais – ela ficou desesperada e ela falou que não poderia imaginar
criarmos as regras que facilitem esse caminho e que possam tornar isso que isso acontecesse. Ela falou: “Eu não imaginei que as vidas pudessem ser
possível a um prazo mais curto.

comercializadas pela internet”. Então foi algo que levantou bastante essa

Eu passo a palavra para alguém? Alguém tem alguma dúvida?

questão. Ela entrou em contato com a OLX, pediu para remover a imagem
dela dessa divulgação.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Vamos abrir para Então eu acho, sim, que essa discussão é de suma importância, e a gente
acredita que pode entender que é um caminho a regulamentação e a
perguntas.

implantação de fiscalização e regras para que o sofrimento animal diminua,
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Bom, primeiro parabenizá-la pelo trabalho.

e é essa a nossa intenção.

Eu conheço a Ampara Animal, o Bruno já tinha feito referência também,
minha esposa também fala muito, a gente tem dois cães adotados. Eu já tive O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem.
outros cães mais novo, porque minha mãe comprava – acho que é normal,
todo mundo já teve assim –, mas depois acabei criando consciência.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, deputado

Mas eu queria saber então, tirar uma dúvida, por exemplo. Você defende a José Américo.
não compra de animais ou você acha que é possível fazer uma
regulamentação? – E é para isso que, eu imagino, a gente está debatendo. Eu O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Bem, queria parabenizar o senhor
sei que não é uma pergunta que talvez seja mais ampla, mas assim, a sua pelos convites, parabenizar a Juliana pela visão moderna, humana e generosa
avaliação, a avaliação da Ampara é de que é possível não ter mais venda de que ela tem, que a Ampara tem. Acho que nós temos que encaminhar
animais e só partirmos para a adoção?

exatamente para isso, para uma regulamentação do comércio de animais que
torne, que privilegie, que premie os criadores conscientes e profissionais e

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Eu acho que a gente restrinja, o máximo que a gente puder, os amadores, oportunistas etc. que
está muito distante desse desejo, digamos assim. Eu acredito que sim, é tem por aí. Acho que só isso já vai causar, digamos assim, uma diminuição
possível analisar uma regulamentação e implantar, como eu disse, uma série drástica do comércio e da colocação de raças e mais raças nas ruas – às vezes
de regras das leis do que possam nos reger nesse sentido. E, mais uma vez, de maneira atabalhoada –, e vai, digamos assim, corroborar esse trabalho que
eu acho que nesse momento as redes sociais e o nosso acesso às mídias vem sendo feito pela Ampara, para ter uma visão generosa em relação aos
facilita e muito a fiscalização, porque a gente sabe que é muito difícil contar animais.
com uma fiscalização efetiva num País do tamanho que a gente, num Estado

Eu queria perguntar para a Juliana. Eu não conhecia, Juliana, só conhecia de

do tamanho que a gente tem com o número de fiscais para uma questão que referência a Ampara. Então queria dizer que vocês estão fazendo um trabalho
está em toda esquina. Afinal de contas, temos pet shops e temos lugares onde excepcional. É muito bom, e a visão é muito boa também, acho que é uma
os animais possam ser comercializados, muito expandidos, em muita visão absolutamente correta.
quantidade, o que dificulta e muito essa fiscalização.

Eu queria entender o seguinte, o Poder Público tem colaborado com, por

Eu acredito, sim, que isso possa ser discutido e acho que é um bom caminho. exemplo, hospitais para animais – como em São Paulo, por exemplo, tem. A
Eu só realmente entendo que a gente precisa se organizar para que isso Prefeitura criou, eu era secretário municipal na época, não foi exatamente na
aconteça de forma efetiva, que a fiscalização aconteça de forma efetiva. minha pasta. Nós criamos um hospital e depois fizemos vários programas de
Muita gente nos pergunta: “Vocês são a favor da extinção de raças ou alguma
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castração de gatos e cães. Em geral as prefeituras têm ajudado, têm feito a fazer esse trabalho com cães e gatos, é menos complexo – eu digo no
isso? Então essa é a pergunta que queria fazer, porque acho que o poder sentido de investimento e até mesmo de espaço, a manutenção disso tudo.
público tem que ter um papel nisso aí, ele não pode tratar os animais como Mas, sim, não é simples. Eu acredito que é um bom caminho no sentido de
antigamente tratavam os dentistas – as prefeituras não imaginavam que a você diminuir, de você manter somente aqueles que têm condições de
Odontologia fizesse parte da Saúde. Então não tem nada a ver, quer dizer, eu estruturar um canil ou um espaço para que esses animais estejam em boas
te arrumo um médico, precisava dentista, era problema seu.

condições de saúde, que respeite os intervalos de cio, que mantenha o animal

Então a saúde pública está relacionada com os animais e os animais fazem reproduzindo até certa idade – e não o explorando por toda a vida.
parte das nossas vidas e, portanto, poder público tem uma obrigação. A Então, são muitas questões que precisam ser consideradas. Não é simples, é
prefeitura de São Paulo, eu me lembro a primeira vez que nós criamos uma algo muito complexo que precisa ser profundamente estudado e analisado. E
rubrica destinando recurso para a causa animal, que era para manter o somente indo a campo, conhecendo o problema de perto, visitando os lugares
hospital, depois para fazer castração etc.

onde esses animais são mantidos é que a gente vai conseguir ter uma real

Então queria fazer essa pergunta, porque eu acho que também esta CPI pode análise do quão distante estamos do ideal.
sair com uma proposta, viu, Juliana? De regulamentação – que você pode Sobre a questão das ONGs, no que a gente esbarra? A informalidade. Os
inclusive nos ajudar. Ela pode sair com uma proposta disso, que você pode protetores independentes – que em sua maioria são os que têm abrigos nos
nos ajudar, a Ampara pode nos ajudar. Mas sair também como uma fundos dos quintais – são pessoas que fizeram isso por amor, que acabaram
orientação para todas as prefeituras do estado de São Paulo no sentido de que resgatando e levando mais animais do que dão conta de cuidar. A família os
elas avancem construindo hospitais – aliás, criando hospitais, não precisa abandona, eles vivem sozinhos, eles possuem um padrão psicológico
necessariamente construir –, criando hospitais e criando departamentos que comum. Acumulam mesmo, têm uma enorme dificuldade em doar esses
possam trabalhar com castração, com fiscalização etc. É isso.

animais – inclusive a gente tem feito um trabalho grande com atendimento
psicológico nos abrigos para ajudar os protetores a deixarem esses animais

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente.

irem.
Então a gente chega no abrigo, entende que são muitos animais facilmente

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, deputada adotáveis, e aí começa-se o trabalho de tratamento psicológico para que esse
protetor deixe esse animal ir. Não é fácil, eles têm um apego enorme, e a
Adriana Borgo.

gente entende o que é você pegar um animal judiado, recuperá-lo e
A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Juliana, prazer ter você aqui. Eu,
como cachorreira e apaixonada por animais, fico muito feliz quando a gente
encontra parceiros que se preocupam realmente com a causa animal. Eu

simplesmente depois deixá-lo ir. Então precisa existir essa quebra e ela é
muito comum dentro da proteção animal. Em sua maioria, os protetores são
acumuladores de animais.

queria te fazer uma pergunta. Você disse sobre o poder e a necessidade da Quando você trata de algo informal, de algo que inclusive a sociedade ajuda
fiscalização dos criadores, porque na minoria são os que se importam, os que a transformar em um problema, porque a protetora, identificada como
se enquadram no perfil apropriado.
Eu queria saber da sua proposta e da sua visão também em relação às ONGs,
que também nós temos muitas denúncias contra elas, contra ONGs que não
se adéquam a todo esse sistema. Qual é a sua visão e o que nós poderíamos
fazer no âmbito de criar leis também para fiscalizar em contrapartida os
criadores e as ONGs que também deixam a desejar?

protetora dentro de uma comunidade ou dentro de uma área carente, ela
acaba se tornando alvo de toda a comunidade na região, que simplesmente
deposita ali animais que são encontrados, animais que as pessoas não têm
para onde levar – porque justamente existe essa deficiência do Poder Público
–, então ela acaba sofrendo com isso. Então, ela é uma grande vítima. É
muito delicado, mas como cobrar isso de uma pessoa que muitas vezes não
tem condições de higiene básica dentro da sua própria casa, que não possui
condições psicológicas de falar por si? É uma realidade muito difícil, muito

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Obrigada pela sua triste e que, mais uma vez eu repito, toma conta do Brasil.
pergunta. Eu posso usar como comparativo – a Ampara tem dois braços, a
Por outro lado, nós temos uma força imensa de todo um comércio pet, que
gente atua com cães e gatos e nós temos o braço Ampara Silvestre. E hoje
disputa o segundo lugar no mundo em vendas e em lucratividade, e também
nós estamos inclusive participando de algumas visitas a criadores legalizados
a sociedade, que entende que hoje os cães e gatos merecem ser tratados com
justamente para entender até que ponto eles estão realmente preparados para
respeito e dignidade e terem seus direitos – vide o caso Carrefour. Na
serem considerados criadores legais, éticos e que oferecem uma estrutura de
repercussão que aconteceu, mostra como a sociedade entende que não existe
bem-estar animal aos animais que vivem em seus criadouros.
mais espaço para esse tipo de conflito, para esse tipo de agressão, e graças
É uma questão muito delicada. Quando você parte da teoria, parece tudo mais
mais uma vez às redes sociais isso se torna público, não conseguimos ter
simples. Quando você começa a ir a campo visitar esses lugares, você
acesso a esse tipo de acontecimento.
entende que é muito difícil se adequar, porque o custo de se manter um
Então é um assunto muito delicado. Eu concordo que os animais estão muitas
animal em condições adequadas é muito alto, ou seja, é para poucos. Muitas
vezes em piores condições do que se estivessem na rua. Foi feito um projeto
vezes a nossa análise é superficial e sem muito entendimento do que é
piloto dentro do bairro de M’Boi Mirim pelos fiscais de saúde – que é a
necessário para que aquele animal viva bem e possa nos fazer parecer que
Cejam (Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”) – junto com a
aquilo está em condições adequadas, quando na verdade não estão.
Ampara Animal e a universidade FMU para levantar o número de
Quando a gente vê aves, principalmente, ou felinos que precisam de grandes
acumuladores de animais em um único bairro. Oitenta e dois acumuladores
espaços grandes, a gente percebe que está muito aquém da necessidade.
Então, quando a gente começa a pensar que a gente precisa também começar
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de animais em um único bairro de São Paulo, ou seja, o problema é
calamitoso. Como é que a gente vai dar conta de um problema assim se não
investirmos em prevenção? E aí mais uma vez a importância desse plano,
que precisa ser efetivo e precisa existir um investimento massivo do Poder
Público – e aí mais uma vez eu digo que é a importância da união de forças.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Só para a gente
disciplinar aqui a palavra – eu julguei superpertinente, porque era importante
essa complementação –, eu queria pedir, como o nosso tempo está
caminhando e ainda temos aqui o capitão Richard também para ser ouvido,
para a gente poder ser objetivo na pergunta e na resposta. Eu não vou definir

Se unirmos empresas, governos e organizações, é possível bolar uma

um tempo, mas mais nesse bom senso mesmo.

estratégia para que nacionalmente a gente consiga caçar o número de animais
que possa dar um resultado a médio e longo prazo, senão o problema vai
continuar e infelizmente a gente vai ficar pagando gelo – enxugando gelo,
desculpa. É algo que a gente tenta inclusive colocar na cabeça dos protetores,
que eles precisam pensar mais preventivamente e mais também pelo lado da
questão da saúde pública. Mas eles são passionais, é um perfil. Eles fazem
isso por amor, então é muito difícil você querer trazer o lado racional para
esse assunto que é a coisa mais importante da vida deles. Então é muito mais
profundo do que a gente imagina.

Gostaria só de fazer um comentário até dentro daquilo que está sendo dito,
que acho que é o grande desafio que é aqui desta CPI. A gente não pode
dividir, vamos dizer, a gente não pode julgar o amor que quem cria tem, a
gente não pode fazer esse julgamento da mesma forma que a gente sabe que
entidades de pessoas, de voluntários, pessoas que têm muito amor também
muitas vezes cometem erros gravíssimos. Então a gente tem que ter um foco.
Qual é o foco? O bem-estar animal. E, dentro desse foco, a gente não pode
olhar quem é a pessoa, a gente tem que olhar o bem-estar animal.
Agora, só para a gente disciplinar então, tínhamos a manifestação do José

(Vozes sobrepostas.)

Américo e do Bruno. José Américo, posso passar para o Delegado Bruno e
na sequência para o senhor?

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não, não, eu estava dizendo o
seguinte, eu estava esperando que a Dra. Juliana comentasse o que eu

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Só para concluir.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu queria perguntar sobre a questão
da participação do Estado, que eu tinha falado.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - É sobre isso que eu ia dizer. Em
setembro do ano passado nós fizemos um resgate de 152 cachorros e 13 gatos

coloquei.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Ah, entendi. É uma
complementação.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Se o poder público tem ajudado,
tem feito programa de castração?

em Carapicuíba, e foi surpreendente, porque nós descobrimos ali que o Poder
Público municipal indicava o local para se deixar os bichos porque ele não
tinha o cuidado de cuidar. Então, assim, não são só os criadores e não são só

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito.

os protetores. Nós temos que pensar também numa campanha de
mobilização e conscientização do Poder Público.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Tem feito fiscalização etc. É só essa
informação, não tenho mais perguntas.

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Perfeito.
A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Eu poderia dizer que,

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Municipal e estadual, porque a
gente discute aqui uma série de medidas que a gente vai tentar regulamentar
tudo isso, mas, se as prefeituras não entrarem com bom senso, é lá que
acontece, é no bairro que acontece esse acolhimento desordenado. Nós vimos
ali claramente, ao tirar os bichos, não tínhamos apoio psicológico, mas a
senhorinha que cuidava dos animais ali é amor de verdade. Mas é muito fácil
você ir jogando, jogando.
E então assim, um outro aspecto é que quando o criador vende um animal,
quem compra, compra porque ele quer, então ele vai cuidar daquele animal
com todo amor – e geralmente quem tem um de raça tem também um viralatinha. E então é muito complexo isso tudo, mas o Poder Público precisa ser
conscientizado e as leis têm que partir de todas as esferas, senão não vai
adiantar e aí sim a gente vai enxugar gelo.

diante do problema, essa ajuda ainda é ínfima. A cidade de São Paulo acaba
tendo um bom exemplo no sentido de outras iniciativas. Recentemente foi
aberta uma licitação para controle populacional através de unidades móveis,
que não existia antes, que foi uma iniciativa de um vereador. Foi criada a
Subsecretaria de Proteção e Defesa Animal. Hoje existe o incentivo por parte
de vereadores que mandam suas emendas parlamentares para estruturarem
os canis, os espaços onde os animais são mantidos.
A castração acontece – mais uma vez, infelizmente é um número
significativo, mas, diante do problema, a ajuda ainda é ínfima. Eu entendo
que, se tratando de um País onde a gente tem problemas básicos, onde a verba
não necessariamente é suficiente para que os problemas sejam resolvidos, a
questão dos animais fica muito abaixo nas prioridades, digamos assim. Por
isso eu enfatizo tanto a importância dessa união. Sem unir as forças a gente
não vai conseguir um trabalho efetivo, que é necessário para um problema
tão complexo e tão grande. Eu acredito que o Poder Público precisa entender

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Perfeito.

a complexidade desse problema e, sim, fazer um investimento e
planejamento muito maior do que é feito hoje.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem.
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Centro Zoonoses para atender a capital toda. Então, dentro da nossa
realidade, não no mundo que nós queremos que exista, mas na nossa

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, deputado realidade hoje você acha que é possível a fiscalização?
Bruno Lima.
A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Infelizmente não.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Primeiramente, bom dia a
todos. É uma satisfação mais uma vez estar presente aqui discutindo os O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Tá, só isso que eu tinha para
direitos dos nossos animais. Parabéns, eu já tenho um contato, eu já admiro perguntar, presidente.
o trabalho há um tempo. Vou fazer umas perguntas rápidas para deixar o
tempo para o capitão também. Você disse, Juliana, que conhece alguns O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, queria também
criadores. Vou fazer uma pergunta bem simples: o objetivo de um criador é fazer uma pergunta, porque aqui na Comissão, na CPI, nós temos deputados
preservar a espécie ou ter lucro? Simples, a primeira pergunta.

que são da causa, todos simpáticos na proteção animal, mas muitos que não
conhecem, talvez, os detalhes até do que motivou esta CPI. Eu queria que

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Sem dúvida – você está você detalhasse casos que você já verificou de extremos maus-tratos em
falando de cão e gato ou de animal silvestre?

canis. Que tipo de situação a gente está citando? Que tipos de maus-tratos?
Se pudesse ser bem detalhado, para a gente poder entender o que está

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Em geral.

acontecendo.

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Geral? Geral, lucro. Eu A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - O.k. Normalmente
conheço um criador que é apaixonado por uma raça específica que não esses animais são mantidos em espaços muito pequenos, em cubículos
comercializa, que aí sim nesse caso ele cria por amor especificamente àquela muitas vezes de grade, onde as próprias patas são enfiadas nesses buracos.
Não possui nenhum lugar onde eles ficam protegidos, digamos assim – os
raça.
lugares são realmente pequenos. As matrizes procriam sem nenhum

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Tá, então primeiramente o
objetivo é o lucro. A segunda pergunta: A Ampara – como uma ONG mãe,
matriz, que ajuda várias ONGs pequenas –, você sabe me precisar o número
e a quantidade de ocorrências que são provenientes dos resgates de canis que
nós julgamos clandestinos e irregulares? Hoje, qual a massa de animais que
vocês auxiliam hoje? É proveniente de canil clandestino ou é de rua,
proveniente de uma reprodução informal de rua dos próprios animais?

intervalo de cio, é uma cria atrás da outra. Esses animais são desmamados
muito cedo, às vezes são afastados da mãe com 15, 20 dias – eu acho um
completo absurdo – para que ela se recupere e possa entrar no cio mais
rapidamente possível e ter uma nova cria.
A saúde dessa matriz não é levada em conta, porque os bebês nascem
aparentemente perfeitos, quando você pega um filhote, ele sempre vai estar
lindo, infelizmente você não tem como identificar visualmente algum
problema que esse animal tenha, ou referente à mãe dele ou herdado da mãe
dele, que pudesse caracterizar a condição em que a mãe dele é mantida –

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Diretamente ligado ao

muitos casos de tumores de mama, muitos casos de animais negligenciados

problema do criador, sem dúvida pelo menos 30% dessas denúncias acabam

em todas as esferas. Desde os que não são assistidos com o básico, que seria

vindo de pessoas que compraram porque ficaram com pena ou compraram
porque sabiam que eles eram mantidos em lugares que não eram adequados,

um antipulga, quiçá vacinados ou com sua saúde considerada da forma que
deveria, com atendimento veterinário etc.

ou até mesmo animais que foram comprados com problema de saúde e
depois abandonados ou depois devolvidos, ou depois simplesmente não
queriam por ele ter vindo com “defeito”, e aí acaba que as organizações são
quem acaba salvando esse animal que não veio em perfeito estado, digamos
assim.

Resumindo, são animais que são mantidos em espaços pequenos, para
procriar e abastecer um comércio, em sua grande maioria essa é a realidade.
E a gente recebe, sim, uma série de denúncias tanto de cães quanto de gatos,
recentemente, inclusive, nós fizemos uma visita – digamos assim – com um
detetive em um criador de Bengal, que é uma raça de gatos que hoje é a mais
cara – no Brasil e virou um objeto de desejo.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Tá, a última pergunta –
porque eu tenho várias aqui, depois a gente pode até passar por escrito para
se formalizar e se anexar aos autos desta CPI, as perguntas que eu tenho aqui.

Normalmente essas pessoas possuem um espaço onde é uma vitrine, que ela
recebe as pessoas para comprar esses animais – e quando ela perguntou se
tinha um outro filhote, essa pessoa pegou a moto e foi para um outro local,

Em todas as ocorrências que eu fiz enquanto delegado, os criadores, da
mesma forma que os protetores que são acumuladores, eles afirmam que o
animal está bem cuidado – inclusive no último que eu fiz na Cidade Ademar,

que é justamente onde essas matrizes são mantidas, em que situação a gente
ainda não conseguiu averiguar, a gente não conseguiu ainda ter acesso a esse
segundo local e ele trazia esses filhotes desse segundo local.

que eu inclusive prendi o sujeito, ele jurava de pés juntos que os animais
estavam em bom estado. Presos numa gaiola – inclusive uma que eu adotei
até hoje tem problema no sistema de reprodução.

Então muitas vezes existe isso. Um lugar onde é possível receber as pessoas,
é um lugar camuflado, é um lugar onde as pessoas chegam e entendem que
os animais estão em boas condições, quando infelizmente por trás esses

Tem como a gente fiscalizar? Com a defasagem que tem a Polícia Civil hoje,
a Polícia Militar, o índice de crime aumentando todos os dias. O Centro de
Zoonoses, nós temos um hoje na capital só, eu já visitei, e é um absurdo um

animais são escravizados da pior forma possível. E essa é a realidade da
maioria.
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - E só para concluir, A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - De uma forma geral
não sei se: temos mais alguma pergunta?

como o Delegado Bruno falou, desculpa, deputado. Existe aquilo que a gente
entende como ideal, e existe a realidade. Não, eu nunca encontrei algum

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Eu só queria finalizar falando criador que eu considerasse perfeito ou ideal, de nenhuma espécie, nem de
da questão das ONGs e dos protetores, infelizmente, e até respondendo para animais silvestres, nem de cães e gatos.
o José Américo, o Poder Público se furta de sua responsabilidade de políticas Esse caso que eu citei, inclusive do criador que eu conheço que não
públicas e aponta a responsabilidade para os protetores. Isso acontece em comercializa, ele queria porque ele tem uma paixão pela raça e ele é
várias cidades. O Centro de Zoonoses da cidade e a própria Secretaria do milionário. E ele realmente tem isso como um hobby, é completamente
Meio Ambiente acaba apontando para a casa da protetora.

diferente. Então ele é um criador que tem uma paixão e é aquilo: não é uma
pessoa que cria para lucro. Para a gente, partindo desse pressuposto, nunca

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Sim.

nos fará sentido lucrar com vidas, isso é o básico que entendemos.
Agora, a gente pensa na questão da pessoa – quando eu disse que era algo

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Então é muito fácil nós, que a gente poderia considerar –, é se tratando da questão que tem pessoas
enquanto Poder Público, nos omitirmos e depois cobrarmos dessas protetoras que cismam e que querem ter aquela raça por alguma razão. No caso do cãonão terem um acúmulo em suas residências. Nós temos em São Paulo guia, porque ele é um perfil, é a raça que é mais adequada para exercer essa
limitação de castração, que é um absurdo, a protetora só pode fazer dez função etc. Mas existe gente que você não consegue convencer de forma
castrações por CPF, e ela normalmente pega de 30 a 40 cachorros de uma alguma e ela vai comprar de qualquer forma que seja, no centro da cidade ou
no comércio clandestino, porque ela cismou e ela quer ter aquela raça.
vez só.
Eu acho que a responsabilidade é nossa, não só a questão da venda dos Seria incrível que a gente pudesse ter um bom exemplo, mas eu desconheço.
animais, enquanto deputados aqui, nesses quatro anos, exigirmos políticas Então, mais uma vez a gente coloca a questão do ideal e do possível. O mais
públicas eficientes para a gente não pegar e transferir a responsabilidade para perfeito seria que a sociedade toda entendesse que o comércio, que a compra
os protetores que sofrem todos os dias, eles sofrem. E aí vem o estereótipo de animais e que a questão de raças não fazem sentido. Mais uma vez eu
da população: “Não, é a cachoeira, é a doida, a casa está cheirando mal”. Aí enalteço a questão do amor incondicional que esses seres nos oferecem, e é
é muito fácil. Então eu peço que a gente também olhe com esses olhos para isso que importa. É isso que tem que ser levado em conta. Então acho que eu
as políticas públicas, com as emendas parlamentares dos deputados, para que respondi a sua pergunta.
a gente não deixe isso acontecer.
Só essas considerações finais, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com certeza. Então
eu vou passar aqui para o capitão Richard Braga de Oliveira Tom, para que

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Concordo e parabéns tenha dez minutos para fazer suas considerações. E tive uma ideia agora, eu
pelas palavras, deputado. Até com relação às emendas, eu tenho gostaria de colocar. Nossa CPI visitará de maneira surpresa diversos canis
particularmente me planejado também para encaminhar bastante para a área que a gente recebe denúncias. A gente está fazendo inclusive um
de castração, não somente, mas quase que exclusivamente para a causa chamamento público para que as pessoas mandem denúncias. Mas, de
animal. E só gostaria de concluir, e na sequência a gente já passa para o Sr. repente, nós temos pessoas aqui – eu até estive conversando com o Flecha
Capitão Richard. Nós temos aqui, inclusive, um cão-guia, e a gente sabe da que é aqui da Casa, conhece muitos criadores, a própria Monica que está aqui
importância do cão-guia, que certamente tem todo um trabalho para que ele presente também é ligada. De repente, algum criador que queira, que entenda
possa ser criado etc. O que eu queria saber é o seguinte se: nas suas visitas, que o seu trabalho é exemplar, que se inscreva para receber uma visita nossa
você já encontrou algum criador exemplar? E, se não, se você entende que é também – obviamente surpresa. Nós não marcaremos data. Mas quem quiser
possível fazer de um local desses um local exemplar para os casos como o ser visitado pela CPI de maneira voluntária, passe o nome e nós.
dos cães-guia.

(Fala fora do microfone.)
A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - No caso
especificamente do cão-guia não, infelizmente a gente nunca conheceu
nenhum lugar que cuidasse, que trabalhasse com cães-guia. A gente até foi
procurada recentemente por uma organização que trabalha com cães
terapeutas. Eu fiz uma matéria inclusive para a Band, quando eu era
jornalista da Band, que falava sobre essa questão dos animais que visitam
crianças em hospitais, que contribuem no caso para que a criança passe pelo

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - A CPI é sobre venda
de animais, eu entendo que é um assunto pertinente, mas impertinente à CPI
– correto? A não ser que tenha alguma ONG que esteja vendendo algo que
eu nunca. A questão do bem-estar animal a gente pode discutir na Frente
Parlamentar de Proteção Animal a que eu faço parte, e nesse sentido eu
concordo 100%.

tratamento de quimioterapia e tenha melhores condições de enfrentar um
câncer. Mais uma vez a ajuda que esses animais, o benefício que a
convivência com esse animais nos traz. Desculpa, sobre.

Não nesta CPI, porque eu entendo que a gente estaria fugindo ao tema, mas
eu concordo, fica aqui registrado. Gostaria então de passar a palavra para o
capitão Richard Braga de Oliveira Tom, e agradecer mais uma vez a Sra.
Juliana Camargo de Oliveira.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Se a senhora já visitou
algum canil exemplar, que a senhora realmente considere modelo.
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Então quando a gente fala, por exemplo, em campanha de castração – será

que seja boa tarde. Eu sou o capitão Braga, trabalho atualmente na divisão que funciona bem uma campanha de castração num município como
de convênios da Defesa Civil e até o ano passado eu estava à frente também Ribeirão Preto, que tem seus 600 mil habitantes? Será que a mesma política
da divisão de convênios, inclusive é interessante que foi tocado no assunto que a gente adota em Ribeirão Preto é a mesma que a gente vai adotar em
das emendas parlamentares, nos convênios de castração etc. Então eu tenho Nova Europa, que tem 200 mil habitantes? Em que sentido? Qual a eficácia
uma experiência a compartilhar com vocês, agradeço a oportunidade, Dr. de eu castrar 500 animais em Nova Europa e qual a eficácia de eu castrar 2
Bruno, de poder participar, fiquei lisonjeado com o pedido e espero poder mil animais em Ribeirão Preto? Será que não seria mais inteligente a gente
contribuir com vocês aqui nessa parte técnica com as explicações, qual a investir na estruturação de clínicas veterinárias do próprio município
posição nossa sobre a questão da venda dos animais, da defesa dos animais, atreladas ao Centro de Zoonoses, como temos em alguns pedidos de
que é um assunto realmente amplo, um assunto grande, não é pequeno.

prefeituras? E, ao invés de efetuar essa castração, tem algum mais

Eu trouxe uma pequena apresentação, tem apenas oito slides, é só para situar, permanente, como clínicas mesmo, entendeu? Então esse é o caminho que a
principalmente os que não estão tão familiarizados em como se encontra hoje gente observou lá com a experiência nossa e já com a dos funcionários que
a situação legal da Subsecretaria de Defesa dos Animais. Tudo bem? Então: vieram, veterinários, advogados da Secretaria do Meio Ambiente. Agora
a defesa dos animais domésticos no estado de São Paulo. O Decreto 63506 e pode mudar.
o 63505 são decretos do ano passado que transferiram da Secretaria do Meio

Capacitar recursos humanos para as ações de defesa dos animais

Ambiente – do Centro de Fauna Doméstica – para a Casa Militar a questão domésticos, providenciar de forma suplementar, quando solicitada, a
da defesa dos animais, a gestão do Sistema Estadual de Defesa dos Animais, distribuição e o controle de suprimentos necessários às ações municipais
a criação de políticas e ações públicas voltadas para a defesa dos animais.

mediante a celebração de convênio específico, e promover políticas de apoio

Este ano, em 18 de abril, tivemos a publicação do Decreto 64188 que observando a legislação pertinente junto aos órgãos responsáveis pela defesa
reorganizou a política e o Sistema Estadual de Defesa dos Animais dos animais domésticos das demais unidades federativas e organizações
transferindo para a Secretaria da Saúde as competências relativas à defesa internacionais. Novamente ele retoma o assunto da questão da integração
dos animais, pensando no conceito de Saúde única, porque não tem como a entre Estado e municípios, que é crucial para o tratamento do assunto
gente pensar em defesa animal de maneira dissociada da saúde dos seres adequado, tratamento adequado desse tema. Pode mudar.
humanos e vice-versa. Então, o mote dessa transferência de competências e

Os objetivos da política estadual de defesa dos animais domésticos. São

atribuições foi esse. Pode mudar.

objetivos da política estadual de defesa dos animais: desenvolver a cultura

O sistema estadual, o decreto 64188, o atual, ele traz como funciona a estadual – e eu vou voltar nesse tema, porque ele é relativo à educação,
estrutura, como está organizada agora a estrutura do Estado. Temos um entendeu? Porque é assim, da experiência nossa lá, de 90% do problema, a

órgão central, que é a Secretaria da Saúde; os órgãos regionais, que são solução está no desenvolvimento da cultura e na educação; da importância
assessorias regionais de defesa dos animais – são entre 12 e 14, aí a Secretaria da guarda responsável, que está atrelado de certa forma tudo, ao abandono,
de Saúde vai definir qual o critério que eles vão usar; a gente estava usando aos maus-tratos, a tudo mais, é a guarda responsável.
o critério da Defesa Civil, que são os regionais de Defesa Civil –, os órgãos

Estimular os comportamentos de prevenção, capazes de potencializar a

municipais, que são as unidades municipais em defesa dos animais defesa dos animais domésticos. Estabelecer medidas preventivas de defesa
domésticos; os órgãos setoriais, que são os órgãos e entidades da dos animais domésticos. Estimular a capacitação de recursos humanos para
administração pública estadual – faltou um “D” ali, mas tudo bem –; os as ações de defesa dos animais. Coletar dados e informações e gerir o sistema
órgãos de apoio consultivo, que são unidades públicas, as ONGs, associações de cadastramento, que é o RGA – aqui em São Paulo é um exemplo muito
etc. Não, retorna, por gentileza.

bom, São Paulo e Campinas, desse controle que existe de Registro Geral

O que eu queria falar sobre? Atualmente, apesar dessa transferência de Animal; as pessoas conseguem inserir no sistema com o microchip de
competência para a Secretaria da Saúde, existem os regionais, existem os identificação e atrelar o proprietário ao animal, de forma que ele possa ser
órgãos municipais de acordo com a adesão dos municípios. Acredito que responsabilizado em caso de maus-tratos, em caso de abandono e etc. Pode
hoje está em torno de 200 municípios que aderiram ao Sistema Estadual de mudar.
Defesa dos Animais domésticos. Agora pode mudar.

Essa é rapidinho, vou só falar sobre o Comitê de Suporte Operacional. O

Cabe à Secretaria da Saúde, segundo o novo decreto, promover a execução Comitê se reúne a cada seis meses e envolve um representante de cada uma
de política estadual de defesa dos animais domésticos no âmbito estadual, dessas secretarias aí. Por quê? Além da ação ser integrada com os
coordenar e supervisionar as ações de defesa dos animais domésticos no municípios, não podemos pensar em defesa animal só no âmbito de
Estado em articulação com os municípios paulistas participantes do sistema Secretaria de Saúde ou Casa Militar ou Município. É uma ação que envolve
estadual. Por que eu fiz questão de frisar isso aí? Coordenar e supervisionar. vários órgãos, envolve Casa Civil, envolve Secretaria de Governo e envolve
O Estado, a função primordial da experiência que a gente teve, com o contato Secretaria de Segurança Pública – e nisso o Dr. Bruno pode ajudar em dizer
que a gente teve, os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente que o quão importante é a questão do atendimento das ocorrências, a questão da
trabalhavam com a fauna doméstica – a Dra. Élia, a Dra. Maíra –, eles foram DEPA (Delegacia Eletrônica de Proteção Animal) que foi criada,
apoiar a gente nessa transição. E assim, a gente não pode falar que o Estado maravilhosa. Pode mudar, meu querido.
tem que atuar diretamente. O Estado é um órgão de articulação com os Secretaria de Saúde, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a
municípios, porque são 645 municípios, cada município tem a sua Secretaria de Educação, importantíssima, e a Secretaria de Agricultura e
particularidade.

Abastecimento. Então esses órgãos aí mandam um representante para se
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reunir a cada seis meses, para poder tratar do assunto de uma forma sistêmica mandar o vídeo então para você ver”. Mandamos um vídeo dele antes,
e tentar alinhar a estratégia, as políticas e ações futuras. Pode mudar.

machucado e sem poder andar, e um vídeo dele andando – tortinho, mas

Então, gente, essa é a estrutura que eu queria mostrar para vocês para vocês andando. Aí o cidadão apaixonou: “É esse que eu quero, vou buscar esse aí”.
entenderem o que existe de normatização que regulamenta as ações do
Estado, o.k.? Isso aí é o básico, tem outras normas que tratam do programa O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Para concluir.
de identificação e castração, mas eu não vou trazer para vocês aqui. Mas
existe a questão de como são definidos os maus-tratos, existem diversas O SR. RICHARD BRAGA DE OLIVEIRA TOM - Oh, doutor, tudo bem.
legislações tanto estaduais como federais, como dos Conselhos de Classe –
o Conselho Federal, Conselho Regional de Medicina Veterinária.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Deu o tempo.

E eu gostaria de reforçar aquilo que eu disse em relação à educação. A gente
tem uma ideia de que as vezes combater os maus-tratos em si que estão
acontecendo ali, prender, levar para a cadeia é o principal – e não é. A
educação tem que vir de berço, entendeu? É como a campanha do cigarro,

O SR. RICHARD BRAGA DE OLIVEIRA TOM - Tranquilo, é que a
gente acaba se empolgando.

entendeu? E a educação tem que andar aliada, sim, a uma punição severa e
exemplar. Vamos dar o exemplo do fumo. Hoje, quantas pessoas aqui O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Eu tenho esse papel
fumam? Eu garanto que é menos de 10%. Há 15, 20 anos aqui dentro desta chato de controlar o tempo.
sala 90% das pessoas com certeza fumariam, e eu acredito que os 10% que
não fumavam com certeza estariam sofrendo bullying por não fumar.

O SR. RICHARD BRAGA DE OLIVEIRA TOM - Então, acabou por aí.

O que foi que fizeram e que deu certo essa campanha do fumo? Educação,
nas próprias embalagens de cigarro, campanha maciça em televisão, O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Mas conclua a
campanha maciça em escola de educação, e a punição – punição não na história, por favor. Depois teremos as perguntas também.
forma de punir quem fuma, mas tornando proibido fumar em locais públicos,
em restaurantes etc. Então assim, a gente tem um exemplo bem real de como O SR. RICHARD BRAGA DE OLIVEIRA TOM - Aí ele ficou
fazer política pública de forma ampla nessa campanha do cigarro. E então supercontente, supersatisfeito, tirou foto, o cachorro já criou uma sintonia
era isso o que eu queria dizer, o foco tem que ser na educação. A experiência com ele, com o filho dele de imediato. Realmente é apaixonante quando a
nossa disso aí de anos que vem com os funcionários lá, foco tem que ser.
gente começa a trabalhar com a causa animal. Desculpa eu ter me
As campanhas de castração ajudam, sim, mas elas têm que ser para o
prolongado. Só isso.
Município aquele doce que a gente dá para a criança, para ela fazer o que a
gente quer. O que a gente quer? É campanha educativa. Então, Município, O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Imagina, muito
você quer a castração? Ótimo, vamos dar a castração. Mas vocês vão ter que obrigado. Agora temos as perguntas também. Temos alguma pergunta?
inserir no dia da castração campanha educativa, vão ter que ir à rádio fazer
campanha educativa falando sobre a guarda responsável etc. Esse tem que O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.
ser o norte nosso para dar esse incentivo aos municípios.
E o foco na adoção, sim. A Juliana falou com muita propriedade, tudo o que O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, deputado
ela falou aqui, ela foi muito sábia no que ela disse. A gente teve a experiência Delegado Bruno Lima.
das adoções, e eu particularmente não era um adepto da causa assim. Sempre
respeitei os animais, mesmo porque minha função me obriga, assim, a ter um
carinho especial com tudo que é vivo principalmente. E realmente é uma
mudança de foco. A partir do momento que você começa a trabalhar com
animais você não pensa mais em comprar animais, você pensa em adotar.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Queria só parabenizar o
trabalho do capitão, acompanhei um pouquinho da Subsecretaria da gestão
passada e da Subsecretaria como ela se encontra hoje, inclusive eu quero
sugerir – foge um pouco ao tema, o Bruno pode acatar na sua Frente

E nisso a gente tem um exemplo muito interessante. Eu não sei se vocês Parlamentar – a convocação do Subsecretário hoje do bem-estar animal,
viram a reportagem do Marlon, no “Fantástico” que teve a aparição da defesa porque em várias ocorrências eles estão politizando as ocorrências – então,
dos animais? Foi uma reportagem que o “Fantástico” fez acompanhando uma quando eles verificam que é de um partido X, eles abandonam as ocorrências
ocorrência de apreensão de animais, e esse Marlon estava sem os cuidados para o deputado que vos fala e para os protetores. Então não podemos
médicos devidos. Ele havia caído de uma laje, lesionado a coluna e não transferir aos animais questões políticas e de perpetuação de poder. Então eu
conseguia andar. Ele estava magro, mal cuidado, sem o tratamento adequado. sugiro que convoque o subsecretário para ele explicar por que em
Resumindo: ele foi apreendido e foi medicado, foi bem tratado e determinadas ocorrências eles têm atendido e quando verificam que é o
disponibilizado na feira de adoção. E, por incrível que pareça, ele foi um dos Bruno Lima que está eles falam “Problema é seu, se vira”. Então fica aí uma
primeiros a serem adotados – de todos os cachorros bonitos que tinham lá sugestão para você adotar na sua Frente Parlamentar.
para serem adotados, ele foi um que a pessoa olhou, viu o que ele tinha – a
gente descreveu, para não enganar ninguém: “Olha, ele tem um probleminha
na coluna, voltou a andar agora, mas ele manca. Tem um problema”. A
pessoa falou: “Não, mas eu quero.”. Eu falei: “Tudo bem, mas a gente vai

E concordo totalmente com o que o capitão falou, temos que incentivar a
questão da educação. O primeiro projeto que eu apresentei na Casa foi
implementação da proteção animal na grade curricular das escolas, ensino
infantil e médio. Então, está de parabéns. Infelizmente a gente tem esse
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problema na Subsecretaria, uma coisa que a gente tem que voltar os olhos Independentemente de ser Prefeitura, sim, tem que ficar fiscalizar. Não é
também, está bom?

cabível permitir isso aí, mesmo porque o Conselho Regional tem
normatização que regulamenta como devem ser os estabelecimentos

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.

veterinários, isso inclui desde Centros de Zoonoses a estabelecimentos pets
de venda. Então tem o veterinário responsável e a carteirinha dele do

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, deputada
Maria Lúcia Amary.

Conselho Regional Federal ou Estadual está atrelada a seguir as normas
éticas do Conselho. Então, se ele está descumprindo as normas éticas, ele
pode até perder o certificado dele e parar de exercer a profissão. Então ele é
o responsável, é o principal gestor do Centro de Zoonose, do pet shop, da

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Apesar de não estarmos clínica veterinária etc. Essa é a primeira.
discutindo a questão da venda de animais, mas, diante dessa Subsecretaria,
A segunda é em relação aos convênios. É muito importante que – a gente
eu acho que um dos problemas mais graves que tem começa nas próprias
está querendo proteger os animais, correto? Defender e proteger. A gente
prefeituras e no Centro de Zoonoses. Os que eu pude visitar e verificar
tem que fazer, sim, ou a Prefeitura fazer da forma correta a castração ou
simplesmente eram lugares de tortura de animais. Então começa daí. Eu
contratar empresa, que durante o processo licitatório, vai ter que comprovar
estou falando isso porque existe essa Subsecretaria. Ela teria uma ação mais,
toda a capacidade técnica e operacional para poder fazer aquilo, seguindo
assim, em termos de poder sobre as prefeituras. Porque eles não respeitam,
inclusive as normas do conselho de classe – que é o Conselho Federal ou
as ONGs vão lá, fazem toda a manifestação, e nós percebemos que não
Conselho Regional.
acontece nada. Então essa é uma ação também, porque no fundo, no fundo
O que a gente não pode deixar acontecer? Não pode – apesar da boa vontade
nós estamos discutindo os maus-tratos.
– a gente ter, por exemplo, não digo ONGs, de ONGs ou pessoas

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Sim, sim.

apaixonadas irem, por exemplo, fazer uma campanha de castração por
conta, entendeu? Acontece isso. Vai e faz campanha de castração sem a
questão de higienização, sem a questão sanitária correta. E isso acaba, é o

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - E começa lá. Nas escolas número de óbitos de animais feito por esse tipo de castração é muito alto, a
tentamos implantar, levamos animais nas escolas, teve um dos prefeitos que gente não pode permitir que isso aconteça.
me acolheu nesse sentido, onde levavam-se animais para lá para as crianças
aprenderem a como tratar um animal, como cuidar de um animal. E eles são,
vamos dizer assim, as crianças são os transformadores do meio, porque elas
levam para casa e ensinam a família, pelo que elas aprendem.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Mais alguma
pergunta?

Então nós precisamos fazer essa questão da política e também, como o O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, presidente, eu gostaria de tirar
capitão falou, a questão dos convênios com as clínicas. Existe uma uma dúvida.
preocupação muito grande porque a legislação dos municípios não permite
muito essa questão, então se nós tivéssemos uma forma de permitir os
convênios com clínicas organizadas, porque às vezes amadores, pessoas não

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem,
deputado.

comprometidas, trabalham lá dentro das prefeituras nesse setor e dentro de
uma frieza, sem nenhum comprometimento com o bem-estar animal e com
amor aos animais, faz aquilo como uma profissão.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Indo mais ao foco da questão dos criadores,
que eu acho que é de fato, a gente está falando da venda de animais, eu sei

Eu acho que sempre o serviço de paralelos, como ONGs e clínicas
particulares, são muito mais eficientes do que qualquer tipo de coisa que é
feita pelas prefeituras. E elas não são fiscalizadas, ninguém fiscaliza, porque
as ONGs não são respeitadas, é aquilo que o Delegado falou, “É um bando

que o tema é muito apaixonante, a gente acaba indo para outras coisas e
misturando os assuntos. Mas a lei que disciplina os criadores é a mesma lei
que o capitão falou, da posse responsável, ou elas são diferentes, a lei que
disciplina, porque regulamenta os criadores? Ela existe hoje?

de loucos, é uma coisa descontrolada”; então às vezes as pessoas não são
nem respeitadas por isso. Então acho que é um caminho também para nós
seguirmos.

O SR. RICHARD BRAGA DE OLIVEIRA TOM - Existem normas do
Conselho Regional de Medicina Veterinária e existem, sim, normas que
regulamentam o funcionamento – até separei aqui, deixa eu ver se eu consigo

O SR. RICHARD BRAGA DE OLIVEIRA TOM - Vou dividir em duas

achar.

partes rapidinho. Vou responder, porque eu sei que o tempo está curto. A
primeira parte: em relação a se há ocorrência de maus-tratos –
independentemente de ser órgão municipal, de ser ONG, de ser caso do

(Fala fora do microfone.)

particular ou de ser estabelecimento comercial –, assim, os órgãos
responsáveis pela fiscalização devem ser acionados – entendeu? Então a O SR. RICHARD BRAGA DE OLIVEIRA TOM - Isso, a 40400, é o
gente tem hoje como canais de denúncia a DEPA, tem a própria delegacia da decreto.
área, tem o 190, tem a Polícia Ambiental da área – que você entra no site,
clica na área da região onde você mora e já aparece o telefone da Polícia O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Que regulamenta a atividade da criação de
Ambiental. Então assim, existe farto número de caminhos que você pode animais, é isso?
seguir para efetuar uma denúncia.
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olhos, querendo conhecer o outro lado, conversando, entendendo o ponto de
O SR. RICHARD BRAGA DE OLIVEIRA TOM - Aprova a norma
técnica especial relativa à instalação de estabelecimentos veterinários. Então
ela especifica aqui o que deve ter uma clínica veterinária, o que deve ter um
pet shop, entendeu, de básico. E colocando essa responsabilidade da

vista até mesmo dos criadores para entender qual é a forma de pensamento
que eles têm, se hoje eles possuem mesmo o entendimento das condições em
que eles deveriam estar para que esses animais fossem comercializados – o
que a gente percebeu foi que realmente nesse caso é impossível.

fiscalização, novamente, como disse, nos municípios, que é por meio da
fiscalização, da expedição de alvará etc.

Até mesmo um bom exemplo foi a Operação Delivery do Ibama. A relação
entre criador e Ibama era uma relação de confiança. O criador dizia quantos
animais nasciam e o Ibama enviava as anilhas por Correio, porque não tinhas

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Essa é a lei, perdão?

fiscais suficientes para visitar todos os locais e identificar quantos animais
realmente estavam nascendo naquele criador para entregar em mãos as

O SR. RICHARD BRAGA DE OLIVEIRA TOM - Decreto 40400.

anilhas. Então, por amostragem, eles fizeram as visitas e o número foi
assustador: 92% dos criadores tinham informado números que não

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Tá, eu estou aqui com uma que é da posse condiziam com a realidade. E aí constatou-se que 92% dos criadores
responsável, é isso? Que é a 121/1999. A posse responsável também trata legalizados estão diretamente ligados ao tráfico de animais silvestres. Então
desse assunto. Eu estou dizendo porque eu acho, presidente, que esse é um isso foi algo realmente chocante – espantoso, eu diria.
assunto da maior relevância, porque eu acho que é nesse trecho, se a gente Está discutindo se a lista pet nesse momento no Conama, e a gente tem
entende que a questão é regulamentar, que no momento a gente não tem participado dessas reuniões. Então eu acho que é muito complexo, mais uma
ainda condição de poder falar em vedar a venda, em proibir a venda – até vez. Hoje o nosso sistema não permite que isso seja feito de forma efetiva ou
porque tem questões específicas de cães-guia e outras coisas mais –, acho assegurando que os animais não serão explorados. Eu acho muito delicada
que o foco principal seria fazer com que essa legislação possa ser atualizada, essa questão. É algo que pode, sim, ser discutido mais uma vez, a gente
de repente melhor elaborada, com melhores condições para que os animais sempre vai estar aberta a conversar, a entender. Quem quiser nos convidar
possam estar ali, o número máximo de animais por tamanho de canil, enfim. para ir conhecer, estaremos lá conhecendo. A gente nunca se fecha para
Então eu só queria, e eu não sei se existe, por exemplo, da Subsecretaria, nenhum parecer que queira ser imposto, a gente sempre tira as nossas
alguma sugestão até para a Ampara, algum selo de vocês que pudesse ilustrar conclusões visitando e olhando com os nossos próprios olhos. Mas o que a
os bons criadores, por exemplo. Acho que a Ampara tem essa legitimidade, gente tem de experiência até então, infelizmente, a gente entendeu que não é
até pela força que tem hoje. Se a Ampara desse um selo, por exemplo, para possível.
bons criadores, eu acho que já era simbolicamente algo que na hora de você

fazer a compra, aqueles que estão acompanhando a proteção animal, era um O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Mais alguma
diferencial e os próprios criadores muitas vezes vão em busca disso – e eu pergunta? Bom, eu vou colocar aqui uma questão antes de encerrarmos. Nós
sei que vocês têm muitas vezes hoje até mais condições de fiscalizar do que temos um requerimento aqui da deputada Adriana Borgo para que a Sra.
o próprio Poder Público.

Monica Araujo Grimaldi, que é presidente da Associação de Cão-guia de

Então, por mais que vocês não tenham um poder de polícia, por exemplo, Cegos, com o objetivo de prestar a Comissão Parlamentar de Inquérito de
vocês teriam condição através de um selo ou de uma publicação de vocês em Vendas de Animais informações sobre o bem-estar animal. Esse
que demonstrasse os bons criadores? Acho que era um caminho também para requerimento foi protocolado na data de ontem, portanto não foi para o
a gente poder pensar em algumas ações que pudessem ajudar nessa luta nossa “Diário Oficial”. Vai para o “Diário Oficial” para ser deliberado na próxima
aqui de conscientizar da adoção, mas também de poder prestigiar os bons semana, e, portanto, se aprovado, na semana seguinte, ou seja, daqui a duas
semanas, ela terá aí o tempo normal de dez minutos para fazer a apresentação
criadores que devem existir.
dela.

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Eu vou citar um No entanto, algumas pessoas me perguntaram se haveria a possibilidade dela
exemplo que acabou de acontecer com a gente, a convite de uma grande rede falar três minutos. Eu queria saber, como isso não há um requerimento, se
de pet shop, justamente porque estávamos criticando a questão relacionada houver um consenso, nós abrimos três minutos; se não houver consenso, nós
a animais silvestres. Na venda de animais silvestres conseguimos, através de esperamos daqui a duas semanas. Temos consenso?
um ofício, autorização para visitar os criadores com essa intenção de que a
Ampara pudesse ou, na visão deles, assinar embaixo ou entender que os O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Claro.
animais estavam sob boas condições. E realmente era o que a gente
imaginava, infelizmente. Mas foi muito importante essa visita.

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Não tenha dúvida, já que ela

Relacionado a visitas de criadores de animais silvestres, a gente entendeu está aqui.
que é impossível qualquer um dos que a gente visitou ser aprovado isso,
receber esse selo da Ampara, principalmente porque inicialmente a gente O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito, aproveitar
entende que a natureza de cada ser deve ser respeitada e animais silvestre que ela está aqui então. Somente vou pedir para se restringir a três minutos,
não têm que estar nas casas das pessoas, partindo desse pressuposto.

e na sequência, da mesma maneira, seu requerimento vai para a semana que

Mas justamente quando você se abre a entender e visitar – e quem sabe até vem para que ela possa falar aqui de forma ampliada.
ser convencido por aquilo, a gente não se fecha para nenhuma das
possibilidades; onde nos convidam estaremos verificando com os próprios
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A SRA. MONICA ARAUJO GRIMALDI - Obrigada pela oportunidade O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Obrigado pelo seu
de estar aqui. Presidente, o senhor me conhece.

depoimento. Queria solicitar mais uma vez para os deputados, nós temos
uma pauta de trabalho.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Conheço.
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É verdade.

A SRA. MONICA ARAUJO GRIMALDI - Eu sou advogada especialista
na área animal. Já atuei muito para a causa animal, inclusive já há muitos O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Na verdade foi deliberado na
anos em São Paulo existia uma situação onde os animais iam ser sacrificados primeira reunião.
por descompressão – eu não sei se a senhora se lembra, a senhora deve ser
muito nova, não deve lembrar disso. Eu trabalhei 20 horas nesse trabalho, O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Aprovado.
porque os cães eram explodidos na câmara de descompressão, porque o
sistema achava que era mais barato, os órgãos públicos achavam que era

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Que primeiro seriam ouvidos

mais barato. E eu fui uma das que lutaram.

os criadores, depois iam ser ouvidas as autoridades, e por fim os criadores,
Eu fui consultora da legislação do cão-guia, legislação técnica do cão-guia. respeitando a democracia para que a gente não tenha nenhum dissabor dentro
Quando o crime de crueldade passou a ser crime, eu fui uma das consultoras desta CPI. Então eu vou pedir – até a deputada não se encontra mais, ela fez

técnicas, porque era contravenção, deputado. Eu sou criadora. Eu convido a a solicitação e se encontra aqui – pedir para que a gente tenha esse feeling
senhora ir a Ouro Fino conhecer. Eu crio o terrier brasileiro. A minha sócia, de seguir o plano de trabalho para não tumultuar as ordens da nossa
ela é veterinária e chefe da secretaria sanitária. Ela é médica veterinária e Comissão.
chefe. E nós temos alguns poucos animais, nós temos uns 15 animais terrier
brasileiros e alguns goldens – aliás, nós fornecemos gratuitamente alguns
cães golden para guias de cegos. Eu sou instrutora operacional de cão-guia e
também treinadora, adestradora – eu me especializei na Inglaterra.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito, eu concordo
com o senhor. A lógica do plano de trabalho é justamente fazer um
entendimento do que é o assunto, dar sequência, ouvir, cada momento tem
um objetivo a ser atingido. Acredito que em relação a isso vou conversar até

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Dois minutos.

com a deputada Adriana para ver se há o entendimento no sentido de, claro,
ouvirmos – nós ouviremos todos, isso é muito importante –, agora, que se

A SRA. MONICA ARAUJO GRIMALDI - E não foi por lucro, não, foi ouça no momento oportuno, até por uma questão de organização das ideias.
por amor. Eu me especializei no que eu faço e ajudo tanto protetores quanto Quero até registrar aqui que, sim, conheço a Monica, inclusive estivemos

criadores por amor. Então, se a senhora não conhece, muito prazer, eu não juntos em Campinas numa parada animal justamente coletando assinaturas
sou esse monstro. É por isso que eu estou aqui, eu gostaria, o senhor falou

em relação contra a violência aos animais, e aqui estamos nesta CPI

da legislação 121, do deputado Cunha Bueno, eu fui consultora técnica dessa justamente mais uma vez contra a violência aos animais, sejam eles, no caso
legislação, que é de posse responsável, quando queriam proibir as raças

desta CPI, decorrentes da venda, seja na Frente Parlamentar decorrente das

Pitbull e Rottweilers. Eu sou sócia-fundadora da APRO – Associação ONGs – já estive inclusive em Sertãozinho com denúncias gravíssimas
Paulista de Rottweiler. Então estou à disposição da Casa.

relativas ao Canil Municipal, que em tese está fazendo um trabalho: “Oh,
que bonito, recolhendo animais”, mas a gente sabe que não é bem assim; e,

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Para concluir.

como Sertãozinho, muitos outros, cada um no seu local, na sua hora.
Nós trabalharemos de maneira muito incisiva contra a violência de qualquer

A SRA. MONICA ARAUJO GRIMALDI - Se os senhores quiserem.

natureza aos animais. Temos mais alguma fala? Bom, nesse caso, nada mais
havendo a tratar, está encerrada esta reunião. Agradeço a presença dos
senhores. Muito obrigado.

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Eu aceito.
***

A SRA. MONICA ARAUJO GRIMALDI - E daqui a duas semanas eu
venho.

- É encerrada a reunião.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito.
***

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Eu aceito o convite.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, Delegado
Bruno Lima.
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11.5. 13 DE JUNHO DE 2019
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, deputada
CPI - VENDA DE ANIMAIS

Maria Lúcia Amary.

13.06.2019

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Eu não sei se é oportuno, mas
eu gostaria de fazer – bom, primeiro, bom dia – uma sugestão. Eu estou
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom dia a todos.

vendo que tem vários pedidos aqui de Requerimento para a Polícia Civil, a

Havendo número regimental, declaro aberta a terceira reunião da Comissão

Polícia Militar, do deputado Bruno Lima e de autoria de V. Exa. Por que não

Parlamentar de Inquérito Venda de Animais, criada pelo ato 30 de 2019, com

fazemos, então, uma audiência pública que daria uma celeridade, uma

a finalidade de apurar irregularidades na venda de animais para canis e
petshops e demais estabelecimentos clandestinos, inclusive por meios
eletrônicos, no estado de São Paulo. Registro a presença dos nobres
deputados: Delegado Bruno Lima, deputado Caio França, deputada Maria
Lúcia Amary, este presidente e a deputada Adriana Borgo. Registro também

praticidade, já que o tema é o mesmo, as perguntas são as mesmas só que a
diferentes instituições policiais? E faria uma audiência pública, apenas uma
sugestão, porque, já que tem prazo para encerrar uma CPI, só pode ser
prorrogada por mais 60 dias, eu acredito que, em nome da celeridade, que
talvez fosse oportuno isso. Apenas uma sugestão.

aqui que o deputado Jorge Wilson encaminhou, para esta Presidência,
também, uma justificativa para a sua ausência. Solicito ao secretário a leitura
da Ata da última reunião.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Eu, como um dos
autores, concordo. Acredito que o delegado Bruno Lima também, não é?

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, presidente. Para pedir dispensa
da leitura da Ata.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É regimental o pedido
de V. Exa. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão.
Fica considerada aprovada a ata da segunda reunião desta CPI.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Concordo.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Sim. Eu acho que vai
ser muito bom dessa forma. É até bom que a fala de um acaba
complementando a fala do outro.

Item número 1 de autoria. Bom, passamos agora para a ordem do dia. Item
número 1 de autoria da deputada Adriana Borgo. Requerimento 07/2019 que

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Um dia só, não é?

convida, nos termos do artigo 34 e seguintes do regimento interno da

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Sra. Mônica Araújo O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro que nós
Grimaldi, presidente da associação de cão-guia de cegos, com objetivo de fazemos isso de uma maneira formal, ou seja, como parte das atividades da
prestar, à Comissão Parlamentar de Inquérito da Venda de Animais, CPI, para que conste nos relatórios para que nós possamos fazer essa
informações sobre bem-estar animal. Em discussão o Requerimento. Não construção formal, mas, também, havendo a concordância de todos,
havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. considero acatada a sugestão da deputada Maria Lúcia Amary.
Deputados que forem favoráveis ao Requerimento permaneçam como se
encontram. Aprovado o Requerimento. Apenas para esclarecimento, A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Presidente.
conforme foi deliberado aqui na Comissão, as oitivas seguirão o plano de
trabalho, a organização das datas. Agora eu passo...

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, para esclarecimentos, pela
ordem.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, deputada
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, deputado Adriana Borgo.
Delegado Bruno Lima.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Acho que a gente vai eliminar quase
O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Primeiramente saudar todos, toda a pauta, porque são vários Requerimentos da mesma forma. Acho que
bom dia. Eu queria retirar alguns itens de pauta aqui, eu acho que, para o foi bastante interessante isso, bastante inteligente.
desenvolvimento do trabalho, vai ser um momento posterior, então, com a
anuência dos colegas aqui, itens 2, 3, 4, 8, 10, 11 e 12, eu queria retirar o O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É. Agora,
pedido de deliberação aqui.
formalmente, o convite não pode ser realizado, e, vamos dizer assim, para a

audiência pública, eu entendo que se mantém, não é? O que vai mudar é o
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Estou de formato da nossa reunião.
acordo. Havendo concordância de todos, ficam retirados, então, de pauta, os
itens citados.

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Sim.
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Mas se mantenha a de outros, então esses se mantêm separados. São só aqui as autoridades
votação.

responsáveis.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem. Só

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Exato.

para esclarecimento. Nós estamos falando de fazer uma audiência pública,
formalmente pela CPI, com as autoridades de fiscalização apenas, é isso? A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - O.k. Sim.
Para ficar claro. Ou nós vamos ter o debate dos criadores com os protetores?
Por que aí eu acho que também acabam perdendo um pouco do sentido as
nossas reuniões quinzenais, não?

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - E, eventualmente, a
gente pode vir a deliberar outras audiências públicas para também agregar

algum outro tipo de assunto. Mas é que, no caso dos especialistas da área de
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É, não, não. O segurança, eu entendo que é muito natural que a gente siga essa sugestão da
objetivo...
deputada Maria Lúcia Amary. Mas, só para reforçar, sempre que a gente for
ouvir, seja aqui, seja em audiência pública seja da forma que for, eu entendo

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - A CPI não pode ser também uma audiência que é importante, do ponto de vista formal, a gente deliberar e aprovar aqui.
pública, não é?

Certo? Qual é o próximo?
Passo a Presidência dos trabalhos para o vice-presidente, deputado Caio

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Não, não. Exato.

França, para a deliberação dos itens 5 até o 17, pulando, claro, aqueles que
já foram retirados de pauta que são de autoria minha e do deputado Bruno

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Até porque a gente tem que ter toda a parte

Lima.

formal, o rito de ouvir as pessoas. Acho que se a gente pudesse transformar
em uma única reunião as personalidades de fiscalização, aí acho que cabe, O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, só para a confirmação, para eu
mas juntar todo mundo numa única audiência pública, tentar reunir, eu penso não me perder então. O que foi retirado de pauta?
que não é o caminho. A gente faria, na minha avaliação, não sei se é isso que
a deputada Maria Lúcia sugeriu, para que a força policial, a Vigilância O SR. BRUNO GANEM - PODE - Retirados os itens 8, 10, 11 e 12 desse
Sanitária, as polícias civis e militar, a própria Defesa Civil, que nesse dia a intervalo.
gente pudesse ouvi-las no mesmo momento.
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É. Foi esse

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Oito, 10, 11, 12?

entendimento que eu tive da sugestão. A ideia é integrar isso. É o assunto
específico.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Oito, 10, 11 e 12
foram retirados. Além do dois, do três e do quatro, não é? Que já foram.

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem. É, exatamente. É
exatamente isso. Se o nome é audiência pública ou reunião não importa, mas O SR. CAIO FRANÇA - PSB - E eu inicio aqui pelo item 5?
que, se o objeto é o mesmo, eles possam ser ouvidos no mesmo dia até pela
questão da celeridade. Senão as perguntas que nós vamos fazer vão ser as O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito.
mesmas.

***
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Inclusive,
eu acho até que isso pode vir a se repetir em outros subtemas da CPI, mas - Assume a Presidência o Sr. Caio França.
como bem colocou o deputado Caio França, o objetivo, não é transformar a
CPI em uma grande audiência pública. O objetivo é a gente ter uma

***

construção agora em temas correlatos como são autoridades e o trabalho é
semelhante, você colocar todos no mesmo ambiente, passíveis às mesmas
perguntas, uma mesma pergunta pode ser respondida por vários – talvez uma
maneira um pouco diferente – eu acho que nesse sentido bem restrito. E, só
para complementar, eu entendo que é interessante sim a deliberação do ponto
de vista formal. A única diferença é que vai acontecer é a apresentação: ao
invés de a gente estar aqui ouvindo um por vez, a gente vai ouvir vários de
uma vez, mas o Requerimento eu entendo que ele tem que aprovado da
mesma maneira.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Então, item 5:
Requerimento de autoria do deputado Bruno Lima e do deputado Bruno
Ganem. Requer, nos termos do artigo 34 e seguintes do regimento interno da
Assembleia Legislativa, ao chefe do comando do policiamento Ambiental
do Estado de São Paulo a ser indicado pelo Secretário Estadual de Segurança
Pública, general João Camilo Pires de Campos, para prestar esclarecimentos
para a CPI da Venda de Animais a respeito da atuação do Sistema Estadual
de Defesa de Animais, bem como do plano de ação, se houver, e execução
deste, além de prestar informações sobre atuações específicas em caso de

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Então é – só pela ordem, presidente criação ou venda irregular de animais no estado de São Paulo. Em discussão
– os Requerimentos que estão aqui de convocação de defensores e também o Requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os favoráveis

permaneçam como se encontram. Aprovado.
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Item 6: Requerimento de autoria do deputado Bruno Lima e deputado Bruno respeito da atuação do sistema Estadual de Defesa dos Animais Domésticos
Ganem. Requer nos termos regimentais do artigo 34 e seguintes do bem como do plano de ação, se houver, a execução deste, além de prestar
Regimento Interno, o chefe da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal da informações sobre atuações em caso de criação ou venda irregular de animais
Polícia Civil a ser indicado pelo Secretário Estadual de Segurança Pública, no estado de São Paulo. Em discussão o Requerimento. Encerrada a
general João Camilo Pires de Campos, para prestar esclarecimentos para CPI discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Está
da Venda de Animais a respeito da atuação do Sistema Estadual de Defesa aprovado o Requerimento.
Animal, bem como do plano de ação, se houver, e execução deste, além de Passamos ao Item 13: Requerimento de autoria dos deputados Bruno Lima e
prestar informações sobre atuações específicas em caso de criação ou venda Bruno Ganem. Requerimento 19/2019 convida, nos termos regimentais, a Sr.
irregular de animais. Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Vânia Tuglio, promotora de Justiça Criminal, designada pelo GECAP –
Em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Grupo Especial de Combate aos Crimes Ambientais e do Parcelamento
Item 7: Requerimento de autoria do deputado Bruno Lima e deputado Bruno Irregular do Solo Urbano – para prestar esclarecimentos para esta CPI a
Ganem. Requerimento 13/2019, nos termos do artigo 34 e seguintes, requer respeito da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos e proteção
ao Chefe da Superintendência da Polícia Científica, a ser indicado pelo Sr. dos animais em caso de criação ou venda irregular no estado de São Paulo.
Secretário de Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, para Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão. Vamos à votação. Os
prestar esclarecimentos para CPI da Venda de Animais a respeito da atuação favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado.
do Sistema Estadual de Defesa dos Animais Domésticos, bem como do plano Item 14 da pauta: Requerimento do deputado Delegado Bruno e Deputado
de ação, se houver, e execução deste, além de prestar informações sobre Bruno Ganem, que requer o convite, nos termos do artigo 34, do Sr. Feliciano
atuações específicas em caso de criação ou venda irregular de animais no Filho, ex-deputado, que foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
estado de São Paulo. Em discussão o Requerimento.
que investigou maus-tratos animais na 18ª Legislatura para prestar

esclarecimentos para essa CPI da Venda de Animais a respeito da atuação
A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem.

do Ministério Público na defesa dos direitos e proteção dos animais em caso
de criação ou venda irregular no estado de São Paulo. Em discussão o

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputada Requerimento. Encerrada a discussão. Vamos à votação. Os favoráveis
permaneçam como se encontram. Está aprovado.
Adriana Borgo.

Quero registrar aqui, com a permissão do presidente, a presença da deputada
A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Eu só não entendi inclusão na Isa Penna, conosco. Estamos no item 15 da pauta.
convocação da Polícia Técnico-científica. O que tem a ver com os bichos?

Eu não entendi. Eu gostaria de... Tudo bem. O restante dos outros órgãos A SRA. ISA PENNA - PSOL - Muito obrigada.
fiscalizadores sim, mas a Científica? DNA dos bichos? Não sei.
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Requerimento de autoria

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ainda em discussão. Não do deputado Bruno Lima e deputado Bruno Ganem requer que convide, nos
sei se os...

termos do artigo 34 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, o Sr.
Mário Eduardo Pulga, Presidente do Conselho Regional de Medicina do

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - O Sistema Estadual de Defesa
dos Animais...

Estado de São Paulo, para prestar esclarecimento para esta CPI a respeito da
atuação do CRMV em caso de criação ou venda irregular de animais em
estado de São Paulo. Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão.
Vamos à votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Está

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Bruno Lima.

aprovado.
Item 16: Requerimento de autoria do deputado Delegado Bruno Lima e

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Elenca todas as autoridades
de todos os órgãos que compõem esse Sistema de Defesa dos Animais e, de
fato, a Polícia Técnico-científica tem uma atuação sim, principalmente na
questão das perícias, nas prisões que são feitas em termos circunstanciados.
Então isso aqui foi elencado de acordo com a legislação. Eu acho
superinteressante, superimportante a oitiva de todos.

deputado Bruno Ganem. Requerimento 22/2019, que convida o Sr. Valmir
Cordelli, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado de São
Paulo para prestar esclarecimentos para essa CPI a respeito da atuação da
polícia rodoviária federal em caso de tráfico de animais e venda irregular no
Estado de São Paulo. Em discussão o Requerimento. Encerrada a discussão.
Passamos à votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Está
aprovado.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ainda em discussão.
Encerrada a discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como se
encontram. Está aprovado o Requerimento.

Item 17: Requerimento de autoria dos deputados Bruno Lima e Bruno
Ganem. Requerimento 23/2019 convida, nos termos regimentais, a Sra.
Maria Eugênia Carretero, médica veterinária presidente da ONG Canto da

Item 9: Requerimento de autoria dos deputados Bruno Lima e Bruno Ganem. Terra, para prestar esclarecimentos para CPI da Venda de Animais a respeito
Requerimento 15/2019 convida, nos termos regimentais, o chefe do da atuação da proteção e defesa dos animais. Em discussão o Requerimento.
Departamento de Fauna da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos
Naturais, a ser indicado pelo Sr. Marcos Penido, secretário Estadual de
Infraestrutura e Meio Ambiente para prestar esclarecimentos para esta CPI a

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, presidente.
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputada
SRA. ISA PENNA - PSOL - Eu queria – pela ordem.

Adriana Borgo.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Esse Requerimento então já não

Penna.

entra naquela cota de audiências. É separado.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Exatamente.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputada Isa

São

Requerimentos que nós estamos aprovando já para continuar o plano de

SRA. ISA PENNA - PSOL - Eu queria entender só melhor. Eu queria um
esclarecimento por parte do proponente, deputado Bruno Ganem,
exatamente quais são os esclarecimentos, por gentileza.

trabalho.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Sim. O.k.

O SR. BRUNO GANEM - PODE - É no objetivo de entender a experiência
da senhora Érica em relação a esse tema especificamente, aquilo que ela já
observou de maus-tratos, ou não, enfim. Não vou adiantar a fala dela, mas a

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - E podem ser feitos os
outros Requerimentos também, até mesmo de pessoas ligadas à criação,

gente tem conhecimento de que ela já vivenciou esse assunto de algumas
maneiras.

enfim, para deixar pronto, eu acho que para o presidente poder organizar o
plano de trabalho. Ainda em discussão. Encerrada a discussão. Vamos à
votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ainda em discussão o
Item 19 da pauta. Encerrada a discussão. Votação. Os favoráveis

Item 18. Perdão. Passo então ao presidente novamente para o Item 18.

permaneçam como se encontram. Está aprovado.
Item 20: Requerimento de autoria do deputado Bruno Ganem, que convida,

***

nos termos do artigo 34, a excelentíssima Sra. Daniela Attab del Nero,
delegada de polícia, para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de

- Assume a Presidência o Sr. Bruno Ganem.

Animais a respeito da atuação da Polícia Civil na defesa dos direitos e
proteção, mas em caso de criação ou venda irregular no estado de São Paulo.

***

Em discussão o Item 20. Encerrada a discussão. Passamos à votação. Os
favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - O Requerimento Item 21: Requerimento de autoria do Deputado Bruno Ganem, que convida,
24/2019, de autoria do Deputado Caio França, para que seja convidado o Dr. nos termos do artigo 34, a excelentíssima Sra. Carolina Nascimento Silva
Gustavo Palmieri, secretário do Ambiente do Município de São Vicente e Aguiar, delegada de polícia para prestar esclarecimentos para a CPI da
vereador especial da Câmara Municipal de São Vicente, para participar de Venda de Animais a respeito da atuação da Polícia Civil na defesa dos
uma reunião desta Comissão discorrendo em prol da causa da proteção direitos e proteção dos animais em caso de criação ou venda irregular no
animal, especificamente sobre a questão da proibição ou da não proibição de estado de São Paulo. Em discussão o Requerimento.
venda de animais. Em discussão o Requerimento. Não havendo oradores
inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que
forem favoráveis ao Requerimento permaneçam como se encontram.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente.

Aprovado o Requerimento.
Passo, novamente, a palavra para o vice-presidente Caio França.

***

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputada
Adriana Borgo.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - No item 20 também requeremos
uma delegada de polícia civil. Duas delegadas? É necessário? É o mesmo

- Assume a presidência o Sr. Caio França.

***

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Dando continuidade
então, Item 19: Requerimento de autoria do Deputado Bruno Ganem.

tema.

O SR. BRUNO GANEM - PODE - São casos diferentes. Tanto uma quanto
outra vivenciaram casos diferentes e a gente gostaria de entender esses casos,
que elas relatassem.

Requerimento 25/2019 que convida a Sra. Érica de Souza, bióloga da
Federação das Associações e Organizações Não Governamentais, Sociedade A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - (Inaudível.)
Protetora dos Animais e Sindicato de Profissionais da Proteção Animal no
Estado de São Paulo – FAOS – para prestar esclarecimento para a CPI da O SR. BRUNO GANEM - PODE - Exato. Também vai ser nessa data,
Venda de Animais a respeito da FAOS na defesa dos direitos e proteção de acredito que vai ser uma fala rápida.
animais em casa de criação ou venda irregular no estado de São Paulo. Em
discussão Requerimento.

82 – São Paulo, 129 (224) – Suplemento

Diário Oficial Poder Legislativo

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Só fazendo um O SR. BRUNO GANEM - PODE - Reforçando as palavras do Delegado
encaminhamento. Entendo que, nesse caso, estariam todas nessa audiência Bruno Lima, concordo que obrigatoriamente já está no plano e eu gostaria
pública.

de convidar inclusive, realmente, para fazer os Requerimentos. Eu acho que
é muito positivo. Com certeza.

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Isso.

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Está bom.
A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - É.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Dando continuidade,
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Para falar da questão da aprovamos o Item 21, então, Item 22 da pauta: Requerimento 28/2019 de
autoria do deputado Bruno Ganem, que convida a excelentíssima Sra.
fiscalização.

Thelma Thais Cavarzere, promotora de Justiça de São Bernardo do Campo
O SR. BRUNO GANEM - PODE - Exato.

para prestar esclarecimentos para a CPI a respeito da atuação do Ministério
Público Estadual na defesa dos direitos e proteção em caso de criação ou
venda irregular no estado de São Paulo. Em discussão.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Delegados, entidades de
classe.

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Perfeito.

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra, deputado
Bruno Ganem.

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem, presidente.

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Também mais um caso, o Ministério
O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputada Isa Público também já tem outros representantes aqui, mas a promotora
Penna.
excelentíssima Sra. Thelma também acompanhou de uma maneira bastante
profunda um caso e, por esse motivo, optamos por convidá-la.
A SRA. ISA PENNA - PSOL - Nas próximas sessões, a nossa mandata
gostaria de fazer alguns Requerimentos também no sentido de convocar O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ainda em discussão o
instituições – que tratam de animais – privadas. A gente quer saber se há, por Item 22 da pauta. Encerrada a discussão. Passamos à votação. Os favoráveis
exemplo, a Petz, que já esteve envolvida em escândalos de maus-tratos de permaneçam como se encontram. Está aprovado o Item 22.
animais, representantes de empresas, enfim. Eu gostaria de saber a posição
do presidente e se na próxima reunião – evidentemente que a gente vai
continuar as discussões –, mas se podemos apresentar esse Requerimento ou
a ideia é já fechar um plano de trabalho aqui hoje.

Item 23 da pauta: Requerimento de autoria do deputado Bruno Ganem.
Requerimento 29/2019 que convida a Sra. Antilia da Monteira Reis,
presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal dos Advogados
Ativistas para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de Animais a
respeito da atuação da Comissão em ações de resgate de animais explorados

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.

nas atividades de criação e de comércio irregular. Em discussão o
Requerimento. Encerrada a discussão. Passamos à votação. Os favoráveis

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado permaneçam como se encontram. Está aprovado.
Bruno Lima, nosso relator.

Item 24: Requerimento de autoria do deputado Bruno Ganem. Requerimento
30/2019, que convida a Sra. Marina Zatz de Camargo Zaborowsky, ativista

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - É. Nós temos um plano de da causa animal e fundadora do Instituto Luisa Mell, para prestar
trabalho. Essa quantidade de Requerimentos na data de hoje é para dar uma esclarecimentos para a CPI da Venda de Animais a respeito da atuação do
celeridade, porque, senão, nós vamos perder um dia aqui. Como foi Instituto em ações de resgate de animais explorados nas atividades de criação
combinado quinzenal, nós vamos fazer várias aprovações, e, no plano, tem e de comércio irregular. Em discussão o Requerimento. Encerrada a
sim a previsão da gente ouvir todos esses centros que comercializam os discussão. Passamos à votação. Os favoráveis permaneçam como se
animais, essas grandes redes de pets. Então está dentro do nosso plano de encontram. Está aprovado.
trabalho e se for do entendimento da deputada apresentar já esse

Item... Passo a palavra ao nosso presidente.

Requerimento para a gente já deixar aprovado também. Não tem problema
nenhum.

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, nosso
presidente Bruno Ganem.

***

- Assume a Presidência o Sr. Bruno Ganem.

***
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - A leitura então do O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Isso, audiência
Requerimento 31/2019, de autoria do deputado Delegado Bruno Lima, que pública eu acredito até que deve ocorrer no mesmo horário, como mais uma
convida, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da reunião da CPI. Mesmo horário, possivelmente em um outro local num
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Sr. Sérgio Greife CRBio auditório aqui da Casa, enfim, em algum plenário, mas com mais pessoas,
2679701, biólogo atuante da causa animal, para prestar esclarecimentos para não é? Nisso, englobando todas aquelas que são relacionadas à questão
CPI da Venda de Animais a respeito da sua atuação na proteção e defesa dos policial. A lógica é exatamente essa.
Animais. Em discussão o Requerimento. Não havendo oradores inscritos Bom. Agora nós temos a oitiva, não é? Foi aprovado o Requerimento do,
está encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que forem salvo engano, deputado Caio França, correto?
favoráveis ao Requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o
Requerimento.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Exato.

Requerimento 32/2019 do deputado Delegado Bruno Lima, que convida, nos
termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, o Sr. Fabiano Messias Borges da Silva,
que é investigador de polícia lotado na primeira delegacia de investigação de
infrações de maus-tratos aos animais e infrações contra o meio ambiente do

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - E agora então eu
convido para juntar-se à Mesa o convidado Sr. Benedito Furtado, ele que é
vereador de Santos.

DEPC – Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania –, protetor dos
animais, para prestar esclarecimentos para CPI da Venda de Animais a O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, pela ordem.
respeito da sua atuação na proteção e defesa dos animais, e, finalmente,
também, o Requerimento 33/2019... Desculpa. Me perdoem. Em discussão O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, deputado
o Requerimento 32/2019. Não havendo oradores inscritos está encerrada a Caio França.
discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao
Requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o Requerimento. O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Só para antes do vereador Furtado iniciar,
Me perdoem aí pelo lapso.
eu solicitei que ele viesse por conta de ele já ter apresentado uma legislação
Bom. Agora, Requerimento 33/2019 do deputado Delegado Bruno Lima, sobre esse tema, está em uma discussão na cidade de Santos, que é uma
que convida, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno da cidade que está na vanguarda na questão da proteção animal no Estado, e
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Sra. Maria Letícia Benassi está acompanhado, também, dos amigos da DVA, que é a ONG em Defesa
Filpi, advogada coordenadora do Grupo de Advocacia Animalista Voluntária da Vida Animal lá de Santos, que tem um trabalho muito sério, então também
de São Paulo, para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda de Animais queria fazer uma saudação em nome da Marília, todas as outras parceiras que
a respeito da sua atuação na proteção e defesa dos animais. Em discussão o compõem a DVA e que acompanham o trabalho do vereador Furtado.
Requerimento. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão.
Em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao Requerimento O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Concedo a
permaneçam como se encontram. Aprovado o Requerimento.
palavra ao professor Benedito Furtado. Nós temos hoje uma oitiva e ficou
combinado que serão dez minutos. É isso mesmo? É só para confirmar. Então

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente.

gostaria de passar a palavra para o Sr. Benedito Furtado.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, deputada O SR. BENEDITO FURTADO - Eu... Deputado, primeiro queria
Adriana Borgo.

cumprimentá-lo, o seu nome precede, pelo menos na casa animal, não é?
Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Queria cumprimentar os demais

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Só para fazer uma conferência. deputados, meu parceiro e amigo de partido, Caio França, as pessoas que
Então ficaram, para essa nossa audiência pública, os convidados dos itens 5, aqui assistem, as assessorias. Eu procurei fazer uma exposição, eu não sei se
6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21...

eu concluo em dez minutos. No entanto, eu vou fazer o possível para.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Eu não estou O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Até para o senhor
poder se organizar, se todos concordarem entendo que a gente pode ampliar
conseguindo acompanhar, mas...
esse tempo, não é? Claro, dentro de um limite. Seria possível 20 minutos?

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Quer que eu volte?

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Por favor.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Então ficou para a nossa audiência
pública os convidados dos itens 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26 e só.
O restante continua aqui na CPI, é isso?

Muito tempo?

O SR. BENEDITO FURTADO - É, eu vou fazer o possível para a gente
terminar.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Há um consenso em
20 minutos?
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a dignidade humana. E por isso que gente quer mostrar um pouco se isso é
digno da gente, não é? Por favor. Quem é que gosta de passar em um pet

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Então vamos em 20

shop, um pet shop qualquer, em qualquer lugar e ver os animais assim? Por
mais aparentemente bem tratado que eles estejam.

minutos.

Bom, a gente quis mostrar uma situação em Santos que foi muito

O SR. BENEDITO FURTADO - Bom. Gente, eu preparei essa
apresentação para uma audiência pública que eu fiz em Santos,
extremamente concorrida. Eu sou autor de uma lei, aliás, de diversas leis,
mas essa é talvez a mais polêmica, não é? Que pretende inserir, na legislação
municipal, a proibição da comercialização de animais domésticos na cidade
de Santos. Esta é a lei. Então a gente proíbe no nosso ordenamento jurídico

interessante. Essa foi a pior que eu vi. Um pet shop que gente estourou lá,
aliás, duas vezes, a gente fechou, em uma operação do Ibama na época, com
todo mundo, fechamos, ele abriu de novo em outro lugar e fechamos de novo.
Mostra aí. A gente até tirou algumas imagens, porque eram horríveis. Prazer
em ver um pássaro preso numa gaiola. Prazer em ver um peixe num aquário.
Isto é dantesco, não é? Não tem sentido. Não tem o menor sentido.

a concessão e renovação de alvará de licença e localização de funcionamento Eu botei um pequinês aí para mostrar para vocês como é que funciona essa
aos canis e gatis, estabelecimentos comerciais que pratiquem a indústria. É uma indústria chamada indústria dos Criadores. Eu duvido que
comercialização de animais. E aí eu vou tentar explicar as razões para vocês tenha alguém aqui que tem um pequinês ou que conheça alguém que tem um
nesse curto espaço de tempo, depois estou aberto aqui para os debates.
Bom. Amor, aliás, tem coisas que não se negocia, não é? Então o amor é uma
coisa que não se vende, não se compra. Paixão, a mesma coisa, lealdade,
muito menos, e fidelidade, nem se falar, não é? Esses conceitos são conceitos
filosóficos. Quem é que vende amor? Se negocia amor? Se negocia a paixão?
Se negocia a fidelidade? Lealdade? Isso não se negocia. E um animal

pequinês. Ele saiu de linha, gente. Sabe o que é sair de linha? Animal não é
geladeira, não é automóvel. Quem sai de linha, quem tira de linha são as
indústrias. Esse animal, ele foi aqui na, é que está pequeno lá, não dá para
ver direito, mas no final dos anos 1960, nos anos 1970, nos anos 1980, todo
mundo tinha um pequinês em casa. Quando ele virou o que a gente chama
de carne de vaca, essa indústria tirou esse animal.

doméstico, principalmente os animais domésticos, isto, quem lida com E aí esse animalzinho, ele vive, ele surge nos anos 100 d.C., é um animal de
animais domésticos ama, faz isso por paixão. Eu vou apenas passar um filme origem chinesa, não sei o que veio fazer aqui no Brasil. Aliás, ele deu origem
rapidinho para a gente sentir que é amor, o que é paixão, o que é interação ao shitzu. Mutações genéticas o levaram a dar origem ao shitzu, que hoje, de
certa forma, está na moda. Então esse animal já não existe. Existem
de paixão. Isso vocês já viram nas redes sociais.
pouquíssimos criadores ainda que, não é? Mas eu não conheço nenhum. Eu

***

quis trazer esse animal para dizer para vocês, como é que funciona essa
indústria. E aí eu vou mas para perto. Dobermann. Vocês têm visto
dobermann por aí? Foi febre. Pitbull está em desgraça. Mas foi febre

- É exibido o vídeo.

também. Aonde você se encontra hoje os poodles? Estão nas favelas, estão
nas periferias e a gente está cuidando nas entidades, por quê? Porque

***

abandonaram. Dificilmente você vê um poodle sendo vendido hoje. É raro
porque saiu de linha, está saindo de linha. Agora é o pug, é o bulldog francês.

Bom, gente. Isso não tem preço. Isso absolutamente não tem preço. Ninguém
vende esta coisa que existe entre o ser humano e os animais. Bom, ninguém

Vamos lá. Vamos passar porque, se não, eu passo muito. Então eu botei o
pequinês só para mostrar este dado.

vende os pais, ninguém vende os filhos, ninguém vende os cônjuges, os avós,
os amigos. As pessoas que a gente gosta, que a gente ama, a gente não
negocia. Portanto, não há razão para que a humanidade chegue ao ponto de
não entender que isso tem que acabar. Bom. Aí nós vamos passar alguns
exemplos. Pegamos alguns exemplos, não só em São Paulo, mas em outras
cidades.

A legislação atual em Santos já regulamenta essa questão que
posteriormente eu acho que vocês vão discutir aqui na Assembleia. Na
realidade, esta CPI, ela está relacionada diretamente não é com essa questão
do fim da venda, não é? Mas a gente avançou mais ainda. A gente vai proibir
em Santos. Não sei o que vai dar depois, mas a gente já tem maioria na
Câmara e já conversamos com o prefeito, o projeto vai ser aprovado e vai ser

Este foi o maior escândalo, que foi o canil de Piedade, que forneciam, era
um canil legalizado, direitinho, que fornecia animal para inúmeros
estabelecimentos no Brasil. E aí estão as fotos dos animais. E vocês sabem,
isso é recente. Todo mundo que está aqui viu o que aconteceu por lá. Esse

sancionado. Depois, se houver uma briga jurídica, nós vamos encarar essa
briga. Então nós já temos a legislação lá que regulamenta. Não nos interessa
regulamentar. Nós queremos acabar definitivamente com a comercialização
dos animais domésticos.

canil foi fechado, as pessoas estão sendo processadas... Enfim. Itanhaém,
recentemente, este era clandestino, aconteceu agora, faz três, quatro meses
também, foi a mesma coisa. Temos outros, não é? Então vamos mostrar. Este
é de Osasco, em 2017, aqui em São Paulo também, Joinville, 2018, temos
em, ainda em 2018, nós temos em Curitiba em 2019, nós temos, enfim,
inúmeros. A gente não quis trazer mais porque eu fiz um corte.

O que o nosso projeto prevê? Muito rapidamente, não dá para ler também,
mas ele prevê o que eu disse no começo. Na realidade é uma lei específica
para Santos, mexe no código de postura de Santos, mas, quando eu fiz
audiência pública, veio gente até de Minas Gerais. Deu desespero neles.
Apesar de que em Minas já tem um... Aliás, só eu mandei 52 projetos iguais
para cidades diferentes, porque o Brasil está se organizado. O Brasil vai

Exposição de animais para venda: nós já temos uma legislação em Santos
que proíbe isso, proíbe a exposição. Nós estamos até numa briga para que a
lei seja aplicada. É um determinado dispositivo. E aí nós temos a Declaração
Universal dos Direitos dos Animais. O que ela diz? Que a exibição de
animais e os espetáculos que se sirvam dos animais são incompatíveis com

acabar com isso. Ninguém segura as ondas do mar e esta é uma onda, a onda
da proteção animal. Ela não para. Tanto é que o mercado pet avança por
causa da onda da proteção e bem-estar animal. Segue.
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Bom, nós fizemos uma pesquisa na minha página, eu abro a minha página, O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Muito
e, obviamente, deu, lógico – ouvimos 1.600 pessoas, isto é uma enquete, que obrigado Benedito Furtado pela sua explanação. Agora abro para perguntas.
é do próprio Facebook –, 61% a favor, 39% contra, embora tenhamos sido Só para a gente, também, poder orientar as respostas; as perguntas até três
também, lá em Santos, invadidos por gente de tudo quanto é lugar do Brasil. minutos e as respostas também até três, só para gente dar um dinamismo.
Tem uma outra pesquisa. Essa foi feita pela TV Record do litoral. Foram
60.100 pessoas – era TV do Litoral, mas, também, o Brasil inteiro invadiu – A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente.
, mas deu, olha lá, a favor da comercialização, 48%. Contra a
comercialização, 52%, ou seja, o Brasil, o povo brasileiro não quer mais que
se comercialize animais domésticos. Esta é da TV Record. Vejam bem, olha
a amostragem. 60 mil. E se vocês forem lá – eu ainda tenho isso, que eu acho

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, deputada
Adriana Borgo.

que eles tiraram, mas eu acabei printando na época. Ou seja, 52% é contra,
e, se vocês acompanhassem os debates, mais de 100 mil comentários, vocês A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Sr. Furtado, prazer em ter o Senhor
iam ver a força que tem a proteção animal, que não é tão organizada assim aqui. É nítido o seu amor pelos bichos, não tem como a gente não sentir isso
como se imagina, mas os criadores são. Eles são muito bem organizados e nas suas palavras. Sou uma cachorreira apaixonada, nada profissional, 18
têm dinheiro para isso, não é? É, nós não temos – na realidade, essa lei – cachorros, um cavalo, 10 passarinhos e um coelhinho, todos resgatados, além
nenhum canil lá em Santos, não é? Essa lei, portanto, não vai atingir nenhum dos meus bichinhos, que eu amo, meus cachorrinhos que eu pedi as raças
específicas de aniversário, de Natal, enfim. Eu estou aqui hoje para contribuir
canil de Santos.
Eu queria, também, mostrar que a maior rede social, o Facebook, não permite
mais divulgação de venda de animais, de nada relacionado a animais – não
dá para ver também, eu vou deixar isso com vocês. Aqueles pontinhos

para que os nossos animais tenham políticas públicas de defesa. Então, como
apaixonada pelos bichos, não de hoje, mas desde que eu nasci, eu preciso
fazer algumas perguntas para que a gente possa chegar num consenso.

vermelhos lá é o que eles proíbem. Eles não têm mais. No Facebook eles Aqui, nós, como parlamentares, temos obrigação de sermos imparciais e de
proibiram, ou seja, não proibiram porque são bonzinhos, não. Proibiram conseguirmos avançar no assunto que nos interessa, que é a proteção animal.
porque eles viram que a opinião pública não aceita mais isso, que a sociedade O seu PLC bloqueia o comércio de vendas, legal, de animais. Isso é
inconstitucional, inclusive o Senhor já sofreu até algumas ADINs em relação
não aceita mais esse tipo de comercialização. Vamos além.
Eu queria chamar atenção para vocês. Esse é o dono do Petz, que acabou
sendo falado aqui. E por que que eu trouxe essa manifestação do Petz? Ele
fez essa manifestação – não porque ele é bonzinho, ele é um homem de
negócios –, mas ele já vislumbrou que venda de animal não tem futuro, não
dá futuro, perde cliente. Esse argumento de que o mundo pet vai perder
dinheiro, que comercializa, não é? Que o segmento pet vai perder dinheiro,
não perde, gente. Mais de 90% dos animais que tem no Brasil, que
consomem, são animais que foram doados, que foram adotados, não foram
mais comprados. Isto não é verdadeiro, essa tese. Ouçam o que diz o dono

a isso. Isso cabe à Federação e não a aqui, eu não entendo, a uma Casa
legislativa. Mas, além disso – queria que o senhor falasse um pouquinho
sobre isso –, eu queria te perguntar uma coisa: todos os canis são ruins? No
meio de tantos, não tem ninguém? Não dá para a gente pensar numa
regulamentação? Num conjunto de leis que a gente possa fiscalizar? E
também, todas as ONGs são boas? Não existem ONGs que se escondem atrás
de nomes e que também maltratam animais? Então essas são as minhas
perguntas, deixando mais uma vez claro que a minha intenção é contribuir
para que a gente chegue num consenso dos dois lados.

do Petz, que é a maior rede. São 84, 86 lojas no Brasil inteiro. Essa é a maior
O SR. BENEDITO FURTADO - Vamos ver lá. Eu sou, deputados,

rede. Ouçam o que ele diz.

presidente da Comissão de Justiça e Redação lá da Câmara e eu sou

***

jornalista. Eu não sou estudioso do Direito, mas, há muito tempo atrás, na
“Folha de S.Paulo”, eu li um artigo de um jurista chamado Goffredo da Silva
Telles, que lá ele defendia a tese do legal e do legítimo: nem tudo que é legal

- É exibido o vídeo.

é legítimo, nem tudo que é legítimo é legal. Como legislador, eu atuo no veio
do legítimo. Se não for legal... A lei, ela tem que ter uma finalidade de

***

atender aquilo que a sociedade quer.
Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo: em Santos tem duas leis que se

O SR. BENEDITO FURTADO - Gente, este é um homem de visão. Está
enxergando o futuro. Olhou para o futuro, viu que não dá em nada vender
animal, e a nossa campanha, lá em Santos nós estamos em franca campanha,
depois eu vou pedir para os deputados que são favoráveis ao projeto – a gente
trouxe um cartazinho – para tirar uma foto com o cartazinho com a gente
para a gente divulgar na nossa cidade, na nossa região. Nós estamos

diziam inconstitucionais. A primeira delas é a lei que proíbe animais em
circo. Nós somos pioneiros. É minha, 2004. A lei veio comparecer... De todo
mundo a lei veio como inconstitucional. Aprovamos, o prefeito vetou,
derrubamos o veto. A lei está aí. Está implantada em mais de duas mil
cidades brasileiras, inclusive aqui na capital, inclusive no estado de São
Paulo, em vários estados brasileiros.

divulgando no Brasil inteiro. Pet Shop legal. Pet legal não vende animal. Esta
é a tese e é o que nós vamos defender, deputado. Esperamos o apoio de vocês,
não é? Espero que muito em breve a Assembleia Legislativa também venha
com uma lei nesse sentido. É isso.

Então esse conceito de... Tem uma outra lei também que nós ganhamos
inclusive na Justiça, que era a lei que proibiu aluguel de cães na cidade. É
uma atividade comercial, legislação federal. Aprovamos, eles entraram na
Justiça, perderam e a lei está vigorando lá até hoje. Então eu não me
preocupo muito com isso. Derrubaram três leis minhas. Derrubaram, não. A
Lei dos Bois, que nós aprovamos lá e na realidade foi uma articulação uma

86 – São Paulo, 129 (224) – Suplemento

Diário Oficial Poder Legislativo

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

ação contra quem entrou com ação Federação Nacional da Agricultura, explicava isso. Isso é evolução das espécies e as pessoas não estão
Procuradoria-geral da República e Ministério da Agricultura. Nunca um entendendo isso. Por que o vira-lata vive mais? Porque ele é o produto de
vereador vai segurar uma lei com esse peso, não é? Da República em cima uma evolução. Por que os animais que os animais de raça...
de uma lei minha, que foi a Lei dos Bois para poder empurrar e fazer os bois Eu li hoje, não sei... A Holanda está proibindo o pug, aquele que tem o
sofrerem o que eles sofrem nesse tramite até os portos da Turquia na época. narizinho. Porque ele vive pouco. Ele não consegue respirar direito, tem
A lei era minha.

problemas cardíacos. A Holanda está proibindo, não vai ter mais. Isso não é

Derrubaram a dos Fogos, usando um decreto da época do Getúlio Vargas, evolução, é retrocesso. É o homem tentando interferir na natureza. É isso que
que o exército que tem que... Enfim. Isso não tem o menor sentido. Um eles fazem. Aprimorar geneticamente, nós não precisamos. Nós somos
decreto do Getúlio Vargas derruba uma lei, enfim. Mas nós vamos continuar. aprimorados geneticamente, a medicina funciona para nos dar uma vida mais
As leis estão andando por aí, uma hora a gente passa, não é? Derrubaram longa, e não para nos tornar objeto de desejo, de consumo. É isso, deputada.
uma outra minha, foi a que nós proibimos experiência com animais, qualquer
tipo de experiência com animais. A Unifesp, as universidades todas se A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Muito obrigada.
enquadraram e a Unifesp foi lá e entrou com uma ADIN e tal, estão
funcionando com liminar, isso é uma vergonha, porque não precisa para
ensino, enfim. Esta é uma primeira resposta que eu queria lhe dar.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, antes de passar
para alguma outra pergunta, eu também queria participar desse debate, dessa

A segunda resposta, com relação aos canis. A questão é conceitual. A questão.
questão é filosófica. É aquilo que eu disse ali: amor não se negocia. Quem
Bom, eu concordo com alguns pontos que o senhor colocou, na verdade,
ama não vende. O dono de canil não vende.
praticamente todos.
A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - E o livre direito de escolha?

O SR. BENEDITO FURTADO - A legalidade é outra discussão. O dono
do canil que ama, ele queria para ele. Vai trabalhar, vai arranjar outra
atividade. Ganhar dinheiro explorando animais, explorando vidas,
explorando amor, isso não tem sentido, deputada. Isso não tem sentido. Pode
ser que a gente não vença agora, mas nada... Antigamente a gente
escravizava negros, brancos na Roma antiga, negros. A gente comia gente.
Nós comíamos gente, não é? Enfim. O homem evolui. Esse é o conceito. E
por fim as ONGs. Tem ONGs que não prestam também. É claro que tem.
Tem gente boa e gente ruim em tudo quanto é lugar, mas para isso nós temos

O SR. BENEDITO FURTADO - O tema é polêmico.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É polêmico, sem
dúvida alguma, e eu queria dizer o seguinte: essa questão da
constitucionalidade, primeiramente, eu já estava até pensando aqui em
colocar essa questão, temos um deputado na Casa, que é o Campos Machado,
ele fez inclusive uma análise no plenário, ele que é advogado da São
Francisco, da USP, bastante interessante dessa subjetividade dentro da
constitucionalidade, ele é um grande constitucionalista. E dentro, até, do que
o senhor colocou, um exemplo interessante: a Lei dos Fogos.

que aprimorar as legislações, as leis e ir para cima, não é? E fiscalizar. Eu apresentei aqui na Casa uma lei, também, proibido os fogos de estampido
Fiscalizar. Dizer o seguinte: não, vai aumentar a clandestinidade. A e, olha só, a mesma lei que não foi aprovada no seu Município, no meu
clandestinidade nós temos que combater.

município, Indaiatuba, já foi aprovada a proibição de soltar fogos e também
se comercializar fogos. Foi questionado na Justiça e já está transitado em

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Os dois lados.

julgado, ou seja, a constituição é diferente? Não. Aliás, ao contrário. O que
aconteceu em Indaiatuba pode servir de referência para outros municípios.
O que está acontecendo aqui, é importante a gente fazer o aprofundamento

O SR. BENEDITO FURTADO - É. Tem que combater os dois lados. Tem dessa discussão, esta CPI foi criada de uma demanda.
um monte de colecionadores, tem de tudo. Mas a gente vai evoluindo. Vai
Particularmente, eu quando decidi criar a CPI, corri atrás, encontrei o apoio
evoluindo, vai evoluindo, mas esse conceito de não se negociar sentimento...
dos colegas, fui muito sensibilizado pelo caso de Piedade. É um caso aí
Olha a pessoa às vezes compra um animal... Em Santos é o seguinte: só para
emblemático de muita violência contra os animais. Eu quero até colocar aqui,
que a deputada tenha noção, a Cobasi já não vende mais cães e gatos. A
é importante que a CPI fique bem delimitada. Nossa CPI tem o foco na venda
Petland que vendia... O representante da Petland que está aqui, ele sabe disso.
de animais. Nós sabemos que existem outras formas de violência contra os
A moça de Santos procurou a coordenadora – eu digo nome – da Codevida
animais, mas a violência na venda de animais é notória, está registrada já em
de Santos, a Leila Abreu, dizendo o seguinte: nós não vamos mais vender na
várias, enfim, situações. Situações, já como o senhor colocou aqui, tantas
nossa loja. Vários Pet Shops de Santos, pelo menos seis que eu me lembre,
outras que a gente vai ficar aqui até amanhã só mostrando casos. É quase
já disseram que não vão vender mais. Então é assim. A coisa evolui de tal
diário e isso, não é? É importante que a gente aprofunde o raciocínio.
forma... Daqui a pouco não vai ter para quem vender.
Eu lancei um desafio aqui, na semana passada – desculpe, semana retrasada
É a tese, porque várias pessoas que compravam animal já entenderam o
– quero até registrar isso. Hoje nós temos representantes aqui, enfim, ligados
conceito e já não compram mais animais. É coisa de mudar, transformar
à venda de animais, hoje, estamos aí conseguindo caminhar de mais
geneticamente os animais como eles fazem, aprimorar raça. Nós somos viratranquilo, mas na última semana não foi tranquilo, foi um ambiente, que eu
latas. O que eu sou? Eu não sei o que eu sou. Eu sou fruto de vários povos.
entendo, tumultuado, e, apenas para registrar que o que está acontecendo
Tem gente que é filho de negro com branco, não vamos cruzar negro com
hoje é a maneira com que a CPI deve ser conduzida. Diferentemente disso,
branco? Não vamos cruzar oriental com europeu? Nós somos vira-latas. Por
eu, como presidente, não posso tolerar.
que os animais não podem se miscigenar também? Isso é evolução! Darwin
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Mas, indo além nessa questão, o que eu queria colocar é que essas situações O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, pela ordem,
de maus-tratos, se existe um canil bom e um canil, vamos dizer assim, deputado Delegado Bruno Lima.
razoável, eu lancei um desafio semana retrasada, na nossa última reunião e,
lamentavelmente, claro que eu continuo aguardando, esse desafio não foi O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Bom, acho que você já
aceito por ninguém. Quero reforçar esse desafio, que é o seguinte: nós vamos respondeu, com todo o respeito que eu tenho pela deputada Adriana, vou
fazer visitas surpresas a canis que a gente recebe denúncias. Aliás, mais uma frisar mais uma vez. Nós podemos fazer aqui uma CPI das ONGs.
vez, eu não sei se a TV Alesp está transmitindo ao vivo, mas certamente vai
posteriormente, eu quero lançar o desafio que as pessoas mandem as
denúncias.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Sim, poderia ser
pertinente. Sim.

E eu lancei um outro desafio semana passada, que é o seguinte: quem tem
canil e que considera que o seu canil é exemplar, que mande também para
CPI para que a gente faça uma visita. Só tem um detalhe. A visita, é claro
que é surpresa, não é? Infelizmente ainda não recebemos nenhum tipo de
voluntário nesse sentido. Isso, claro, que me preocupa bastante, a gente,
conversando com especialistas, há quem crave – isso foi registrado,
inclusive, aqui na última reunião – de que não há nenhum canil que seja
perfeito do ponto de vista de bem-estar animal. E o desafio continua lançado,
não é? E a gente quer realmente é entender se existe essa mosca branca. Eu
acho que isso é fundamental até para a gente pautar essa discussão.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Finalizando esta CPI nós
podemos, sim, criar uma CPI das ONGs. Há vários acumuladores que se
passam como protetores, nós sabemos disso. Só que, mais uma vez, nós
estamos tratando de venda. Não dá para usar a desculpa de um erro com outro
erro. Se tem criadores que não tratam bem os animais e lucram em cima dos
animais, nós temos que investigar. Só que não dá para eles jogarem a
desculpa. Eu estou fazendo isso, mas a ONG também está fazendo. É
justificar um erro com outro. Só colocar essa colocação aqui para vocês, dar
parabéns ao trabalho do vereador, muito boa essa sua apresentação, e,

Enfim. Eu queria só fazer esse comentário, essa ponderação e reforçar os também, contar o episódio que aconteceu essa semana com a minha equipe.
dois desafios, de quem se considera referência, eu acho que a CPI tem que
visitar de maneira surpresa, e o outro desafio para a população para que
mande denúncias, porque a gente vai atrás, sim, vamos, já foi aprovado,
inclusive, nesta CPI, que essas operações vão poder ocorrer. Desculpa me
estender um pouco, agora vou passar para as perguntas mais uma vez.

Sofri alguns ataques, algumas ameaças, foi elaborado o Boletim de
Ocorrência, então o mesmo desafio que você estava lançando eu lanço para
vocês que estão assistindo e estão perseguindo. Continuem os ataques.
Ameaçaram ir para a Corregedoria, são tão inteligentes que eu nem policial
sou mais. Então se tem que representar, representa aqui na Assembleia. Se
vocês querem representar, o lugar de representar é aqui nesta Casa, não é na

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu polícia mais. Então, antes de tudo, vocês têm que estudar um pouco antes de
sugiro que o Senhor lance, também, esse desafio às ONGs, porque.
querer denunciar as pessoas. E assim, o trabalho não vai parar. Não adianta
ameaçar, ameaçar a Luisa Mell, ameaçar esse ou aquele, porque a gente não

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.

tem medo. Se eu tivesse medo não era delegado. Então fica o desafio,
parabéns pelo trabalho, não tenho perguntas a serem feitas, eu acho que já

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - As ONGs têm verba, recebem
verba, não é? E elas têm a obrigação, sim, de cuidar dos animais assim como

foi bem esclarecido e contamos com o seu trabalho em Santos. Muito
obrigado.

os criadores, eu acho que a gente podia fazer dos dois lados. Eu só quero a
imparcialidade. Eu não estou do lado de um nem do outro.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com certeza.
Deputado, eu quero registrar uma situação, a gente já tinha até conversado

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.

um pouco informalmente com outros membros. Eu quero dizer que esta
Presidência coloca à disposição para receber qualquer tipo de denúncia,
qualquer tipo de situação onde os senhores estiverem aí se sentindo coagidos

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Eu acho que tem muita coisa para

no trabalho que esta CPI se propõe a fazer.

a gente estudar. O senhor está de parabéns, mas a gente precisa fazer dos
dois lados.

Nós temos que ter a tranquilidade de trabalhar com a liberdade necessária
dentro do escopo da nossa CPI, e qualquer tipo de situação que seja
coercitiva nós não toleraremos. Mais alguma pergunta?

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É que a CPI é da
Venda de Animais, se tiver alguma ONG vendendo animal a gente tem que
ir, sim, com certeza.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem. É bom constar,
que isso aqui, eu não deixei claro, a ameaça com relação aos funcionários do
meu gabinete e também ao funcionamento desta CPI. Então está tendo uma

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Sim, mas elas estão sendo inclusas,
sendo ouvidas, sendo protagonistas principais disso também. As ONGs estão
aqui também se declarando nesses depoimentos todos, sendo ouvidas, eu
acho que é importante. Eu só não queria generalizar. É isso que eu acho, que
a gente tem que ser imparcial. A gente precisa ouvir os dois lados.

movimentação para que esta CPI não chegue aos resultados, não é? Falaram:
“Não, não vamos nos dirigir à CPI que isso é uma piada”, então, só deixar
claro, que nós estamos estudando todo reflexo jurídico disso, inclusive
criminal, de estar tentando obstruir a nossa investigação, então assim que
meu jurídico formalizar essa documentação, vou trazer para a apreciação de
todos os deputados. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Lembrando
que cada um que está aqui está representando a população, foi eleito para
isso. Isso daqui não veio da minha cabeça, a ideia da CPI, assim como os
senhores que participaram, decidiram participar e todos aqueles que
assinaram a CPI entenderam que havia uma demanda, que o senhor muito

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Sr. Presidente, só uma
comunicação. A Dr. Mônica Grimaldi está colocando o canil dela à
disposição para visita da nossa CPI a hora que quiser. Não precisa nem
avisar.

brilhantemente colocou aqui. Existe uma situação que precisa ser trabalhada.
Estamos aqui e teremos toda a liberdade necessária para concluir os trabalhos O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Fica
registrado, então, aqui na Ata para a gente poder fazer essa visita no canil da
de maneira adequada.

Mônica Grimaldi. Perfeito. Temos mais alguma pergunta? Bom. Então
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, presidente.

queria agradecer mais uma vez o Sr. Benedito Furtado pela apresentação e,
nada mais havendo a tratar, está encerrada esta reunião. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, deputado

***

Caio França.

- É encerrada a reunião.
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Só para concluir. Da minha parte, também,
nenhuma pergunta ao vereador Furtado, só para dar os parabéns pela
apresentação e entendo, também, que a questão de mérito constitucional,

***

11.6. 27 DE JUNHO DE 2019

legal, acho que foi muito bem falado da questão da importância de que as
leis possam atender os anseios populares, além de tudo. E, também, eu penso

CPI – VENDA DE ANIMAIS

que esta CPI não está aqui para condenar quem já comprou animal, até

27.06.2019

porque, praticamente, acho que todo mundo aqui em algum momento da
vida, até porque, como foi bem falado, isso é uma evolução. Hoje as pessoas
estão mais conscientes nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Havendo número

Então, mais do que tudo, as leis também servem para mobilizar e fazer uma

regimental, declaro aberta a quarta reunião da Comissão Parlamentar de

discussão sobre o tema. Talvez, se você não tivesse apresentado essa lei, não

Inquérito – Venda de Animais, criada pelo ato 30/2019 com a finalidade de

teria sido convidado para estar aqui, não teria apresentado algumas

apurar irregularidades na venda de animais por canis, pet shops e demais

informações importantes, as quais ele já apresentou, e não teria mobilizado

estabelecimentos clandestinos, inclusive por meios eletrônicos no Estado.

outros entes, a Assembleia e talvez até mesmo o Congresso Nacional, a

Registro a presença dos nobres deputados: Delegado Bruno Lima, José

pensar em legislações mais duras, mais rígidas com relação à proteção

Américo, Caio França, este presidente Bruno Ganem e Altair Moraes; quero

animal.

registrar as justificativas dos Srs. Deputados ausentes, Maria Lúcia Amary,

Então eu falo isso, porque às vezes fica parecendo que a questão da CPI é –

que nos enviou um ofício, e também o deputado Jorge Wilson. Registro a

alguém pode imaginar – para perseguir quem já comprou animal, quem faz

ausência não justificada dos deputados Isa Penna, Marcio Nakashima e

venda. Gente, eu acho que não é esse o sentido. O sentido é para poder fazer

também Adriana Borgo.

com que isso, que uma boa parte da população já pensa, que possa ser

Solicito ao secretário a leitura da Ata da última reunião.

espalhado e que outras pessoas possam ser contaminadas, no bom sentido,
do interesse principal desta CPI, que é fazer com que as pessoas possam ter

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, presidente.

a liberdade de fazer suas escolhas, mas para poder esclarecer, também, como
é que funciona a questão dos criadores.
Eu mesmo já tive animais quando era mais jovem, mais novinho, que minha

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, deputado
Caio França.

mãe comprava para mim, e, de um tempo para cá, resolvi fazer adoção. E
hoje, enfim, sou extremamente feliz e convenço outras pessoas a fazer o
mesmo. E eu acho que esta CPI também tem essa tarefa, além da parte legal,
da parte formal que rege a Assembleia, e acho que a contribuição do vereador
Furtado hoje foi muito importante. Por isso, muito feliz com a sua
participação. Espero que os próximos também possam contribuir bastante
nesse debate.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. E também
pontuar uma outra questão importante que a figura do contraditório é
fundamental, já temos aqui um Requerimento de uma pessoa que é ligada à
venda de animais, que vai ser ouvida aqui, certamente outras pessoas
também. Isso faz parte. O que a gente não pode é ceifar o debate. O debate
tem os dois lados. Não é cortar um e não cortar o outro. Bom, enfim. Temos
alguma pergunta?

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Para solicitar a dispensa da Ata da reunião
anterior.
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Então parabéns, tenha o meu total apoio para que seja até o fim

de V. Exa., os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica investigado quem fez esse tipo de ameaça, e não vamos aceitar, em hipótese
considerada aprovada então Ata da terceira reunião desta CPI. Uma alguma, qualquer tipo de ameaça.
retificação, nós temos a justificativa também da deputada Adriana Borgo
aqui para a ausência.
Nós temos aqui na ordem do dia um Item, de autoria do deputado Delegado

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Isso é que é importante, que
investigue e vá até as últimas consequências.

Bruno Lima, Requerimento 34 de 2019, que requer que se dê conhecimento
aos integrantes desta Comissão Parlamentar de Inquérito do Boletim de O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Às últimas consequências.
Ocorrência registrado nas dependências da assessoria da Polícia Civil da
Alesp em 18 de junho de 2019, reduzindo a termo os atos de calúnia e O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Para preservar o nosso colega e
difamação praticados em face do parlamentar Delegado Bruno Lima e desta companheiro de Assembleia
CPI, requer ainda que esse Boletim de Ocorrência conste do relatório final a
ser apresentado por esta CPI.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Nosso colega e companheiro, e deixo

Quero me manifestar em relação a esse documento, hoje inclusive tivemos aqui claro meu apoio ao meu amigo Delegado Bruno Lima e vamos em frente
uma outra situação – não é, Bruno? –, e como eu disse, nós não iremos com isso. Tem todo o nosso apoio e não vamos aceitar em hipótese alguma,
admitir isso, ficará devidamente registrado conforme solicitou – acredito que ninguém, seja quem for em qualquer área ameaças a parlamentares. Muito
não é deliberado isso, a inclusão? Então é deliberado, aqui houve também obrigado, senhor.
uma ameaça recebida hoje no gabinete do deputado, também através das
minhas redes sociais nós estamos recebendo uma série de mensagens,

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, presidente.

Facebook, Instagram, principalmente.
E nós entendemos o seguinte, esse tipo de postura demonstra que para alguns O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra, o
não há espaço para o debate de ideias, o debate com argumentos. Onde sobra deputado Caio França.
violência, faltam argumentos. Então quero registrar aqui a minha
solidariedade ao deputado Delegado Bruno Lima, e dizer mais uma vez que
é algo que nós não podemos admitir e buscaremos também as medidas que
forem cabíveis da CPI para que isso possa ser minimizado e essa situação
não aconteça.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Só para reforçar também a minha
solidariedade ao amigo deputado Bruno Lima, que fez a sua campanha
pautado na proteção animal. Então não seria diferente a conduta dele durante
seu mandato. Então queria me solidarizar aqui com ele e também solicitar
que a CPI possa pedir até à delegacia da Assembleia que possa de repente
ajudar a esclarecer. No caso, além desse Boletim de Ocorrência, teve um

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra, o
deputado José Américo.

recente agora ontem que você recebeu, não sei se as câmeras da Assembleia,
podem ajudar, de repente é mais fácil de a gente poder encontrar quem está
disseminando esse tipo de atitude totalmente incabível. Então só para
registrar a minha solidariedade ao amigo deputado Bruno Lima.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Vi aqui o Boletim de Ocorrência,
queria também manifestar minha solidariedade ao Delegado Bruno,
deputado Delegado Bruno, dizer que conte com o nosso apoio, nossa

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.

solidariedade, porque nós temos que ir até o fim desta CPI. Isso mostra que
existem muitas irregularidades, e as pessoas, quando começa a mexer, as O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra, o
pessoas, evidentemente tem gente que reage. Tem gente que está na deputado Delegado Bruno Lima.
ilegalidade e que reage porque os seus interesses mesquinhos são atingidos.
Muito obrigado. Abraço.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Bom dia a todos. Gostaria de
agradecer as palavras dos colegas, dos amigos, e foi o que eles falaram, nós

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente.

estamos no caminho certo, quando nós encontramos resistência é que a gente
vai ter um resultado positivo na CPI, e falar que esse tipo de ameaça só nos

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra, o
deputado Altair Moraes.

dá combustível para dar continuidade ao trabalho e, muito mais do que isso,
intensificar o trabalho. Eu acho que nós estamos incomodando, ressaltar
também que o foco da CPI são os maus criadores, os praticantes de crimes,
então é isso que nós não queremos. E é isso que nós não queremos tolerar.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Quero aqui manifestar o meu apoio ao
deputado Bruno Lima, grande amigo que luta grandiosamente pela causa
animal, e dizer o seguinte, Delegado, quando vêm ameaças como a gente

Então os trabalhos vão ser intensificados agora, e agradeço a todos, com
certeza, nós vamos encontrar o autor desses fatos. Obrigado.

acabou de ver aqui, a gente percebe que o caminho está bem corrido, a coisa
está certa -–entendeu? A coisa está certa. Eu costumo dizer que quando a O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com certeza.
água está muito parada, a gente fica desconfiada, porque dá bicho, mas água Delegado, existe um áudio, não é isso? Vossa Excelência gostaria de passar
revolta é boa porque a gente rema com mais força.

esse áudio?
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra,

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Então, o áudio – eu tenho

deputado Altair.

recebido diariamente no meu celular áudios dos grupos, dos maus criadores,
dos exploradores dos animais. Eu gostaria, sim, se não for causar nenhum
O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Eu fico bobo com esse tipo de coisa,

tumulto na CPI.

até parece que a gente é bobo da corte, tem que ficar ouvindo besteira.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não, é bom.
O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - E acham que enganam.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É pertinente, com
O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Como é que o camarada faz um áudio

certeza.

dizendo que não tem prova.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Eu gostaria porque, inclusive,
diz respeito a uma das nossas protetoras que será ouvida hoje, eu acho bacana
passar para todos terem noção do que nós enfrentamos diariamente aqui para

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Não tem prova mas
acusa.

desenvolver esse trabalho.
O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Tem como arrumar um pouquinho de

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com certeza.

capim para a gente comer, porque acha que a gente é tudo burro aqui. Traz
um prato para cada um da gente. E eu queria dizer para Luisa Mell o seguinte,
eu posso até não gostar dela, não gostar do Bruno, eu não quero me casar

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Eu gostaria de ouvir.

com o Bruno não, rapaz, eu quero saber qual o trabalho que ele está fazendo.
Eu quero é lá saber se eu não gosto dela, se eu gosto, como é que pode colocar

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Queria inclusive, só, alguém no áudio para dizer assim: “Eu não gosto do jeito dela”. Pelo amor
enquanto abre...

de Deus, tu não gosta do meu jeito é problema teu. Você pode gostar do meu
jeito ou não gostar. Eu não quero me casar com ninguém. Acho que ela

***

também não está querendo, já é casada, então é bom falar para ele, já é
casada, você não precisa gostar dela não, rapaz.

- É reproduzido o áudio pelo serviço de som.

Então, esse tipo de coisa idiota, desculpa até minha indignação. Desculpa,
gente, eu sou muito carinhoso, é o meu jeito carinhoso que eu tenho de

***

nordestino. Então esse tipo de palhaçada – sabe, Bruno? – me deixa chateado

de verdade porque faz ameaça infundada e diz que não gosta, porque não
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bem, com gosta do jeito. Não gosta do jeito, acusar alguém ou falar de alguém porque
relação a esse áudio, é um festival de besteiras, de acusações completamente não gosta do jeito da pessoa? Onde é que a gente está, rapaz? Está de
infundadas, atacando; pessoas que ganham dinheiro explorando os animais, brincadeira? Vamos em frente, então eu queria saber quem é esse camarada
e que estão utilizando de mentiras, de falácias para denegrir pessoas íntegras, também, porque fiquei muito apaixonado por ele, acho que eu vou colocar
como é o caso da nossa querida Luisa Mell. Eu não posso admitir isso, uma aliança no dedo dele, vou me casar. Obrigado.
acredito que a CPI realmente tem que se debruçar em relação a isso, como o
Caio França também colocou, nós precisamos exigir toda a investigação, que
se faça justiça. A gente não pode, sob hipótese alguma, permitir que pessoas
que dão a vida pela causa animal sejam jogadas no mesmo balaio, na mesma,
enfim, de pessoas que estão explorando os animais de maneira nojenta.
Nós não vamos aceitar isso, esta CPI, esta Presidência não vai admitir isso.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Vamos
seguir aqui, nós temos. Não havendo mais oradores inscritos em relação aqui
ao ofício que nós recebemos, o Requerimento, a gente coloca em votação.
Lembrando que nós estamos discutindo o Requerimento 34 de 2019 para
incluir o Boletim de Ocorrência do deputado Delegado Bruno Lima no
relatório final desta CPI. Em votação. Os Sr. Deputados que forem

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. favoráveis ao Requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o
Só queria esclarecer que o bingo mencionado foi um bingo em Mauá, com requerimento. Então, esse absurdo ficará registrado no nosso relatório final
feijão na cartela, e que valia um saco de ração. Então, assim, é em prol da e, mais que isso, também buscaremos oficiar os órgãos competentes, garantir
causa. Se algumas pessoas lucram o suficiente para não ter que fazer bingo, que a justiça seja feita na sua integridade.
rifa, para estar pagando castração, nós iremos em todos esses bingos
beneficentes em prol da causa, com certeza – está bem? Vamos passar
agora...

Mais até do que uma ameaça, ameaça já é uma covardia, já é um ato de
pessoas sem nenhum caráter, criminosos. Agora quando você ceifa a
liberdade de um parlamentar que foi aqui conduzido por dezenas, por 100
mil pessoas, e que quer fazer um trabalho, tudo que o parlamentar não precisa

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Tem problema nenhum.

é ter arestas para poder trabalhar, ele tem que poder trabalhar com toda a
liberdade. E por isso que eu digo, esta CPI vai garantir a liberdade para que

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente.

cada parlamentar, independentemente da posição que tenha, mas que tenha
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a liberdade para manifestar a sua posição, a sua liberdade para poder o animal também tem sentimento, o animal também sente às vezes saudade
conduzir o seu trabalho.

dos seus entes ou da pessoa que está próxima a ele. Com tudo isso, sim, nós

Nós recebemos aqui hoje, conforme requerimentos aprovados em reuniões temos que brigar para acabar com isso, com a venda dos animais. A gente
anteriores, duas grandes lideranças da causa animal. Primeiramente, eu vou vai conseguir acabar amanhã? Eu acho que não. Mas a gente vai ter um
chamar aqui então o Sr. Vereador Gustavo Palmieri, ele que é secretário do tempo que a gente vai acabar com a venda de animais? Sim, vamos.
Meio Ambiente e Defesa Animal de São Vicente, para que possa fazer a sua Então, a gente tem que entender que cada dia que passa, com essa evolução,
explanação. Na sequência ouviremos a Luisa Mell, agradeço mais uma vez

a gente tem que entender por que a gente está aqui hoje nesta CPI,

também a presença e a participação aqui. Eu passo a palavra então para o

principalmente pelos maus criadores. Tem bons criadores? Eu acho que pode

Gustavo Palmieri.

ter sim, eu acho, como médico veterinário de formação, eu já vi vários canis,
já vi coisas boas, mas posso falar para vocês, cada dia que passa eu vejo

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Bom dia, Sr. Presidente Bruno Ganem, é
um prazer estar aqui nesta CPI, passar um pouco da nossa experiência, o que
a gente entende da causa animal, não só na minha região que é a Baixada
Santista, mas o estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Gostaria de agradecer
também ao nobre deputado Caio França por esse requerimento de
chamamento aqui, os outros nobres deputados também. O amigo Delegado
Bruno Lima me solidarizo também com o Sr. Deputado, porque é

coisas que a gente não pode aceitar. Animal sendo criado lá, colocado numa
gaiola só para reproduzir. E quando aquele filhotinho está com uma máformação eu já vi relatos – se eu visse de frente eu ia para cima –: “Ah, não,
porque ele nasceu sem uma patinha, afoga o animal e joga no lixo”; “Ah, o
animal está pegando uma doença”; “Ah, esse aqui está feinho, saiu do padrão
de raça, ah, esse não serve mais”; “Ah, faz qualquer coisa aí, joga fora,
abandona”. É isso que a gente não pode mais aceitar.

inadmissível o que estão querendo tentar fazer. O deputado bem disse que as Então são essas coisas que a gente não pode aceitar, é aquilo, é um animal
ser tratado que nem um micro-ondas de casa: “Ah o micro-ondas parou de
vezes é difícil a gente mexer com coisas que estão paradas.
funcionar. Sabe o que eu faço? Jogo fora lá e compro outro”. Com o animal

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Gustavo, antes de a
gente começar, só queria combinar de a gente ter o tempo de dez minutos
para a explanação. Tudo bem?

não dá para fazer isso, jogar fora e comprar outro. Trabalhei durante 14 anos
num Centro de Controle de Zoonoses, onde lá trás eles faziam eutanásia
todos os dias, câmara de gás, injeção letal e a gente brigou.
A partir de 2003, na cidade de São Vicente, a gente entrou em contato com

O SR. GUSTAVO PALMIERI - O.k., tudo bem.

a Promotoria do Meio Ambiente e fizemos um TAC com a Prefeitura, com
o então prefeito à época que foi o nosso ex-governador Marcio França, onde
ele assinou esse TAC junto com a Promotoria, que não poderia fazer mais

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Obrigado.

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Então, tudo que está parado a gente fica
até com um pouco de medo porque sabe que pode ter alguma coisa por trás,
mas quando a gente mexe no vespeiro às vezes saem tudo e querem picar
qualquer um que vê pela frente. Mas a gente que está na causa animal sabe,

eutanásia. Muita gente falou: “Nossa, mas o que que vai fazer com todos os
cachorros de rua, faz eutanásia de 20 a 30 animais todos os dias pela rua, mas
como que vai fazer, vai ficar tudo isso?”. Nós vamos fazer políticas públicas
voltadas para os animais de rua, os animais domésticos, então iniciaram-se
as castrações.

a gente toma porrada todo dia, a gente já está calejada, com as costas um Hoje a nossa cidade de São Vicente já passou de 100 mil castrações públicas
pouco já incrustada com as coisas boas.
Então gostaria só de passar um pouco a vocês. Eu sou médico veterinário de
formação, entrei na Medicina Veterinária em 1997, de lá para cá sempre fui
um apaixonado pelos animais, não só os animais domésticos, que hoje aqui
é a nossa pauta, mas todos os animais que tem aí no nosso universo, desde
pássaros, animais silvestres.

gratuitas para o Município, é bastante. Agora faça uma pergunta para mim:
acabou animal de rua? Não, não acabou animal de rua. Todos os dias a gente
castra no mínimo 35, 36 animais na cidade de São Vicente gratuitamente,
fora as clínicas veterinárias. Eu tenho Hospital Veterinário particular, onde
eu faço castração todo dia, deve ter na minha cidade pelo menos umas 50
clínicas veterinárias que fazem castração todo dia. Então tem muito
abandonado, muito animal abandonado, que passa disso, a partir do

E hoje mais a gente tem aquele intuito de ter os animais domésticos mais
próximos da gente, cada dia que passa entende que a gente tem que evoluir.
Lá atrás, quando era pequeno, eu acho que eu lembro quando era muito
pequenininho, eu lembro do meu pai ter comprado um cachorro para mim.
Eu acho que quase todos de vocês aqui já devem ter ganho um animal que
até comprou, às vezes um pai ou às vezes até a própria pessoa pode ter

momento que tem o criador, ele tem a raça pug na casa dele, e tem a raça
yorkshire, eles têm que separar, o yorkshire é aquele safadinho, ele pulou lá
e pegou a pug, aí nasceu mistura de pug com yorkshire. O que que eles
fazem? Abandonam. Doam para qualquer pessoa, aí falam: não, o yorkshire,
aí começa a vender, começa a fazer um salseiro onde ninguém cuida bem
dos nossos animais.

comprado, mas como toda a nossa população tem que evoluir, eu acho que
na proteção animal a gente tem que evoluir também.

Pessoal, os animais têm sentimentos. Como eu falei para vocês, eles sentem
dor, eles precisam ser tratados da forma correta, eles precisam ser entendidos

Porque todos sabem que lá brancos foram escravizados e vendidos, negros
foram escravizados e vendidos, índios foram escravizados e vendidos. Hoje,
os animais são escravizados e vendidos, eu acho que a nossa população tem
que entender que tem que acabar com isso. Por que que parou de ser
escravizado e vendido o ser humano? Porque ele sente dor, sente frio, sente
fome, ele tem o amor no coração, ele tem fidelidade, tem tudo isso o animal
não é diferente, o animal também sente dor, muita gente acha que não, mas

que eles são uma forma de vida, como todos nós somos. Chegou a hora de a
gente evoluir, chegou a hora de colocar um basta nesse tipo de venda
indiscriminada de fundo de quintal, daquelas pessoas que só querem pensar
no dinheiro, que a partir do momento que ele não consegue ter mais renda
com aquele animal, ele despreza o animal, doente, velho, sem condições de
tratamento, onde ele pega uma matriz nova e começa a fazer tudo de novo.
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É isso que a gente quer coibir. A gente não quer só coibir aquelas pessoas E, assim, pode existir uma mosca branca, pode existir alguma coisa. Eu vou
que façam com verdade, que passam pelo Conselho Regional de Medicina ser bem sincero como médico veterinário: pode existir. Tem pessoas que
Veterinária, que passam por uma fiscalização de uma Vigilância Sanitária e fazem com boa vontade, cuidam do animal, mas é muito, muito pouco, só
fazem as coisas corretas. Mas, sim, a partir do momento que tem que parar que hoje a gente não tem como fiscalizar. O grande problema é a fiscalização
de fazer a coisa errada.
E no momento da evolução, não só da espécie humana, mas a gente como –
todos acham que o ser humano é um ser superior – pensar em acabar com
tudo isso, porque chegou o momento de parar de explorar o animal, de pensar
que é uma televisão, de pensar qualquer outra coisa, e só vender para ganhar
dinheiro, porque é isso que a maioria – como o Bruno Ganem, já vi em outras
CPIs falando –, a maioria, a gente quer achar uma mosca branca que faz o
verdadeiro canil que vende animal.

em cima desses canis, porque não tem. Não é só os canis, mas clínica
veterinária, pet shops e tudo isso, e o Conselho Regional de Medicina
Veterinária infelizmente é omisso. Eu sou médico veterinário e entendo isso.
Então, Delegado, eu entendi a sua pergunta, assim, eu entendo que não deve
mais ter venda de animais, eu sou totalmente contra a venda de animais e
precisamos de uma evolução, não acabaremos amanhã, mas com essa
evolução eu entendo que vai acabar, como já acabamos com os negros, como
acabamos com os brancos, como acabamos com os índios sendo
escravizados e vendidos.

Eu também vi que tem uma um desafio – não é, Bruno? Desculpa, deputado
Bruno. Um desafio onde a gente quer ver. Eu tenho certeza, eu na minha casa
tenho mais de dez cachorros, na minha clínica, quase 15, fora os gatos – que

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, presidente.

a gente não conta porque gato é independente. Quem tem gato, quem é
gateiro sabe, que é o dono da casa é o gato, o cachorro, não, ele é ao contrário. O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra, o
Eu quero propor um desafio quem tem bastante cachorro em casa e quem deputado Caio França.
consegue ficar limpando todo dia. Quem consegue ficar o tempo todo atrás
deles nenhum criador também consegue. Se a gente como pessoas que O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Gustavo, só, primeiro para dar os parabéns
gostam, estamos lá todo dia, já temos dificuldades imensas, e sem recurso pelas suas colocações, eu queria fazer duas perguntas mais técnicas pela sua
financeiro. O pessoal que faz a venda, eles também têm as dificuldades, só formação veterinária, que eu acho que são importantes para pelo menos eu
que é aquilo, eles querem: produzir, produzir, porque a produção é que vai me nortear aqui. Gostaria de entender o seguinte, quando você falou da
trazer a rentabilidade.
matriz, obviamente que é a fêmea que gera os demais animais.
Essa é a diferença, tem que fazer tudo da forma correta e hoje não é mais
aceitável do meu ponto, de vista, como médico veterinário, como protetor de O SR. GUSTAVO PALMIERI - Correto.
animais, não é mais admissível a gente explorar uma vida para ganhar
dinheiro. Vamos arrumar outra forma de ganhar dinheiro, tem diversas O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Minha pergunta é: existe uma regra ou
formas de ganhar dinheiro. Hoje, a gente não aceita mais isso. Então, quem então um bom senso de quantas vezes uma fêmea ao ano pode ou deveria
gosta de uma vida, quem gosta da vida animal sabe: não compre, adote. gerar outras, suas crias? Quantas vezes por ano uma cadela, uma fêmea pode
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, e a todos gerar ao longo do ano? Porque eu entendi que o senhor falou o seguinte.
estão aqui hoje.

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Muito boa pergunta deputado.
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Obrigado pelas
palavras. Eu vou abrir para perguntas.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Eles fazem uma, depois uma em cima da
outra, depois outra e depois outra, eu acho também, assim como qualquer

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.

mulher, a própria cadela também deveria ter um tempo para poder se
recuperar. Eu queria entender como é que é isso? Como é que a veterinária

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra, o entende isso, qual seria o prazo correto para isso?
Delegado Bruno Lima.

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Sim, para a gente entender, vamos
O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Primeiramente, parabenizar entender. Uma cadela ela cicla em média de seis em seis meses, onde ela
o meu amigo Palmieri, grande parceiro. Queria fazer uma pergunta. Durante entra no cio e ela pode ter o coito e depois a gravidez. A gente pede, como
a sua explanação você falou que existiria bons criadores, depois você falou médico veterinário, a gente pede no mínimo, no mínimo, esperar ter uma
que é a favor da adoção. Eu queria só entender. Você é favor que a gente gravidez e ter um cio, esperar, e depois só no próximo, mas para a cadela se
acabe com a venda e você acha que existe essa mosca branca, que o Bruno recuperar totalmente, a gente espera pelo menos um ano, seria o ideal. Mas
sempre coloca. Existe essa mosca branca que a gente tem procurado?

os criadores, eles precisam do quê? Eles precisam ter mais filhotes para
vender. Não vou falar nem 99%, mas acho que 100% dos criadores fazem

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Sim, Delegado, eu sou totalmente contra crias sequenciais, sequenciais, sequenciais. Isso, é assim, o meu
a venda dos animais, mas a gente também não pode tomar partido de achar entendimento. Agora, tem gente que não faz, a gente não tem como
que todo mundo nessa vida é ruim. Em todas as profissões, tem bons e maus comprovar. Isso teria que ter o quê? Uma fiscalização, teria que ter uma
fiscalização.
caráteres, todas, na Medicina Veterinária, na Polícia, na Advocacia.

Mas imagina você, que você é um vendedor, deputado. Você é um vendedor,
você tem um produto na sua mão, você quer ter mais produto para ter, para
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vender. Então como que eles conseguem esse produto? Fazendo cruzas em O SR. GUSTAVO PALMIERI - A preocupação como médico veterinário,
cima da outra.

eu acho que a preocupação é zero.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Então na sua colocação por ano uma cadela O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente.
só poderia.
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra, Altair

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Uma cria.

Moraes, deputado.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Uma cria para depois se recuperar e aí no O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Vereador Palmieri, eu gostei muito da
ano seguinte.

explanação do senhor. E de verdade não entendi muito bem esse negócio de
ser contra a venda de animais. Não entendi mesmo. Mas vou pedir uma

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Na verdade, o ideal mesmo, o ideal seria explicação de repente, até porque eu sou leigo. Algumas raças realmente
até um ano e seis meses passaria. Mas normalmente é aceitável um ano, que entraram em extinção, mas havia a venda, mesmo assim entraram em
é passar um cio, uma cria, um cio, uma cria, que é normal.

extinção. Agora, existem pessoas que gostam de raças específicas, pessoas
que gostam de raças específicas de cachorro, de gatos. E não – eu penso isso

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - O.k. Por último, da minha parte aqui. Uma
preocupação que existe, que alguns colegas e algumas pessoas me falam é se
a questão da venda, se ela iria acabar com as raças ao longo do tempo, se
existe essa preocupação. Eu gostaria de você também pudesse, pela sua

– não tem como parar a comercialização dos animais. Agora, como os
criadores também vão doar animais: quem vai cobrir esses custos, no caso
de raças específicas? É isso que não entra muito na minha cabeça. Respeito
a posição do senhor, mas tenho essas dúvidas.

formação.
O SR. GUSTAVO PALMIERI - Com certeza.

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Desculpa, deputado, você pode repetir?
O SR. ALTAIR MORAES - PRB - O Estado também não pode se

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Vamos lá. Se a gente está eventualmente
acabando com a venda, com uma eventual indústria dos canis, se essa
possibilidade de extinção de raças pode acontecer. E aí isso poderia acabar
com algumas raças, e que isso traria eventualmente o fim de algumas raças
que hoje, comercialmente, são boas e tal, e que a preocupação por parte dele.

intrometer dessa forma na vida de pessoas. A pessoa tem o direito de querer
comprar uma raça que ela bem entender: entendeu? Então, realmente não
entra na minha cabeça isso. Agora respeito a sua opinião.
O que cabe ao Estado, penso eu, é reforçar a forma de fiscalização dos canis
e criadores existentes. Então ninguém faz isso, que está falando de criar em
casa e dá muito trabalho, eu que é muito complicado a pessoa criar em casa
uma raça específica que vai ter um custo, vai ter muitas coisas ali e vai doar.

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Eu entendo que não. Por que eu entendo
que não? Porque as crias não se devem só por causa da venda, as crias ela
tem, podem ser dentro da minha casa, eu posso ter um macho, eu posso ter
uma fêmea, eu posso cruzar eles e pode ter a doação desse animal para as

Eu acho meio, desculpa, fantasioso isso, pegar uma raça importante, de tanta
relevância que tem um custo alto: “ah, eu vou criar em casa aqui essa raça,
vou gastar bastante com ela e vou ficar doando para todo mundo que eu sou
muito bonzinho”. Eu acho que é muito assim, desculpa mesmo, de verdade.

pessoas. Não necessariamente porque você acabou com a venda dos animais,
a gente vai acabar com as raças dos animais. A gente tem diversas raças que,
por anos e anos, foram se acabando. Como se fosse: “Ah, não é o da moda”.

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Eu entendo o senhor.

Hoje a moda todos sabem: “Ah, é o shitzu, ah, é o buldogue francês, é o
lhasa”; mas lá atrás quando a gente era pequeno era o pequinês. Hoje, quem
vê aqui um pequinês?

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Desculpa, eu não sou da sua área, eu
estou aqui para aprender, mas como leigo e como pensante, existem raças
que custam muito caro e que o custo para a pessoa financiar aquela raça, ter

Eu acho que quase ninguém vê. O dobermann, o fila brasileiro, você vê aí,
você via na rua lá, eu tive um fila brasileiro, nossa, quando andava com meu
fila brasileiro na rua, eu trombava com pelo menos mais uns cinco. Hoje
você não vê nenhum. Dobermann, eu tive um dobermann, era a coisa mais

e procriar e sustentar, e depois sair doando: “Ah, meu vizinho gosta de que
raça?”, “Tal raça.”, “Eu estou criando muito aqui, gastei para caramba, estou
doando, está aqui para você”. Eu acho que tem o direito das pessoas,
vereador, me desculpa.

linda, você via lá dobermann, tinha até filme, filme do dobermann. Pastoralemão, hoje a moda é o pastor de malinois, mas o pastor-alemão, aquele
antigo lá do Rin-Tin-Tin, você quase já não vê.

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Eu entendo totalmente a sua colocação,
Sr. Deputado, é assim, que eu entendo a mesma coisa. A gente não está

São coisas que você tem que entender que não vão acabar, nunca vai acabar
por causa da venda, compra e venda do animal.

lidando com produto, Sr. Deputado, a gente está lidando com uma vida,
quando a gente lida com uma vida, a gente não está lidando com quanto que
eu vou gastar. É a mesma coisa que eu pegar meu filho e falar assim: quanto

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Então, não há preocupação com relação à

que eu vou gastar com meu filho com colégio, quanto que eu vou gastar com

extinção?

meu filho com transporte com tudo isso e depois eu vou falar: “como que eu
vou doar ele para a vida”. Entendeu, Sr. Deputado?
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Mas vamos ser sinceros, não acontece essa fiscalização, como acontece em

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Desculpa, em relação a isso, é uma
comparação, meio assim, desculpa, esdrúxula. Por quê? Vamos lá. Se o
animal é bem cuidado, é bem tratado, como o senhor mesmo aqui falou –
entendeu? Eu acho que é justo uma pessoa querer comprar a raça que ela
quer para cuidar. Meu Deus do céu, qual é o mal que tem nisso? Se o animal,

todas as áreas, como bem o deputado Caio França falou aqui. Você tem
problema com trânsito, que não consegue fazer fiscalização, com a polícia,
que não consegue fiscalizar, no que acontecem os roubos. Tudo isso a gente
não vai conseguir. Então para a gente não viver no mundo de boa e continuar
ainda os animais sofrendo.

está sendo bem, todas as normas, está tudo legal, há fiscalização. Então,
realmente, desculpa, eu não entendo, mas respeito a sua posição.

Primeiramente, vamos parar um pouquinho, vamos todo mundo sentar, igual
a CPI que está acontecendo, sentar todo mundo aqui, todo mundo,
fiscalização, bem-estar animal, os protetores, os criadores, vamos sentar todo

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Sr. Deputado, o final é o que o senhor está
chegando, está olhando aqui para o final. A gente tem que olhar aqui no
começo. Como que esse filhote foi gerido, a que momento, o que ele passou
para chegar até ali no momento da venda. O nosso problema não é quem está
vendendo, nosso problema não é aquela pessoa que está lá do final, nosso

mundo e tentar regrar alguma coisa. Vamos tentar fazer uma lei pertinente.
Vamos tentar fazer alguma coisa séria, porque hoje do jeito que está não dá,
tem que parar, hoje tem que parar. Hoje, assim, bota uma lei, para tudo, aí
sim, vamos legislar juntos, vamos fazer alguma coisa junto. Mas porque, a
minha posição, do jeito que está não dá.

problema é como que ele foi gerido, como o deputado Caio França falou
aqui, quantas vezes ele pode ter tido cria, quantas vezes.
O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Obrigado, vereador, eu fico satisfeito
pela resposta do senhor. E desculpa se eu fui.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - É justamente onde entra isso que eu
falei: fiscalização, aí tem que se investir realmente na fiscalização, mas não
acabar, eu acho uma coisa, desculpa, mas, obrigado pelo posicionamento.

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Obrigado, deputado. Não, pelo amor de
Deus.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Me dá um aparte, deputado? Só para
complementar até para outras pessoas que estão acompanhando a CPI aqui,
nós estamos ouvindo a proteção animal, em seguida vamos ouvir a
fiscalização e na sequência os criadores. Então para deixar claro que nós
vamos ouvir todo mundo, mas sem dúvida, na minha opinião, se a gente
tivesse condição de ter uma fiscalização forte, robusta, eficiente, e que

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Eu falo mesmo, a gente tem que
perguntar.
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Deputado, eu queria
até colocar uma questão, que eu acho que esse bate-bola que a gente até
deixou bem à vontade, porque acho que ele foi profícuo. E eu queria registrar

tivesse condições de estar sempre acompanhando as denúncias que são que nessas falas eu entendo que está a essência desta CPI. Foi esse objetivo
quando eu fui buscar as assinaturas, junto com o Delegado Bruno, com todos
feitas; um principal problema nosso é que a fiscalização, há até dúvida sobre
os senhores, porque eu entendo – e aí eu vou até colocar uma pergunta para
quem faz esse tipo de – queria até perguntar para o vereador e agora
o senhor – que é uma grande preocupação.
secretário também.
Quem faz esse tipo de fiscalização? Onde que eventualmente eu denuncio
um canil? Na Vigilância Sanitária, na Polícia Civil? E quem faz essa
fiscalização na prática? A gente vai ouvir algumas pessoas, imagino nas
próximas semanas, mas até é uma questão que eu tenho dúvida, porque me
gera uma insegurança. Qual cidade que tem estrutura? Imagina, a gente tem
dificuldade de ter na cidade menor, cidades pequenas de até dez mil
habitantes, a gente tem dificuldade de ter um engenheiro para poder fazer
uma obra grande. A gente tem dificuldade de ter, será que vai ter que fiscal
da Vigilância Sanitária para poder fazer.
Queria até aproveitar a colocação do deputado Altair para ver quem fiscaliza
isso na real.

A minha formação é Engenharia de Produção. E a gente sabe que um
mercado, quando um mercado ele fica – desculpa a palavra, mas –
prostituído, distorcido, sem fiscalização, o mercado solto, um vale tudo. O
que que acontece? Quem quer fazer o certo acaba muitas vezes, das duas
uma, não consegue ficar no mercado porque ele acaba é tendo um custo
muito superior àquilo que o mercado quer pagar, e aí entra no dilema: “Poxa,
pagar por vidas”, e sabendo que no fim das contas essas vidas elas vêm desse
mercado que hoje está aí tão deteriorado.
Mas a pergunta que eu quero fazer para o senhor que é um médico veterinário
é, com os preços que são colocados hoje, com as práticas que são colocadas
hoje: há campo, há espaço para algum canil estar trabalhando de uma
maneira perfeita, a cada um ano etc. etc. ou não? O mercado está todo
deteriorado, a gente vai ter que resetar tudo para ver se há possibilidade ou

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Hoje quem tem que fiscalizar, Sr.

não de continuar?

Deputado, é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, primeiramente,
que ele vai dar o alvará de funcionamento, sempre tem que ter, o canil tem
que ter um veterinário responsável. E aí, a partir do momento que tem o
veterinário responsável, o Conselho vai para cima do veterinário para o
veterinário cuidar desse canil. Então a pessoa não pode abrir, se a pessoa
quer abrir um canil, ela sozinha abrir um canil para começar com venda,
compra e venda, ela não pode. Ela obrigatoriamente tem que ter um médico
veterinário que seja responsável técnico para isso. E aí o veterinário teria que
fiscalizar.

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Com certeza, Sr. Presidente. Hoje do jeito
que está não dá, e quem quiser trabalhar na legalidade, o custo torna-se muito
alto, e aí você vê, graças a Deus as redes sociais, agora o Facebook teve um
posicionamento muito bom de proibir a venda pelo Facebook, que é uma das
maiores redes do mundo de entretenimento das pessoas. E onde eles
inseriram aí as pessoas, mas a compra e venda de animais. Se você entende
que se você fizer tudo certinho, tudo na legalidade, o custo vai ser tão alto,
que aí chega ao que o deputado falou. Com um custo tão alto que não vai
conseguir mais vender, porque vai ter aquele cara de fundo de quintal, que
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ele vai fazer lá do jeito dele, vai dar cria, cria, atrás, não cuida do animal, não excelente político, excelente pessoa, e dizer que é um prazer tê-lo aqui
leva no veterinário, quando chega no veterinário o animal já está com tumor conosco, vê-lo nesse momento.
de mama, já está tudo aberto, não dá para fazer mais nada.

Queria o seguinte, gente, eu queria perguntar para o vereador uma coisa que

Chega nisso, ele vende o animal lá por 500 reais. Onde o criador teria que para mim me gerou uma dúvida grande, que é o seguinte. Bem, a atividade
vender por três mil, quatro mil, cinco mil reais – foi o que falou, que é um de comercialização de animais é uma atividade que mistura um amadorismo
animal muito caro. Mas o que eu sempre quero dizer para vocês, animal não com improviso etc. E no caso de cães e gatos ultimamente ela – tem também
tem preço, é uma vida. Então a gente não tem que lidar o animal como um pássaros, não é só cães e gatos – já começou a virar uma atividade muito
produto final, a gente tem que entender que o animal ele tem sentimento, lucrativa, e como se transformou numa atividade muito lucrativa, na verdade
com a família, com tudo isso. Então eu acho que a gente tem – como o Bruno é por isso que está tendo esta CPI, porque virou lucrativa as pessoas praticam
o nosso presidente falou muito bem feito –, vamos resetar tudo isso, vamos irregularidades, praticam crimes e quando alguém toca nesses crimes, mexe
resetar, sentar todo mundo aqui esse debate é muito bom para isso, Sr. com isso, atinge interesses econômicos às vezes muito grandes. E as pessoas
Presidente, e parabéns pela CPI que o senhor está comandando.

reagem de maneira atabalhoada etc.
Bem, mas o que me preocupou, não que me preocupou, me gerou uma

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Pela ordem, só para fazer uma dúvida, quando você fala o seguinte, que cumprir as regras de saúde, cumprir
colocação aqui em relação a isso. Eu acho, honestamente, muito radical as regras administrativas etc., torna praticamente antieconômica a
resetar, parar – sabe? –, meter o pé no freio, porque acredito, quero acreditar comercialização dos animais.
nisto, que tem pessoas sérias e com legalidade para fazer o trabalho. Da
forma que o senhor fala, desculpa, mas como leigo eu entendo isso, é como O SR. GUSTAVO PALMIERI - Para essas pessoas, não antieconômica
se ninguém estivesse legal, e como não há fiscalização, vamos parar todo para os animais.
mundo, não há fiscalização na polícia, não há no trânsito, então para o
trânsito para a polícia, para – é muito radical isso, vereador. Desculpa.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não, eu não sou contra o que você
está falando, até me simpatizei com isso. Eu quero dizer o seguinte, então

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Tem só uma coisa, para a gente perder você, é inviável, você está colocando o que é inviável os canis que seguem
uma vida, é essencial que a gente não pode perder nunca uma vida. Agora as regras, quer dizer, se eles seguirem as regras não vão conseguir obter o
trânsito, polícia, isso e aquilo, a gente não está lidando com vida, micro- lucro almejado. Portanto, eles são empurrados, vamos dizer assim, para a
ondas, geladeira, fogão, a partir do momento que a gente perde vidas, Sr. clandestinidade.
Deputado, para gente é muito importante, a gente que lida todo dia com perda Minha pergunta é a seguinte: as regras são excessivas, são custosas demais
de vida, a gente vê o que acontece nesse meio, para a gente, sim, tem que ser ou a comercialização é inviável?
parado, repensado com todos, não assim arbitrariamente de um lado só, mas
com todos.

O SR. GUSTAVO PALMIERI - As regras não são excessivas, as regras
são corretas para o bem-estar animal.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Ainda acho radical, se perde vida no
trânsito, se perde vida na polícia, perde vida, e muita, muita vida por falta de
fiscalização. Desculpa, essa sua fala aí não concordo, não, mas muito

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Entendi. Eu acho que esse tem que
ser o critério.

obrigado pelo esclarecimento, também acho muito radical tem que travar
tudo, mas concordo com que o senhor falou, tem que ser feito realmente um
grande estudo, tem que se elaborar bem, tem que estudar bem, isso eu
concordo plenamente com o senhor. Obrigado.

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Isso é o critério. O critério é assim, a partir
do momento que a gente começa a vender o animal, a gente tem um custo de
manutenção dele, a ração, vacina, veterinário, tudo isso, você tem esse custo
e ele se torna caro mesmo, então a partir do momento que ele tem um filhote,

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Obrigado.

que ele vai ficar no mínimo 45 dias com esse filhote, mais a mãe que ela teve
lá o tempo de procriar, tudo isso aí, isso vai gerar um custo para esse criador.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Antes de passar a E ele vai ter um custo para repassar esse custo para quem ele quiser vender.
palavra para nosso deputado José Américo, que se inscreveu aqui, eu queria
apenas registrar a presença do nosso amigo vereador Mário Covas,
presidente estadual do Podemos, seja bem-vindo aqui a nossa CPI.

O grande problema é que as pessoas que estão na clandestinidade elas não
fazem isso, então vão segurar esse preço lá embaixo. E vai vender o cachorro,
que um cachorro, um vende por 500, outro vende por 1.500. A população vai
comprar de qual? Do de 500 reais. E aquele que fez tudo certinho não vai

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sente-se aqui com a gente.

vender, vai ficar com o filhote para ele, o filhote cresceu, ele não vende mais.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É, por favor, sente- O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Entendi.
se com a gente aqui. Agora com a palavra, deputado José Américo.
O SR. GUSTAVO PALMIERI - Entendeu? Ele não vende mais, ele fica

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu queria saudar nosso amigo com o filhote. A partir do momento que ele criou, vamos colocar uma raça
Covas, com quem eu fui vereador durante muito tempo em São Paulo,
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média, vai você pensa aí um pug, tem uma média de cinco filhotes. Se ele O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Está aqui no cantinho
não vender esses cinco filhotes, ele vai ter a mãe, pode ser o pai que ele tenha ali. Cumprimentar também o ativista Rodolfo Oliveira, que está aqui. E dizer
também mais cinco filhotes, não vendeu vai ficar com sete animais em casa. que nós estamos ao vivo na TV Alesp e também no YouTube da TV Alesp.
Aí tem uma nova cria, e isso ele vai ter que manter com ração, com Bem, eu queria passar agora a palavra, agradecer e pedir as suas
veterinário, com tudo isso, uma segunda cria, depois que faça tudo direitinho, considerações finais.
depois de um ano e meio, ou um ano, vai ter mais cinco filhotes, mais cinco
e vai indo.

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Eu que agradeço, Sr. Presidente.

Se ele não consegue vender ele vai ter um custo tão alto depois para manter Agradeço os Srs. Deputados, esse debate aqui é sempre muito bom, porque
essa família de animais lá, que ele não vai conseguir, por isso que ele precisa eu tenho crescimento dentro da causa animal, dentro, principalmente, de
vender o animal. Então é um comércio, e eu não entendo lidar vidas com lidar com vidas. Eu como o Sr. Deputado falou, eu que sou um apaixonado
comércio. A evolução nossa como ser humano já mostrou isso. pela causa animal.
Comercializamos, a gente comercializou.
O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - É isso mesmo, é bom, é um elogio,

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Mas, vereador, esse é um entenda como um grande elogio.
problema moral.
O SR. GUSTAVO PALMIERI - A gente vive isso o dia inteiro, a gente

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Moral, você falou tudo, deputado.

sabe o que acontece, a gente está lá no dia a dia, a gente recebe muitos
animais que precisam de ajuda e no final das contas, quem sofre não somos

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Esse é um problema moral que você nós ser humanos, quem sofre são os animais. Então é o nosso papel cuidar
está levantando, eu não estou dizendo com isso a desqualificar sua para que esse sofrimento acabe. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.
preocupação, mas é um problema moral. Acho que esta CPI. E aí você, pela Fiquem com Deus.
sua experiência que é muito grande, pela sua paixão pelos animais, eu acho
que você poderia nos ajudar que esta CPI: qual é a vantagem dela? Não só O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Agora eu gostaria de
denunciar os maus-tratos, os erros, a irregularidade, mas a gente sugerir convidar para juntar-se à Mesa a Sra. Marina Zatz de Camargo Zaborowsky,
legislação, sugerir leis que possam regulamentar as coisas que existem.

a Luisa Mell.

Então, por exemplo, o comércio, nós não vamos acabar com o comércio
imediatamente, você mesmo coloca. Então a gente pode estar junto e A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Oi, gente.
estabelecer regras que tenham que ser cumpridas, e é óbvio que a gente não Primeiro queria agradecer aos deputados por ouvir o clamor da sociedade,
vai conseguir fiscalizar em todas as cidades, mas se você tem regras muito que não atura mais esse tipo de situação, exige uma resposta do Poder
claras e muito boas, digamos assim, e viáveis, você vai conseguir fazer, pelo Público depois de inúmeras denúncias, algumas conduzidas por mim,
menos numa cidade como São Paulo, é possível fiscalizar, na cidade de São gostaria de mostrar alguns casos aqui, que acho que uma imagem muitas
Vicente é possível se fiscalizar. Então a gente começa a fazer a sociedade vezes fala mais do que 1.000 palavras. A gente pode colocar alguns resgates
assimilar essas normas a partir dos grandes centros e elas passam a ser de canis que a gente fez. Pode colocar, por favor.
cumpridas também nas cidades.
Por exemplo, uma cidade pequena, de repente uma denúncia pode ir para a

***

polícia, e a polícia toma a providência, se o policial tem claro qual é a regra,
ele toma providência. Então você consegue estabelecer um sistema de - É exibido o vídeo.
controle razoável se a gente tiver leis claras, precisas. E esta CPI pode sugerir
isso, tanto leis municipais como leis estaduais que é o nosso métier mais

***

importante, eu acho que a gente pode fazer isso e pode avançar bastante nesse
sentido. Obrigado.

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Esses
animais foram adotados, depois de resgatados, pelo Instituto Luisa Mell. Os

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Muito obrigado, Sr. Deputado.

boxes que apareceram, o criador falou para a gente que estavam com câncer
terminal, por isso que estavam tão magros. Uma mentira deslavada, os

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bem, qualquer animais não tinham doença nenhuma, era simplesmente falta de alimentação.
mercado realmente que não tem concorrência acaba sendo dilacerado, e Eu gostaria até, se possível, chamar a veterinária que trabalha no Instituto
quando a gente lida com vidas e isso significa algo inaceitável. Obrigado Luisa Mell e o biólogo para que me ajudassem nessa explanação. Acho que
Mário. Quero registrar aqui a presença do vereador Ricardo França, meu fica uma coisa mais profissional. Eu consigo dar todo o conteúdo que a gente
amigo de Indaiatuba.

vem trabalhando nos últimos anos, Marina e Frank, por favor, se vocês
puderem vir até aqui me ajudar.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - É de Indaiatuba? Mas aí Indaiatuba
vai começar a tomar conta disso aqui. Espera.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro, com certeza.
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A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Eu acho Sobre a fiscalização, eu queria falar uma coisa. Quem me chama é a polícia.
que quanto mais informação a gente trouxer para esta CPI, melhores As pessoas acham que sou eu que faço a maioria das denúncias. Não. A
resultados nós teremos. Eu acho que é o objetivo de todos aqui.

polícia é chamada, tanto a Polícia Ambiental, quanto a Polícia Civil, e o

A gente tem enfrentado horrores, acho como os senhores viram, a gente vê Estado é incompetente, não consegue pegar esses animais, recolher esses
animais em gaiolas, animais em gavetas, animais, todos os animais que a animais. Então o Estado acaba me chamando e a gente acaba, muitas vezes,
gente pegou vêm muito doentes, algumas vezes os senhores olham e falam: ficando como fiel depositário, o que é uma coisa terrível para a gente, porque
“Ah, não tem nada”; e quando a gente vai fazer os exames é assustador. o processo, normalmente, dura muito tempo e a ONG que fica arcando com
Quase todos têm a doença do carrapato. Marina, se você conseguir falar esses custos sem poder doar esses animais, o que, para eles, também é um
primeiro sobre o estado. E uma coisa importante também, normalmente novo estresse, porque, por mais que a ONG seja – a nossa, muito, graças a
ocorrem vários crimes. Por quê? Porque eles não têm médico veterinário Deus, hoje em dia é – muito bacana, mas ONG também não é lugar para
responsável, eles têm medicamentos ilegais, eles têm medicamentos cachorro. Cachorro quer um dono.
vencidos, então, assim, uma série de coisas que acabam acontecendo, fora os Então, acho que essas coisas a gente pode resolver na CPI. Por exemplo.
problemas com a Vigilância Sanitária. Marina, por favor.

Teve uma vez na Oscar Freire, que a gente apreendeu uma mulher que fez
uma barraquinha e estava vendendo cachorro, assim. Bruno estava comigo,

A SRA. MARINA PASSADORE - Na verdade eu acho que, na maioria das não é? Se tem alguém vendendo CDs, a polícia apreende os CDs e a pessoa
denúncias que a gente faz e recebe esses animais, eles têm em 90% dos casos perde os CDs. Os cachorros não. Os cachorros estão até hoje com a gente ali
doença do carrapato, uma doença que é comprovada através de exames, e ela nesse processo e a gente lutando por isso. Então acho que falta, na verdade,
fica no animal, é uma doença que não tem cura, e isso impossibilitaria que o uma legislação eficiente, uma legislação justa, uma legislação clara, não é?
animal continuasse reproduzindo porque ela causa sangramento nas fêmeas Sobre o que pode e o que não pode, a polícia.
na hora do parto, tanto na hora do parto natural quanto na cesárea. Então ele Muitas vezes chega num canil e não sabe se isso é crime, se isso não é crime,
já não deveriam estar sendo reproduzidos, a maioria deles tem problemas de fica uma coisa subjetiva. Acho que está a hora de a gente... Gostaria de falar
saúde hereditários, principalmente ortopédicos, a gente tem, além disso, que, eu, como ativista vegana, sou absolutamente contra a venda, porque,
problemas psicológicos nesses animais.

por valores morais, como você falou bem, eu acho que vida não pode ter

O confinamento excessivo desses animais causa um estresse psicológico preço tem que ter valor. Eu acho que isso norteia, inclusive, esse comércio,
muito grande, causando problemas físicos posteriores. Que tipo de esses abusos. Porém, eu convivo em sociedade, sei que a sociedade brasileira
problemas físicos que a gente encontra em 90% dos casos? Úlceras de córnea ainda não está pronta para este momento. A gente vê esse movimento no
e problemas oftalmológicos, porque o animal se estressa pelo confinamento, mundo inteiro. Vários países estão mudando a sua legislação, proibindo

então ele fica batendo o olho na grade. A gente tem, assim, inúmeros casos. venda em pet shop, proibindo venda pela internet, que é uma atrocidade. A
Isso tudo é registrado por fotos, laudos, então assim, não é uma coisa que a gente tem venda em praças públicas, aqui, os animais vêm muito doentes, é
gente inventa. É uma coisa que a gente consegue comprovar olhando todos uma tragédia e continuam acontecendo feiras conhecidas.
os animais, inclusive nesse momento, porque a úlcera de córnea causa uma Então, chegou o momento de os senhores darem essa resposta à sociedade
cicatriz no animal e quanto mais cicatrizes, pior o olho do animal fica, até para a polícia poder trabalhar e ficar claro o que é e também resolver
inclusive causando hiperpigmentação no olho desses animais. É essa questão facilmente. Se foi apreendido, constatados os maus-tratos, tem que perder os
de ficar batendo rosto e a gente vê muito desgaste de dentes incisivos, animais imediatamente para não ficar esse ônus para a ONG durante tanto
mordedura das grades onde esses animais são mantidos. Por que eu estou tempo e para o animal, também, que vai ficar anos ali e talvez nunca tenha a
falando isso? Quando a gente calcula a idade de um animal a gente vê o chance de ter uma vida.
desgaste de todos os dentes, inclusive dos caninos. Quando um animal morde
alguma coisa, o principal que desgasta é o canino. Para o animal ter dentes
incisivos desgastados, significa que ele ficou mordendo a grade.

Sobre as raças. Eu gostaria de pedir ajuda do Frank, que é nosso biólogo.
Gostaria de falar um pouco, ainda, sobre o cruzamento, sim. Algumas raças
vem apresentando doenças cada vez piores. Algumas, na minha opinião,

Então, o trauma desses animais não é só físico. Ele é físico e psicológico pelo deveriam ser proibidas, por mais que os senhores achem que a pessoa tem
confinamento. Esses lugares não têm área de soltura e não têm nenhum tipo direito de escolher – “Eu acho assim mais bonito” –, mas o que aconteceu:
de descanso emocional para esses animais. Então, o estresse emocional acaba desde a década de 1950, mais ou menos, foram selecionando animais por
causando também problemas físicos que vão permanecer nesses animais.

conceitos estéticos e isso foi escondendo uma saúde deteriorada dos animais.
Então, esses animais que, por exemplo, têm o focinho curto, o pug, por

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - É uma exemplo, foi ficando com o focinho cada vez mais curto e isso faz com que
realidade muito dura. Agora, imagina. Acho que a maioria aqui... Alguém ele não consiga respirar direito a vida inteira. Ele tem problemas seríssimos
tem cachorro? Os deputados? Porque eu acho que faz uma diferença. Acho para regular a temperatura
que a gente só conhece o que é um cachorro quando a gente convive com
ele, não é? Imagina o seu animal – que tem uma vida, te espera, passeia –, O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - É o caso do buldogue francês
imagina esse mesmo animal viver a vida inteira em um espaço minúsculo ou também?
uma gaiola ou mesmo um canil, sozinho, só feito para procriar. Ele não tem
afeto, não tem passeio, não tem brincadeira. Isso é justo? Isso é moral? Isso
é ético? O que a gente vem permitindo que faça com aquele que é
considerado o melhor amigo do homem?

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Sim.
Todos os chamados braquicefálicos têm esse problema. Tanto que, no Reino
Unido, a Associação de Veterinários pediu para as pessoas pararem de
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comprar esses animais, porque eles são condenados a sofrer. A Holanda bonitinho, do comportamento. Akita, por exemplo, é um cachorro que late
acabou de proibir totalmente a venda desse tipo de animal. Então assim, tem pouco. Ele foi selecionado para latir muito pouco, mas com isso, também,
que existir pelo menos um limite, não é? Eu sempre digo: é só você mudar a ele tem uma série de problemas ortopédicos.
vítima. Vamos supor que a gente descobre um jeito que as crianças nasçam Então, os animais de raça, não importa a motivação daquela pessoa que cria,
cada vez com os olhos mais claros, assim, bem lindos, só que elas não seja porque ele é um aficionado, seja porque ele quer uma fonte de renda
enxergam.

extra, ele está selecionando e colocando, no ambiente da sociedade, animais
que manifestarão uma série de problemas biológicos, que irão, efetivamente,

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Cegas. Cegas. Claro, sim.

causar sofrimento, não somente ao animal em si, mas à família que o acolhe.

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - E a gente A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Aqui, até
vai continuar reproduzindo, porque a gente acha bonito. É justo? É ético e gostaria de indicar um livro para os deputados, porque isso é uma discussão
moral? Por que com os animais a gente acha que a gente pode fazer isso? no mundo inteiro, chamado “Cão Senso”, é um pesquisador, que fala
Porque a pessoa acha bonitinho pug. Eu obviamente amo todos os animais, justamente sobre isso e ele fala de algumas raças, por exemplo, a cavalier
mas eu sei que eles nascem para sofrer. Acho que a gente devia também king charles, ele fala: “No site dos criadores a gente vê as características
discutir esse assunto. O Frank, acho que pode até falar um pouco melhor do brincalhão, afetuoso, absolutamente destemido, alegre, amigável, não
que eu por ser biólogo.
agressivo... Nenhuma menção aqui ao fato de que toda essa moderna raça
descende de apenas seis indivíduos e que se trata de uma raça inclinada a,

O SR. FRANK ALARCÓN - Na verdade eu acho que a Luisa foi muito não só ter problemas cardíacos, mas o que é mais importante ainda se você
feliz e a Nina também na sua explanação, mas para colocar em um modo for um desses cães, a desenvolver cistos na medula espinhal, que causam
bem didático o endocruzamento significa quando organismos, nesse caso dores fantasmas, as quais, como o comportamento do cachorro mostra
cães ou gatos aparentados, são colocados para gerar novos descendentes. claramente, são muito angustiantes”. Então esse é um questionamento moral
Então imaginem que a pessoa que trabalha com a criação e a venda de

importante, até porque, se a gente for falar como ele é considerado pela nossa

animais, tem interesse em colocar esse produto – porque o animal é visto legislação, coisa, a gente fala, realmente, em direito do consumidor, que está
como um produto, com uma coisa, como se fosse esse copo – à venda. Olha, comprando isso sem ser alertado pelo criador, que essas doenças certamente
se eu quero vender esse animal, eu quero ter prole e, muitas vezes, você acontecerão. Realmente não dá para você ter um pug que realmente não
consegue colocar pai cruzando com filho ou com um aparentado de segundo

tenha a dificuldade de respirar ou de regular a temperatura do corpo.

grau, mãe, e assim por diante.
A pessoa que compra um animal não sabe exatamente se aquele produto, O SR. FRANK ALARCÓN - Apenas um comentário adicional. O
aquela coisa é resultado do endocruzamento. A pessoa está adquirindo deputado, em algum momento, falou que o Estado não pode se intrometer na
animal porque ela tem uma afeição a um tipo de comportamento, a um traço vida do cidadão e dizer o que ele deve comprar, consumir, vender e tudo
estético, mas na loteria biológica dos cruzamentos, muitas coisas, muitos mais. No entanto, o Estado se intromete, com essa decisão, na vida de outras
traços genéticos acabam vindo juntos, que o comprador não sabe e que o

vidas, neste caso os animais, que não têm poder de escolher alguma. Então é

vendedor muitas vezes sabe, mas ele omite isso da parte da venda. É como importante que esta Casa se posicione de maneira muito clara sobre a sua
se eu estivesse vendendo um carro que tem um problema muito sério, sei lá, relação com esses organismos, que são animais, sencientes, têm visão de
no câmbio, e eu não vou contar para o meu vendedor. Então, apenas para mundo, têm como eles são complexos... Afinal eles são coisas ou são vidas?
citar um exemplo: os dálmatas, que, em uma época, estiveram muito na
moda, para que aquele padrão de manchas pretas aparecesse tão bonito como
aparecia nos filmes da Disney.

O Código Civil os trata como coisas, como objeto, como esse copo. Eu posso
jogar esse copo contra a parede, quebrar, e eu não vou ser preso por isso.
Alguém faria isso com um cachorro, com um gato? Se a gente substituir na
expressão “Vou colocar meu cachorro para procriar e vender os seus

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Manchas circulares, não é?

filhotes”, se a gente substituir a palavra cachorro por humano ou criança,
será que a gente entenderia esse ato como de igual moralidade? Então é

O SR. FRANK ALARCÓN - Exatamente. Os dálmatas com aqueles importante que V. Exas. se coloquem, de maneira muito pungente, muito
padrões bem redondinhos eram mais queridos no processo de venda. Junto a firme, na maneira como vocês querem ser vistos enquanto sociedade.
esse traço estético das manchas, vinham associados elevados traços de O processo civilizatório, no mundo inteiro, aponta cada vez mais,
surdez, ou seja, dálmatas surdos eram muito comuns pelo fato,

fundamentado, inclusive, pela ciência, de maneira muito forte, que esses

simplesmente, de que a população queria animais com pintas redondinhas animais que nós tratamos como coisas, o frango, o peixe, o gato, a galinha e
pretas porque aquilo estava na moda. A mesma com o lulu-da-pomerânia, por aí vai, o cachorro, não são coisas. Eles entendem o mundo. Eles têm
que tem uma facilidade para ter um descolamento de retina. Golden retriever: percepções que nós não temos. O morcego, por exemplo, é quase cego. Ele
displasia coxofemoral. Todas as raças têm, justamente, alguns traços se orienta como? Pela audição. Ele vê o mundo através da audição. As baleias
genéticos biológicos que irão se manifestar, algumas vezes resultado do

enxergam o mundo de um jeito bem peculiar. Os cães também. Os gatos

endocruzamento, e que aquele comprador mais tarde vai enfrentar e não vai

também. Será que é justo que a gente os coloque para procriar, enfim, ao

entender por que aquilo está acontecendo.

gosto do freguês, porque a gente acha isso bonito e coloca um preço e vende

Quanto mais você busca uma raça perfeita, mais seleção você está aplicando
para alguns traços genéticos biológicos que virão junto com o pacote do

depois ninguém mais quer saber dele? É importante que vocês reflitam
seriamente sobre essa questão profundamente importante.
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Então é importante ver que a criação de animais movimenta uma série de

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Sobre os
bons e maus criadores, porque estava tendo essa discussão, eu acho que a
exceção são os chamados bons criadores. Eu acho que você não consegue ter
lucro. Esse é um ponto. É como qualquer negócio. Se você quer ter mais

mercados paralelos, que talvez não estejam sendo objeto do radar de vocês,
mas eu alerto e todas as pessoas que lidam com isso sabem que isso dialoga
muito proximamente com ilegalidade e, obviamente, isso é obrigação dos
agentes do poder público colocarem na mesa e discutir.

lucro, você começa a diminuir os seus custos. Só que aqui você está lidando
com vidas.
O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. Só pra

Então esses animais que a gente pega não tomaram remédio contra carrapato,

fazer...

eles têm uma série de doenças, alguns não têm nem carteirinha de vacinação,
alguns estão em área endêmica de leishmaniose – que é um problema muito
sério, que a gente, inclusive, deveria discutir, também, que o poder público
está sendo omisso, está cada vez mais aumentando uma zoonose séria –, e

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra,
deputado Altair Moraes.

ali tinha o quê? Quase dois mil animais numa área endêmica, nenhum
vacinado. Nenhuma proteção para isso. Então são assuntos pertinentes, são O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Eu quero, em primeiro lugar, agradecer
assuntos sérios e que a gente tem que discutir e tem que arranjar uma solução o esclarecimento, porque é importante em uma CPI como esta, até para a
rápida, 98% dos criadores realmente acabam abusando, talvez não comecem gente, que legisla, ter um conhecimento melhor da causa. Realmente
assim, mas eu não posso ser leviana, aqui, de falar que não existem pessoas, algumas informações que eu não tinha tão aprofundado. Vou fazer questão
mas, normalmente, as pessoas que conseguem fazer de maneira mais de ler o livro, mas realmente vai ter que ter muita discussão em relação a
adequada, mais séria, não vivem disso. O sustento dela não vem daqui. Eu isso, porque há muito embate, há muita resistência, mas fico muito à vontade
acho que essa é a grande diferença, não é? Porque se a pessoa precisar, ela para falar isso para vocês, que o importante aqui é justamente que está
quer comprar mais uma roupa, ela quer não sei o que, ela começa a, acontecendo aqui. É o esclarecimento, porque as pessoas erram por falta de
infelizmente, diminuir os custos, neste caso, a prejudicar os animais.

esclarecimento, entendeu? Então isso é de extrema importância.
Realmente saio daqui muito satisfeito com toda a explicação dada e tenho

A SRA. MARINA PASSADORE - Na verdade, eu acho que um dos pontos certeza que alguns que estão aqui, e nós deveríamos até legislar em cima
que a Luisa tocou o que é muito importante é a questão de saúde, é a questão disso, para esclarecer as pessoas, para ter um ponto esclarecimento melhor.
sanitária desses animais. Porque 100% dos canis que a gente apreendeu junto E eu tenho certeza que esta CPI vai ser muito boa para os animais, porque
com a Polícia Ambiental, nenhum deles apresentava a carteirinha de vacina assim que a gente tem que ver. Obrigado.
dos animais, nem a vacina antirrábica, que é uma zoonose importantíssima,
porque uma pessoa infectada com a raiva a gente sabe que é um vírus que A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Obrigada.
não tem cura, e nem com a V10. A V10, eu não sei se todo mundo sabe, mas Aliás, gostaria de convidar os deputados a conhecerem o nosso trabalho no
ela também defende o animal de leptospirose, que é uma zoonose importante Instituto Luisa Mell, nós temos um abrigo em Ribeirão Pires, nós, no
também para as pessoas, e, nesses lugares, eles não têm nem o saneamento momento, temos cerca de 1.000 animais, normalmente é um pouco menos.
básico. Normalmente, a gente encontra uma porção de roedores, o que pode A gente fez um resgate muito grande, o maior do mundo num canil no
infectar o cão ou gato. Na verdade o cão, desculpa, pode infectar o cão com começo do ano, ainda estamos trabalhando com isso. Eu tenho recebido
a leptospirose e a leptospirose pode ser transmitida para qualquer pessoa, ameaças constantes, também, de campanha de difamação, essa pessoa já até
inclusive o consumidor final, que é a pessoa que compra esse filhote ou esse se investigou, ele tem 300 processos, é uma pessoa...
cachorro.
Então eu acho que, além de tudo, é uma questão sanitária também. É uma O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Tem mais um agora.
questão de saúde pública. Não é só uma questão de gosto ou não gosto de
como se criar um animal.

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - É, é essa
coisa.

O SR. FRANK ALARCÓN - E um último comentário que é pertinente. Por
trás de todo o mercado de criação e venda de animais está um mercado O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Vai ficar com 301.
paralelo, que é muito complexo, que é o da venda de certificado, de pedigree,
que movimenta quantias absurdas de dinheiro. É um papel que,
supostamente, atestaria que aquele animal pertence a uma raça, quando, na
verdade, não são feitos os exames genéticos, genotípicos para dizer que
aquele animal realmente pertence a uma raça. O que se tem hoje são animais

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Então eu
convido todos a conhecerem a profundidade, a seriedade do nosso trabalho.
Está totalmente aberto a todo mundo.

genéricos de raça circulando no mercado, que têm por trás um pedigree, que
não tem valor algum do ponto de vista técnico. E todas as entidades que O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Bruno Ganem.
patrocinam, que veiculam a venda de pedigrees, que movimentam quantias
absurdas que não passam pelo fisco ou passam de uma maneira muito O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra,
tortuosa, são usados, também, para, enfim, legalizar um dinheiro que não deputado José Américo.
necessariamente tem origem legal.
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Bruno Ganem. Enquanto vocês
falavam sobre a questão da comercialização dos cães e dos gatos, animais,
estava pensando o seguinte. O Gustavo deu uma ideia aqui comparando com
a escravidão. Uma das principais causas do fim da escravidão no Brasil, não
foi o coração nem a bondade dos escravocratas brasileiros, certo? Aliás, eles
não tinham nenhuma bondade, nenhuma piedade. Foi o seguinte. Uma série
de regras foram sendo estabelecidas e o comércio negreiro começou a ter
dificuldade, tanto a importação de escravos da África, quanto o comércio
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A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY Lembrando, também, que nós temos cerca de 30 milhões de animais
abandonados, que é um problema para toda a sociedade, para quem gosta de
animais, porque sofrem em ver esses animais passando fome, sede e maustratos nas ruas, para quem não gosta, porque se incomoda com esse número
de animais, mas tem um problema de saúde pública sério, que também tem
que ser discutido.

interno no Brasil. Uma das atividades mais importantes da escravidão, na

Uma das coisas importantes que eu gostaria de sugerir para essa nova

verdade, era a importação legal de escravos, o contrabando e a venda interna.

legislação é que, na cidade de São Paulo, existe uma lei que só pode doar ou

O comércio sobre a escravidão era uma das coisas mais importantes. A
burguesia carioca, por exemplo, tem um estudo muito interessante sobre a
formação da burguesia carioca. Por isso quando eu vejo um sujeito, assim,
quatrocentão carioca eu fico com raiva. Porque a acumulação primitiva deles
veio do comércio de escravos. Então as primeiras famílias cariocas vinham
do comércio de escravos. O que foi acontecendo: as regras foram sendo

vender animais castrados. Eu acho que o estado de São Paulo poderia ter essa
lei. O Estado inteiro. Até porque a gente pode evitar, por exemplo, que o
chamado criador sério venda o seu cachorro, aí compra lá uma pessoa, foi
mandada embora, começa a cruzar. Tem pessoas, para vocês terem uma
ideia, que vendem pela internet, elas pintam o cachorro para ele parecer de
uma tal raça.

estabelecidas e o escravo foi ficando muito caro. Em 1880, o escravo, no

A gente chega a esses absurdos de cortar rabo para parecer uma raça, e depois

Brasil, era muito caro.

de um tempo a pessoa percebe que comprou um vira-lata por um preço...

Então começou a entrar o problema do custo benefício, porque era uma
atividade mais, digamos assim, produtiva do que lúdica, como é o caso do
animal, mas de todo modo o escravo ficou caro demais. Então o comércio
foi acabando e o escravo ficou caro demais para ser comprado por alguém
que não tinha escravo e quem tinha escravo era um patrimônio alto demais
para a produção que os escravos davam. Então foi isso que foi criando uma

Então assim. Eu acho que a gente tem que, realmente, organizar isso, e eu
acho que a esterilização, ao contrário do que ele falou, a gente só doa animais
castrados, até porque, é lei na cidade de São Paulo, lá em Ribeirão Pires não
é, mas a gente acredita que essa é a única solução, porque senão a gente
nunca vai acabar com esse grande problema que é a superpopulação de cães
abandonados no País.

situação de libertação dos escravos.
Então, na verdade, pelo que o Gustavo colocou, nós vamos chegar em uma

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.

situação dessa, se a gente trabalhar direito, porque as regras estabelecidas

para você dar, digamos assim, um tratamento ético para os animais, um
tratamento, de nossa parte, humano, generoso para os animais, vai chegar em

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra,
deputado Bruno Lima.

um momento em que você vai ter que impedir mesmo a comercialização ou
criar regras que dificultem a comercialização. O que a Luisa fala e o Gustavo O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Primeiramente parabenizar
fala de acabar, talvez a gente não consiga acabar, mas vamos criando regras os três pelo trabalho, eu já acompanho há um tempo. Vou fazer duas
que vão dificultando. Cada dia dificultando mais nós vamos chegar, a médio perguntas rápidas, uma eu queria fazer para o Frank. Queria saber qual o
prazo, que vai ficar antieconômico comprar e vender, e aí você cria, digamos valor, se você tem essa estimativa, que esse mercado movimenta, da venda
assim, uma sociedade onde a criação passa a ser uma coisa mais... As pessoas de animais, por ano, por mês, enfim.
terem uma outra relação com o cão, com gato. Uma outra relação. E aí você
tem alguma coisa espontânea, amadora, que, na minha opinião, é muito O SR. FRANK ALARCÓN - Olha, eu recebi uma informação através dos
melhor do que essa atividade de exploração de canis como nós temos hoje, meus contatos que apenas nos últimos meses o crescimento de canis de lulunão é? É um absurdo. É isso.

da-pomerânia passou da ordem do milhar. Mais de cinco mil canis...

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Gostaria O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - No estado de São Paulo? No Brasil?
também de lembrar que nós temos... Eu preciso falar pela ordem toda vez?
Não? Pode falar. Desculpa.

O SR. FRANK ALARCÓN - É. Eu quero dizer que é Brasil, mas a
informação que eu tive é que não se restringe ao Brasil. Na verdade é São

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Luisa, nós somos...

Paulo, Rio de Janeiro, aqui, a região Sudeste.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, deputada O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sim, sim. Os grandes.
Luisa Mell.

O SR. FRANK ALARCÓN - Agora, pensem apenas. A existência de mais
O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Você é apenas uma. Você é apenas de dois mil canis de uma determinada raça. Estamos falando, para cães, cerca
uma, não precisa falar pela ordem.
150 raças, que existam dez raças na moda e que existam 1.000 canis para

cada um deles, você já pode imaginar a quantidade de dinheiro que isso
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Fica à vontade.

movimenta, que se movimenta não somente daquele que vende, mas também
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movimenta o mercado que atende esses animais, muitas vezes é interessante tem também quando eles jogam fora quando fica idoso. Isso é uma questão
ter animais com problemas porque isso movimenta o mercado veterinário, o séria, também, dos canis, porque quando não serve mais, porque depois de
mercado de medicamentos, o mercado de alimentos, o mercado de acho que uns oito anos, depois de tantas crias. É, a gente pegou com oito,
acessórios, o mercado dos pedigrees, papel aceita tudo, eu posso condizer mas tinha muito na região da Granja Viana, que, antigamente – não sei hoje
que o meu lulu-da-pomerânia é o lulu filho do rei. Isso movimenta o em dia – tinha muitos canis e eu já peguei muitos animais de raça idosos. No
dinheiro, uma anuidade, uma mensalidade, filiação, então eu não sei dizer o começo eu não entendia direito, mas depois eu comecei a entender que
montante de dinheiro, mas certamente passa da ordem de dezenas de milhões quando não serve mais para o canil ele tem que...
de reais, eu diria, por ano, facilmente, por mês, com muita tranquilidade.

Então eu acho que não tem regulamentação nenhuma, o imposto, também, é
essa bagunça, eles não prestam contas para ninguém, e eu acho que a gente

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Só para finalizar, eu queria consegue dar esse primeiro passo fazendo isso. Castração obrigatória, eu
saber dos três agora, uma opinião pessoal. Se vocês estivessem sentados acho que esse registro único, um poder para você... Porque assim, para você
aqui, o que vocês fariam. Vocês regulamentariam, regularizariam, criariam poder entrar nos canis também é muito complicado, não é? Esse é um ponto.
uma legislação para regulamentar, uma legislação para proibir? É uma Esse a gente estava com denúncia há muito tempo. A gente só conseguiu
pergunta simples e direta.

entrar quando chegaram as imagens da mulher espancando os cachorros e aí
a gente consegue mandar a polícia. Mas não é sempre que a gente consegue

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Boa pergunta.

ter provas tão cabais, não é?
Então se você faz essa pessoa se inscrever, ela tem por obrigação mostrar ao

O SR. FRANK ALARCÓN - Vou tomar a liberdade de responder poder público o trabalho que ela vem fazendo, quantos animais, quantas
primeiramente. Eu acho que o Brasil está com uma carência tão grande de crias, eu acho que a gente pode realmente dar esse primeiro passo. Eu espero
agendas positivas e de caráter internacional que eu faria o estado de São que daqui uns anos a gente volte aqui para realmente proibir. Não, eu acho
Paulo um exemplo mundial sobre essa questão. Eu, pessoalmente, proibiria. que a gente, ainda mais os senhores, estão representando a sociedade, então

a gente tem que escutar. Eu acho que a sociedade não está pronta para: “Ah,
A SRA. MARINA PASSADORE - É. Na verdade, como veterinária, acho
que eu tenho dois pontos aí, acho que existe o ponto profissional e o pessoal.
A minha opinião pessoal, se fosse uma questão pessoal, eu com certeza
proibiria. Eu não tenho dúvidas. Mas, a questão profissional e vendo a
questão de viver em sociedade, eu acho que o primeiro passo, realmente, é

regulamentar tudo isso, mas se fosse para escolher entre proibir e

não pode comprar de jeito nenhum”. A gente pode inclusive alimentar o
mercado negro, não é? Que pode ser uma consequência desastrosa. Eu acho
muito melhor a gente realmente fiscalizar, fazer uma coisa séria, e, quem não
estiver inscrito aqui, perde os cães na hora. Eu acho que isso tem que ser bem
concluído até para ajudar a polícia e as ONGs que ajudam nesse trabalho.
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Luisa, inclusive, uma

regulamentar, eu, com certeza, proibiria, mas, como eu acho que isso está das coisas que nós queremos construir através desta CPI, foi uma coisa que
um pouco longe, a gente poderia começar, pelo menos, com uma já foi dialogada aqui entre todos, é, justamente, no final, construir um Projeto
regulamentação séria para dificultar tudo isso.

de lei que seja dentro dessa razoabilidade. Se eu fizesse um projeto pelo meu
mandato, eu estou numa posição em que eu certamente proibiria, mas aqui

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Mais séria. Isso, isso.

na Casa a gente tem, claro, a pluralidade, isso é a democracia, e, aqui na
comissão da CPI, nós também temos esses representantes. Então eu acredito

MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Eu concordo. Eu, que nós vamos conseguir construir uma redação conjunta e que vai conseguir
obviamente, como já disse, ativista vegana, para mim eu proibiria todas as melhorar bastante a qualidade de vida desses animais.
formas de exploração que existem.
A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Concordo.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Claro.

Inclusive, na primeira reunião que a gente fez com o deputado Bruno Lima,
eu convidei muitos criadores, não é? Aliás a mesma estava mais composta

MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Mas, a gente está
evoluindo, o mundo está evoluindo. Acho que quando eu tiver meus 100 anos
eu vou, se eu viver até lá, ver todos os meus sonhos realizados. Mas a gente

por eles, para a gente começar a ter esse diálogo, porque eu acho assim.
Quem não quer se sentar para conversar, quem está ameaçando, quem só fica
tentando xingar é porque é criminoso. São bandidos que fazem isso.

pode e deve dar um grande passo agora. Eu acho, assim... Não tem nenhum
órgão onde eles são cadastrados. Eu acho que tinha que ter um sistema único, O SR. ALTAIR MORAES - PRB - É verdade.
a gente nem sabe direito qual que é clandestino. Então, se tivesse, realmente,
um órgão, agora ele tem que ir lá se inscrever e a pessoa que se inscreve é O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É verdade.
sujeito a uma fiscalização, quem não está inscrito lá já está na ilegalidade...
Eu acho que as coisas têm que ficar bem claras e, obviamente, visando às

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Bandidos mesmo.

condições mínimas. Essa coisa de esperar o cio, isso é uma coisa importante,
porque a gente pega a cadela com as tetas arrastando no chão de tanto ter
uma cria atrás da outra, eu acho que ela pode até...

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Que

querem ameaçar o deputado, querem coibi-lo, querem acabar com o meu
As coisas que a gente vê são horríveis, não é? Você fica imaginando o trabalho, querem destruir uma ONG. Então assim, a gente tem que
sofrimento dessa fêmea dando uma cria atrás da outra, então, esse limite. E
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diferenciar as pessoas que acreditam nesse trabalho, que têm essa opção e os O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Vamos nos sentar e tocar isso. Isso é
bandidos, porque está meio que misturado aí.

bom, hein?

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Uma pergunta. No nosso lugar, A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Não
deputada. Você é deputada agora, está aqui, vamos sentir a pressão, não é?

poderia vender em praças públicas.

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Socorro.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Isso. Isso aí vai ser bom. Agora eu estou
me animando.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Vamos sentir a pressão aqui, que é bom,
mas o primeiro passo que você tomaria seria esse? Seria criar um PL, um A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Em pet
Projeto de lei, que tivesse um registro único, porque ficaria melhor para a shop eu também sou contrária, pela internet, eu acho uma atrocidade...
fiscalização, e os criadores e as pessoas que não estiverem dentro desse
registro único seriam ilegais. É isso?

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Positivo.

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - É, eu acho A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Eu acho
que colocaria uma multa altíssima, não é?
que direto no canil dos criadores.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Boa. Não tem nada melhor, minha filha, O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Boa.
do que mexer no bolso.

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - A pessoa
A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - É, eu sei.

vai até o local, conhece, não é? Tem esse contato, o criador também conhece
diretamente para quem ele está vendendo. Eu acho que o criador sério, se ele

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Minha avó dizia assim: “Meu neto, não realmente gosta dos animais, vai preferir isso também.
faça isso”, “Eu vou fazer, vovó”, “Não vou dar sua mesada”, “Faço não”.
“Faço não, porque...”

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Estaria incluso nesse registro único.

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Não, com A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Se ele não
certeza. A gente tem um problema sério de prisões e eu não vou falar para está só pensando no lucro, lucro, lucro, ele vai achar essa uma solução
vocês continuarem enchendo as prisões.

plausível.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - É, exatamente.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Um aparte só, Luisa, para eu poder reforçar
nesse tom que você está dizendo. A quantidade de animais do canil tem a ver

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - A gente com a qualidade também? Se tem muitos animais ele acaba sendo mais,
tem que pensar nas necessidades de como fazer o que eu digo, então eu acho assim, suscetível a cometer mais atos errôneos na criação, na procriação?
que, realmente, teria uma multa altíssima para cada animal, a gente pode
pensar nisso, acho que o que eu disse de só poder vender castrado, eu acho A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Eu tive as
importante, castrado e microchipado...
duas situações. Eu tive uma mulher que tinha 135 animais dentro de uma
casa, que é uma coisa... Era um pesadelo, enfim, e tive agora, um caso

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Esse registro único que você falou, enorme de 1.700 que também os animais... Assim, existem várias situações.
estaria bem claro em tudo isso, não é? Castração e tal.

Primeiro que nem via quando os animais ficavam doentes, porque assim...
Ela tinha um incinerador que já jogava os cachorros quando eles já não iam

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - É, eu acho servir. Eu não posso entrar muitas coisas, porque tem um processo aí e eu
que a gente tem que colocar isso na lei, que só pode vender castrado, não posso nem falar todas as coisas, mas acho que assim. Ela tinha quantos
esterilizado, melhor, a palavra.

funcionários para todos os 1.700 animais? Quantos funcionários ela deveria
ter? Quando a gente fez resgate, eu contratei mais 40 pessoas no primeiro

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - É, na lei isso. Por isso que eu estou
falando. Não pode fazer só um registro único sem detalhar, entendeu?

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Não, não.
Acho que tem tudo isso.

momento – para você ter uma ideia – mais os quase 30 funcionários que a
gente tinha. Foi uma coisa, assim... Então para você conseguir cuidar de
1.700 você precisa ter um número. E aí, é o que eu falei, não bate.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - A conta não fecha.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Então da mesma forma a quantidade de
animais canil, também, seria relevante?

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Diário Oficial Poder Legislativo

São Paulo, 129 (224) – Suplemento – 103

formalizar, acho que a discussão já está nesse nível de maturidade, até a Dra.
A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Eu acho
até que a quantidade de raças, que a pessoa consegue entender mais que uma
raça... Mas eu acho que isso os criadores podem falar melhor se eles acham

Marcela está aqui, eu gostaria de formalizar, para a próxima reunião, para
que a gente, enfim, formalize uma pessoa para cuidar dessa produção
legislativa.

que, realmente, um cara pode cuidar de 300 raças. Eu, particularmente, acho
que não, acho que deveria... E as fábricas de filhotes são um problema no
mundo. Os Estados Unidos tiveram uma polêmica muito grande, a Oprah, O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Muito boa.
que na verdade veio com essa denúncia, que são fábricas de filhote. Aí a
gente fala, poxa, o cachorro fica a vida inteira ali, procriando, procriando, O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Em nome, claro, de
procriando sem direito nem a área de soltura. A área de soltura também acho toda a CPI, todos assinarão, e eu gostaria de convidar, tanto o Gustavo,
fundamental. Nossa ONG, a gente tem.

quanto a Luisa, aliás os senhores também, o Frank...

Nós somos uma ONG e temos e isso mudou completamente a fisionomia do
animal. Imagina você só ficar preso, porque tem animais, infelizmente, que O SR. ALTAIR MORAES - PRB - É, os médicos, não é?
a gente resgata e demoram anos e anos, alguns nunca encontram lar, e aí
quando eles ficam só preso no canil é desastroso. Agora ele tem área, o
recreio, eles brincam e eles têm uma vida. Eu acho que é o mínimo que o

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Para participar dessa
construção, da construção do Projeto de lei.

cachorro que está ali, está dando esse sustento, esse lucro, esse dinheiro, tem
que ter pelo menos a coisa básica, não é? E essa coisa psicológica é
importante. A gente não pode tratar o animal como objeto, porque existe,
além do físico, do faz xixi, faz cocô, fica doente, tem a parte psicológica que

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Da construção, não é, Bruno? Da CPI.
Isso é importante.

é muito importante e tem que ser relevante nesse Projeto de lei.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Uma lei tem um peso
O SR. FRANK ALARCÓN - Deputado, só complementando a lógica,
talvez seja semelhante à do carro. Um carro tem Renavam, você não pode
simplesmente se desfazer do carro. Você tem que monitorar o carro. Então
muitos desses princípios, já que o animal ainda é considerado um objeto,

enorme na vida de todos, não é? E a gente tem que fazer realmente com muita
sensibilidade. Desculpa, gente. Estou tentando sair de uma gripe aqui, mas
está difícil. Com toda a sensibilidade necessária que a sociedade nos
demanda.

uma coisa, dentro do Código Civil Brasileiro, então que se aplique a esse

objeto, que para nós é uma vida, os rigores de controle, por exemplo, de um O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Eu penso o seguinte, Luisa e todos os
veículo, porque a gente sabe para onde ele vai, onde é vendido, de onde foi, médicos que estão aqui, vocês. Aquilo que não é proibido é permitido. Então
para onde vai... Isso talvez possa ajudar a melhorar um pouco esse cenário sou de pleno acordo e estou aqui com toda a disposição para entrar nesse
projeto junto com todos. Conto com a ajuda de vocês, de verdade, e foi muito
caótico.

esclarecedor. De verdade aqui. É muito bom para mim, foi muito bom, de
(Sobreposição de vozes.)

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Tem que
ser um médico veterinário responsável.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Claro.

verdade. Pode contar com a gente, a gente vai trabalhar para isso.

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Contem
conosco também. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Temos mais
alguém que gostaria de se inscrever? Não? Então eu gostaria de passar para
Luisa para as suas considerações finais.

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Porque a
gente vai, eles falam que tem não tem, o cara não assina, as carteirinhas são
todas falsas... É uma atrocidade.

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Olha, eu
acho que foi muito produtivo, eu acho que estamos aqui para isso, estamos à
disposição. Nosso objetivo é melhorar, sempre, a qualidade dos animais, a

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Uma bagunça, não é? Uma bagunça.

gente tem uma equipe, e, mais uma vez, convido a conhecer o nosso trabalho,
para ver a seriedade e importância do terceiro setor. E espero que a gente não

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - É um fique só nessa promessa e que a gente realmente tenha resultados efetivos.
crime atrás do outro. Uma ocorrência de crime.

Acho que a gente começou uma nova gestão, a gente espera realmente ver
resultados e ver uma transformação. O País precisa muito de vocês. Muito

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Só para a gente não obrigada.
perder a oportunidade, em uma das primeiras reuniões foi discutida a criação
de uma força, de uma ação dentro da CPI, alguém que seria, vamos dizer (Palmas.)
assim, o nosso coordenador de produção legislativa. Já pensando nesse
projeto e eventuais outros projetos que se surgirem nessas oitivas. E eu vou
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Agradecer A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY mais uma vez, Luisa Mell, Frank...

Exatamente. Perfeito.

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Marina.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Então quando a gente tem
esclarecimento é muito bom. Tira dúvida. Eu vou tirar todas que eu preciso

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - A Marina. A Marina, tirar. E eu acho isso de muita relevância.
não é?

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - O que eu
O SR. ALTAIR MORAES - PRB - E o livro, hein?

puder ajudar, estarei aqui. Não sei tudo e também estou sempre aberta a
aprender. Eu acho que é assim que a gente evolui como ser humano, como

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Então, esse

sociedade.

se chama “Cão senso”.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Muito obrigado, está bem?
O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Cão?

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Obrigada.
A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Senso. É
até uma brincadeira, não é? John Bradshaw, ele é um pesquisador, um O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Agradecer
biólogo e ele fala bastante sobre essas coisas de endocruzamento. Para mim mais uma vez à Luisa, à Marina, ao Frank, agradecer ao Gustavo, ao
foi muito esclarecedor e...

deputado Altair Moraes, Bruno Lima, Caio França, José Américo. Apenas
fazer um registro aqui antes de encerrar, que esta reunião, até por força da

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Desculpa, Luisa. O nome do autor?

boa dinâmica, um vez que a Luisa passou a importância do Frank, da Marina
participando, para a gente ter uma boa dinâmica vocês viram que eu deixei
uma maneira bem à vontade, para a gente poder extrair o resultado. Que é o

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - John que a gente quer. Extrair os conteúdos. Nas outras reuniões eu tenho sido um
Bradshaw. E também tem o meu, não é? Já vou fazer minha propaganda.
pouquinho mais rigoroso, mas nessa, realmente, é propositalmente, a gente

pôde trocar de uma maneira mais à vontade e o resultado entendo que foi
O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Por favor!

muito bom.

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Eu só O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, duas perguntas para concluir da
trouxe um agora. Você já leu meu livro? Você já leu, você já tem.

minha parte. Nós já fizemos a prorrogação desta CPI?

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Luisa, eu já tenho seu O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Ainda não foi feita.
livro. Autografado.
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Então podemos fazer para poder ter mais

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Então, tempo e, por último, na próxima agenda já são os agentes de fiscalização ou
pronto. Vai ter que ler. Eu vou cobrar.

ainda continuaremos com a proteção animal?

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Eu vou ler, pode ter certeza.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Ainda protetores.
Marcela me salvou aqui. Bom, agora entendo que, durante o mês de julho,

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - E tem de recesso, não tem atividade, o prazo também para, mas, enfim, vamos
bastante coisa aqui, também, no final, sobre canil. Tem tudo sobre a proteção aproveitar para preparar. Temos as diligências, que serão feitas e, inclusive,
animal.

Luisa, uma coisa que a gente tem chamado toda a sociedade. Todas as
denúncias de eventuais maus-tratos, canis em uma situação esquisita, pode

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - É bom. Esclarecimento sempre
é bom, Luisa, entendeu?

passar para nossa CPI, porque nós temos aqui uma deliberação, já, que nos
dá liberdade de ir até esses locais com a força da CPI. Isso já foi deliberado
na nossa segunda reunião.

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY Exatamente.

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Mas eu
tenho milhares de denúncias.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - A gente fala algumas coisas como como
eu falei aqui no início, como leigo, como opinião, e eu acho importante falar O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Traz para a gente. Dá trabalho para a
gente. Não trabalha sozinha, não.
isso mesmo, porque muita gente pensa assim e fala assim.
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Passe todas, por E vamos lá então. Agora gostaria de convidar para juntar-se à Mesa a Dra.
favor.

Antilia de Monteiro Reis, presidente da Comissão de Proteção e Defesa
Animal dos Advogados Ativistas e lhe concedo a palavra pra discorrer sobre
A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Mas a proteção animal.

quem é que vai ficar com os cães depois? Eu não tenho a menor capacidade
de pegar mais. Eu não consigo.

A SRA. ANTILIA DE MONTEIRO REIS - Bom dia a todos que estão
aqui presentes, deputado Bruno, demais deputados aqui presentes, muito

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Vamos juntos. Vamos obrigada pelo convite, é um tema que... estava conversando com a minha
juntos.

colega, que eu sou superfã e vai também falar, eu inclusive vou abordar um
outro lado porque já sei mais ou menos o que a doutora vai falar para não

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Manda para a gente.

ficar maçante, é muito importante, Srs. Deputados, ter esse tipo de discussão
aqui porque São Paulo tem sido o pioneiro em várias leis que depois replicam

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Eu não
aguento mais. Estou ainda com 1.000 cachorros. Estou quase louca.

em Brasília, não é? Foi assim que nós fizemos por causa da invasão do
Instituto Royal, que nós conseguimos primeiro em São Paulo a proibição dos
testes em animais em laboratórios e depois isso replicou para Brasília, então
eu acho muito importante nós começarmos essa discussão desta CPI aqui

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É o problema é que
no final vai ter uns dez mil. Então a gente tem que, claro, planejar, também,
essa logística, não é? Tudo isso. Esse é um dos fatores. Mas é importante a
gente receber essas denúncias.

para que o material desta CPI traga no seu bojo que possamos fazer, e vocês
podem contar com as advogadas, eu e a doutora, para nós redigirmos um
projeto de lei aqui que possa servir de exemplo para outros estados e para o
Brasil.

Bom. Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta reunião. Muito
obrigado a todos.

Antes de falar de maus-tratos de animais, eu fiz alguns apontamentos aqui
que eu acho importantes sobre criação de animais. O que acontece? Não tem
regulamentação nenhuma, não é? Eu não sei se os deputados e as pessoas

***

que estão aqui sabem, mas nós temos a CBKC aqui, que é a Confederação
Brasileira de Cinofilia, que é uma entidade filiada ao FCI que estabelece as

- É encerrada a reunião.

normas e regulamentos para a cinofilia brasileira.

Cinofilia significa forte interesse pelos cachorros, que não é o que acontece.

***

11.7. 08 DE AGOSTO DE 2019

Há muitos anos, há uns 40 Anos, esses órgãos de cinofilia, o clube, tinham
um controle de ninhadas e dos animais que eram reproduzidos, não existia

CPI – VENDA DE ANIMAIS

essa fábrica que agora tem de filhotes. Antigamente, eu estudei isso com

08.08.2019

cinófilos da época de mais 40 anos, meu pai foi criador, meu pai trouxe a
raça Fila Brasileiro para o Brasil há 50 anos, como funcionava isso? Era

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Não havendo

diferente do que a gente vê hoje.

quórum, não havendo número para a abertura dos trabalhos, declaro A cinofilia tem regras, padrões de cada raça, então cada raça é dividida por
prejudicada a realização da quinta reunião da Comissão Parlamentar de grupos, esses grupos têm as raças dos cachorros, porte grande, porte médio,
Inquérito de Venda de Animais, no entanto, nós poderemos seguir com as companhia e eles têm o padrão para se ter o Pedigree, então desde cauda, da
oitivas normalmente. A única questão prática pelo fato de não termos o cernelha, o tipo de pelo e isso era fiscalizado por esses órgãos que não eram
quórum é que não será possível deliberar, deliberar aí por causa dos simplesmente vendedores de Pedigree. Eles tinham veterinários nesses
requerimentos que foram apresentados e que seriam votados hoje, mas as órgãos, e para ser expedido os pedidos de Pedigree, os veterinários iriam até
oitivas serão feitas, inclusive, constarão em ata e a gente vai seguir o local onde eram criados os animais e eles olhavam a mãe, o pai e checavam
normalmente.
Eu gostaria, então, de convidar... Antes de passar aqui para as nossas
convidadas, não é? Agradeço bastante presente das senhoras, quero
cumprimentar também o deputado Caio França, agradecer, temos também o

o mapa de ninhada. Só podia ter Pedigree se no mapa de ninhada tivessem
dois veterinários desses órgãos, que eram do Clube Paulista filiado pela
CBKC, e aí eles respeitavam o que não é respeitado hoje consanguinidade,
não é?

José Américo, que esteve aqui também, tem a própria Maria Lúcia Amary Hoje em dia em cinco anos que nós ficamos na Comissão de Proteção e
que está em outro evento, mas também estava aguardando aqui no sentido Defesa Animal da OAB em São Bernardo, juntamente com o Ministério
de permitir o quórum e temos justificativas também, não é? Não que elas Público, nós fizemos centenas de apreensões de canis clandestinos, porque é
sejam formalizadas, dado que não tenha quórum, mas apenas para que todos uma área rural, então é fácil de estocar os animais. O que você percebe hoje
saibam, não? O delegado Bruno Lima, por conta do falecimento do Sr. Jayme é que não há mais o padrão respeitado dessas raças. Então esses órgãos de
Lunardelli, amigo de longa data, ele está no velório neste momento, nós cinofilia viraram vendedores de Pedigree e não órgãos, entidades que
tivemos essa infelicidade na data de hoje e também uma outra situação estabeleciam as normas, as regras e regulamentos e que fiscalizavam o
totalmente imprevisível que o deputado Marcio Nakashima também foi cumprimento dos padrões cada raça. Cada raça tem um padrão e isso era
diagnosticado com caxumba e está, inclusive, licenciado agora do mandato, seguido antes de dar o Pedigree. Um cachorro que não estava dentro dos
então ocorreram esses dois fatos, mas não vai atrapalhar os nossos trabalhos
hoje, seguiremos aí normalmente.
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padrões não tinha certificado Pedigree antes, hoje em dia não existe isso, não mais ser reprodutor, não pode mais ser matriz” que eles sejam castrados e
é? Inclusive tem agora Sobraci, tem vários outros órgãos. Simplesmente você doados porque também enfrentamos judicialmente teorias de juízes que não
chega lá e você registra quantos cachorros você quiser.

entendem como é a nossa teoria, que os animais são seres sencientes, são

O que acontece hoje que a gente percebe é que não há o controle de registro sujeitos de direito, então lida como coisa, então aí você faz um termo de
de ninhada, então esses órgãos, Srs. Deputados, que antigamente ajuste de conduta para pelo menos aquele animal uns cinco anos ele vá ter
fiscalizavam e na essência deles, nos estatutos deles, são obrigados a uma vida digna decente em alguma família que possa dar amor.
fiscalizar, hoje em dia são meros vendedores de Pedigree. Isso é uma coisa Então acho que o primeiro ponto disso é nós pegarmos na parte de expedição
interessante para vocês chamarem o pessoal da CBKC, do Kennel Club São de registro de Pedigree. A segunda coisa é que não há tributação, então virou
Paulo, porque os estatutos deles vêm do FCI e são para fiscalizar e fazer essa loucura de fabricação de filhotes doentes fora do padrão, porque essas
cumprir os padrões das raças e hoje em dia eles são meros... eles que dão os pessoas não têm outra ocupação a não ser explorar os coitados dos animais
Pedigrees sem critério nenhum, mas antigamente tinha esse critério.

sem critério nenhum e não está bom? Mata, não é? Nós temos vários casos

Hoje em dia você então não tem controle de registro de ninhadas, você não em que os animais são mortos a partir do momento que não prestam mais
tem controle dos cães utilizados para reprodução, então há uma para dar dinheiro. Eles são números arrecadadores de lucro para essas
consanguinidade absurda, tem muitos animais que nós resgatamos as pessoas, então há que ter uma forma de tributação desse tipo de comércio.
matrizes e os procriadores, os machos, que não tinham nada dos padrões da Então está bom, você vai ter um canil. O.k. Você vai ter que cumprir todas
raça, por quê? Consanguinidade. Você mistura pai com filho, com irmão e as normas do bem-estarismo animal, você tem que ter veterinário
eles ficam todos juntos e você não sabe... Eles não sabiam, a maioria dos responsável, vamos imaginar que esses vendedores de Pedigree nessas
lugares que nós vamos, não sabiam o nome dos cachorros. Cachorros não entidades vendedoras de Pedigree vão ter, como tinham no passado, se
são nomes para eles, os cachorros são mercadoria, pior que mercadoria. pesquisar no passado, eles tinham isso há 40 anos, 30 anos atrás, um controle
Então eles não sabiam nem os nomes, das que estavam prenhas, não sabiam para se emitir porque eles estão totalmente fora dos estatutos prescritos.
nem quem eram os pais. Chegou ao cúmulo, uma que nós conseguimos a Porque eles tinham que proteger os padrões das raças e hoje em dia eles
prisão dela, que a mãezinha era amarrada na pata em uma bacia de ferro para simplesmente vendem Pedigree a esmo, para qualquer tipo de cachorro.
obrigar a ela dar de mamar para todos os filhotes que estavam ali, dela ou Nós já tivemos animais apreendidos como shiz tzu e não era nada, não tinha
não dela, e ela teve essa mão, essa patinha quase decepada.
padrão nenhum, porque se você for olhar o padrão de cada raça, você
Então são números, eles não pulam os cios. Cada tipo de raça tem um padrão, consegue ver tamanho de cauda, de cernelha, altura, pelagem, não é hoje em
então os cachorros de porte maior reproduzem, têm que reproduz menos, dia o que é vendido por aí, então há que haver um tipo de tributação, eles
pelo bem-estar, do que os cachorros de porte menor, tem que se pular cio, têm que ser enquadrados, deputados, em alguma modalidade para que eles,
não pode ser no primeiro cio. Nada disso é respeitado, então você vê animais o lucro deles seja tributado, porque o que nós vemos nos processos é que eles
doentes, com demodécica, com outros tipos de doenças consanguíneas que

juntam presumidamente um lucro, eles colocam que eles são criadores, põem

são passadas e as pessoas estão sendo enganadas porque elas compram

presumidamente um lucro e não há tributação nenhuma. Então essa

animais já doentes totalmente fora do padrão com esses problemas

exploração dos animais é milionária para eles, é milionária e como eles não

consanguíneos, não é?

veem os animais com nenhum respeito, parou de render são sacrificados ou

Não têm controle nenhum de como os animais devem ser tratados, eu vou são descartados ou então ficam procriando até a morte. Nós resgatamos já
falar das cinco liberdades, que é o bem-estar dos animais, confinamentos de vários animais com doenças, quase para morrer, sem dente, com prolapso
animais, eles ficam em gaiolas a maioria das vezes, eu acho que eu fui até

ovariano e parindo. Então eu acho que essa é uma outra parte que a gente

hoje em dois canis em que os animais tinham solário, tinham área para andar, deve abranger.
para se movimentar e tinha, inclusive, veterinários responsáveis. A maioria

Aí, fechando esse cerco de não ser uma coisa tão fácil conseguir um

não tem. São números, é uma verdadeira reprodução.

Pedigree, que eles sejam obrigados a terem uma modalidade de tributação

Não há controle da saúde dos filhotes que são vendidos doentes. Então isso

onde isso possa ser auferido, nós podemos agora falar sobre os maus-tratos,

é muito sério. Eu acho que a gente tinha que começar pelos órgãos que que são horríveis, não é? Nós fazemos parte de um grupo pequeno ainda,
emitem esses registros de Pedigree de forma aleatória só pelo valor, então mas estamos fazendo jurisprudência – não é, doutora? – com as nossas ações
eles contam “ah, você tem dez filhotes. Cada Pedigree é X. Está aqui o valor,
e pagou, leva”. Então acho que temos que começar por aí. Porque você vai
pelo menos fazer com que eles tenham, tentem, apesar de que eu sou contra
a venda, totalmente, mas não vai passar uma lei proibindo totalmente, então
nós temos que pensar no meio-termo.

que acreditamos que os animais são sujeitos de direito, não é? Ontem teve
uma grande vitória, que o animal não é coisa, mas isso é uma luta já minha
de 20 anos. Quando você falava isso, você era louca, não é? Quando você
falava isso 20 anos atrás, você era uma pessoa louca, radical, extremista.
Hoje em dia está começando a ter um contorno diferente, eu acho que as
redes sociais conseguiram mudar isso.

Então que eles tenham que cumprir as cinco liberdades, o bem-estarismo
animal, que eles tenham que pular os cios, tem que ter veterinário
responsável e só seja emitido o Pedigree para os animais que estejam dentro
dos padrões, que você conheça o pai, conheça a mãe, que tenha o controle,
que é o mapa de ninhada dos cios que você pula, do tempo que o animal pode
procriar, e em, São Bernardo, nós fazemos, para aqueles que se enquadram
nesse estilo, digamos assim, nós fazemos um termo, um acordo e eles,
quando o animal atinge o prazo que o veterinário “olha, esse animal não pode

Um tempo atrás quando você resgatava animais de canis, você era tida como
louca, extremista, pessoa que não tem o que fazer. Hoje em dia, as redes
sociais mostrando a situação desses animais fez com que a população
começasse a ter um outro olhar, um olhar de compaixão por esses animais.
Eu digo que o meu trabalho, o da doutora é um trabalho que não rende lucro,
ele não te dá nenhum status porque as vítimas não podem falar, elas não
podem barganhar, elas não podem trocar, e nós defendemos aqueles que não
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podem falar, que não podem se expressar e que muitas vezes estão nós estamos tentando mudar isso, que os maus-tratos são individualizados.
confinados em lugares marcados para morrer.

Quando a gente fala de maus-tratos, eu uso muito as cinco liberdades, não é?

Então, nós defendemos a teoria de animais como sujeito de direito e não Toda vez que você for pensar em maus-tratos, eu acho que você tem que
como coisas. Em São Bernardo, nós temos conseguido que os delegados, pensar nas cinco liberdades.
inclusive eu indiquei alguns delegados e uma promotora para vir aqui falar, Elas vieram dos Estados Unidos em 1979, imagina, e elas falam das boas
um trabalho em conjunto com os advogados ativistas que qualquer crime, práticas de bem-estar animal, não é o ideal, mas com essas 5 L, que a gente
principalmente esses que têm maior número de animais, porque você nunca fala, você consegue bater um olho no local e imaginar a situação desses
vai a um canil com 10, 30 animais, 50, 60. Já conseguimos aí ver 1.700. animais. Eles têm que estar livres de fome e sede. Então os animais têm que
Imagina isso? Então, para que eles sejam presos porque a lei 9.099, a doutora ter acesso a água, alimentos adequados para manter sua saúde e vigor. A
acho que vai falar um pouquinho melhor disso, mas é uma... infelizmente, a maioria desses canis em que você vai, a ração é jogada e ele se matam para
lei de maus-tratos é de pequeno potencial, então a pessoa, se é ré primária, comer. Então você vê os fortes são os que conseguem comer e os fraquinhos
faz uma transação penal, dá cesta básica e fica por isso mesmo. E nós são aqueles que não conseguem comer, mas ambos dão lucro, então para eles
defendemos a tese, primeiro, que caso que tenha que ter transação penal, essa não importa. Tem animais que, às vezes, ficam dias sem água, não é? Tem
pessoa vá cuidar de animais. Então, a doutora que vai vir aqui, promotora, locais que nós fomos que a ração era mofada, que a água era podre. Então os
fez alguns malfeitores, doutora, a irem afagar os animais do CCZ. Não foi animais com diarreia, porque não comiam direito.
pagar foi pagar cesta básica, foi lá afagar os animais do CCZ de maus-tratos, A segunda liberdade: eles têm que estar livres de desconforto, o ambiente
que são supercarentes.
que eles vivem deve ser adequado a cada espécie, com condições de abrigo
Muitas dessas pessoas começaram a repensar, sabe?, o que faziam com os e descanso adequado. O que você vê nos canis são animais confinados em
animais, porque quem convive com os animais sabe que o retorno de amor é cubículos, em gaiolas que eles mal conseguem andar. Tem legislação que
incondicional. Então, na hora da transação penal, ela começou a aplicar fala metro quadrado por quilo do animal, então isso tem que ser respeitado,
penas assim, que fosse para a pessoa repensar o que ela fazia e, para não eles têm que ser ventilação. Eles têm que tomar sol, eles têm que ter um
haver a transação penal, estamos lutando para que os delegados e juízes solário, não é? Então a maioria fica confinada. Infelizmente, muitos lugares
aceitem o concurso de penas.

que nós fomos, dessas centenas de canis, os que já estão velhinhos, já estão

Então, se nós imaginarmos que os animais são seres senciente, eles têm as doentes, eles ficam confinados para morrer, porque é um número só, não vai
mesmas dores que nós, o mesmo medo que nós, saudade do dono, não é? auferir mais... não vai auferir mais lucro.
Eles não entendem o que eles estão passando ali, cada animal é responsável, A terceira a liberdade é estar livre de dor, doença e injúria. Os responsáveis
ele vai ter que o malfeitor, ele vai ter que responder por maus-tratos por cada pela criação devem garantir prevenção, rápido diagnóstico e tratamento
animal, porque a conduta, eu vou tentar falar de uma forma mais fácil, mas adequado aos animais. Você não vê, você vê animais, muito comum, com
depois a doutora acho que tem, ela é mais didática do que eu, para vocês prolapso. Prolapso, o do útero da fêmea, de tanto ela dar cria, sai da genitália
entenderem: você não pode imaginar que 30 animais em uma gaiola, a e isso fica arrastando no meio das fezes e quando ela vai cruzar, aquilo é
conduta de maus-tratos é uma só para os 30. Não. Cada um sofreu de uma machucado, ela tem hemorragias, mas mesmo assim a natureza é tão incrível
forma individualizada e específica, com isso, nós estamos conseguindo a que ela consegue parir com toda aquela dor, com todo aquele sofrimento.
soma das penas nas ações com maus-tratos de canis clandestinos a soma das Você vê animais sem pelo, cegos, sem dente, sem cordas vocais. Tem canis
penas e essas pessoas estão ficando presas. Aí você chama um veterinário que, para os vizinhos não escutarem os latidos, cortam as cordas vocais, o
para fazer um laudo e o instituto de criminalística para fazer o laudo do local, que é crime, mais um crime.
o veterinário, do lado do animal. Com o laudo do animal, você individualiza Então você vê que esses animais não têm as vacinações obrigatórias, eles não
os maus-tratos por animal e com isso nós estamos tentando conseguir uma tomam medicação, a medicação geralmente é vencida. Então tem canil que
mudança, porque senão era muito simples.

dá anabolizante de cavalo para os animais, então cria Monstros e isso vai

Nós tivermos caso de canis, em São Bernardo, que o cara foi três vezes, ele passando, vai se reproduzindo. Eu tenho muita pena de quem compra esses
respondeu três vezes. Nós apreendemos, aí ele faz transação penal, na outra animais, por que as pessoas falam? Eu escuto muito isso “puxa vida, não é?
ele posterga o processo e nunca foi preso. Então, há que se ter leis mais duras Os animais de raças são tão frágeis e aquele vira-lata que eu resgatei é
para maus-tratos de animais, porque essas leis que são menos de quatro anos, ótimo”. Porque não tem essa consanguinidade, não tem cruzamento tão
a pessoa, às vezes eu fico vendo, não é, doutora? Acho que pensa a mesma forçado, às vezes na rua está com sarna e pegou com sarna, tal, mas não
coisa: “Aí, conseguimos aprovação, não é? Que bom, que vitória, quem doenças geneticamente que são passadas. Cruza um com outro para dar um
maltratar animal vai, pode ficar, tem três anos na pena”. Não dá nada, porque micro, faz um com o outro para dar outro negócio, para mudar a cor. É uma
menos de quatro anos, não é, doutora?, faz a transação penal e não dá mais, coisa horrível o que eles fazem, então a maioria não tem nem veterinário.
então, nós temos que começar a pensar, Srs. Legisladores, que as penas têm Eu nunca fui em uma denúncia de maus-tratos de animais em canil
que sair da lei de transação penal. Elas têm que ser maiores. Não adianta três, clandestino com RT, se tem veterinário, ele não dá cara, não é? Porque senão
a pena de três, anos a população vai achar linda, mas quem vai aplicar essa acontece que nem aconteceu que nós já conseguimos prender veterinários
pena não vai dar nada, é a mesma coisa que seis meses e três anos é a mesma por isso.
coisa, mas às vezes, para inglês ver, é interessante colocar isso.
Então é muito difícil porque os legisladores ainda não têm essa noção de que O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, um adendo só, eu queria me
não adianta três anos, nós temos que sair da parte de transação penal e ater nessa questão, porque eu entendo que todos os canis eu imagino que
aqueles que julgam ou as autoridades policiais ainda não têm essa visão, mas têm que ter um veterinário assinando. Quem são esses responsáveis?
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limitar a quantidade de animais que cada canil pode ter, independente do

A SRA. ANTILIA DE MONTEIRO REIS - Eles não aparecem. Na hora

tamanho.

que você vai lá...
A SRA. ANTILIA DE MONTEIRO REIS - E espaço, porque se você

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Mas tem no alvará do canil, não há a
necessidade de se ter um veterinário atestando as condições? E que será...

limita, eu tenho um caso que foi na justiça, que a legislação ainda não falava
metro quadrado por quilo de animal. Então, ela tinha o limite, que era 20
animais, em um cubículo, eles ficavam em cima, no meio do cocô e do xixi,

A SRA. ANTILIA DE MONTEIRO REIS - Não. Não existe, dependendo então é muito importante, quando for limitar isso, colocar metro quadrado
da cidade que se estiver, não existe alvará para canil, por exemplo, São por quilo de animais, então animais até x quilos tantos metros quadrados.
Bernardo não tem alvará para canil, então não há nessa cidade.

Isso já está na CRMV, é só pinçar, o que acontece é que as coisas estão
dispersas, deputados, então fica difícil porque não tem uma lei, então fica

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Mas isso não quer dizer que não tem o canil. difícil você, quando entra em um caso desses, você conseguir regulamentar
e essas cinco liberdades, se prestar atenção nessas cinco liberdades, fica até

A SRA. ANTILIA DE MONTEIRO REIS - Sim, não significa. Eles
colocam outros tipos de modalidade, mas tem que ser obrigatório. Se você

fácil imaginar o que é o bem-estar desses animais, eles não têm bem-estar,
mas o mínimo de bem-estar.

for olhar no CRMV, o CRMV, nas resoluções, eles obrigam a tem um O senhor tem mais alguma pergunta?
veterinário responsável, só que o que acontece, deputado, quando você vai
com a polícia e você constata os maus-tratos, o veterinário não vai aparecer. O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Não, não, estava lembrando de casa, a gente
Se ele aparece como responsável, vai ser responsabilizado no CRMV.
teve agora outro episódio lamentável, mas que podemos trazer para fazer um
exemplo, a história de Mariana agora, onde os engenheiros que atestavam as

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Sim, eu entendi, mas eu entendo que da condições foram presos, por exemplo, então da mesma forma, se você atesta,
mesma forma que, fazendo um paralelo esdrúxulo, mas que poderia se coloca sua assinatura que um canil está dando condições para os animais
exemplificar. Em um prédio tem um engenheiro que constrói o prédio, mas e na prática não está, acho que o veterinário que, enfim, que tem a decência,
se ele assina, ele se responsabiliza pelas práticas e pelas condições daquela ele vai se precaver antes de assinar qualquer tipo...
estrutura. Eu imagino que no caso de um canil, por exemplo, também o
veterinário que assinar aquele documento atesta que não só as condições,

A SRA. ANTILIA DE MONTEIRO REIS - Em São Bernardo, nós

mas a prática diária daquele canil, deve seguir... a lei. Embora parece que conseguimos. Foi preso, mas depois saiu na custódia, mas foi preso. Mandou
não tem ainda uma lei muito bem regulamentada sobre a criação de animais, um atestado de que os animais estavam bem, aí nós confrontamos com o
é uma tarefa nossa principal, talvez.

laudo do instituto de criminalística e do veterinário que foi no local aí a
promotora falou.

A SRA. ANTILIA DE MONTEIRO REIS - É uma tarefa de ver
justamente essa parte de tributação, tem que cumprir as resoluções do

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Não falei que nós vamos ter sempre, mas

CRMV, que é ter um veterinário responsável, porque ele que vai olhar essa já é uma tentativa e uma chance maior de a gente conseguir...
parte que eu falei. Tem a parte de emissão de Pedigree. Não pode não poderia
se emitir um Pedigree se um veterinário não assinar. “Olha, o pai apto, a mãe
apta, está dentro da idade, não têm as doenças consanguíneas, genéticas, eles
não são consanguíneos, pulou o cio, está na idade certa.” Isso é obrigação de
um veterinário, e anos atrás os canis eram obrigatórios a ter isso. Quando
virou uma fábrica de lucro, porque é isso que aconteceu, parou de existir
isso. Eu não sei por que, mas aí eles passaram a não ter, mas você tem o
CRMV, que nas resoluções obriga isso, é você tem os próprios estatutos
prescritos que vendem à FCI, que esses órgãos emissores de Pedigree são
obrigados a cumprir as normas, os regulamentos dos padrões de cada raça.

O SR PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Doutora, perfeito. Até
peço desculpa aqui pela confusão, mas acidentes acontecem. Com relação a
isso que o deputado Caio colocou, o fato de não ter um médico veterinário
responsável, ao seu ver, baseado no CRMV, seria já suficiente para se exigir
o fechamento de um determinado canil? Eu pergunto no seguinte sentido: de
que, de repente, lógico, a CPI, inclusive, vai fazer diligências, mas vamos
dizer assim, fazer uma primeira varredura exigindo o que o CRMV já exige,
ou seja, um laudo veterinário e em um segundo momento cruzar, claro, a
realidade com o laudo. É factível exigir que...

Então agora eu acho que é fazer talvez um projeto de lei onde isso esteja bem
determinado, porque fica jogado no CRMV nesses órgãos que não estão
cumprindo mais as suas funções, quando nós vamos lá em um caso de maustratos, fica difícil de a gente pensar.

A SRA ANTILIA DE MONTEIRO REIS - Para mim sim, se tem
resoluções do Conselho Regional de Medicina Veterinária que falam
exatamente sobre isso, apensar de não ter uma lei específica, eu não sei se a
doutora concorda também, mas eu penso pinço essas resoluções e utilizo,

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Para mim, já está um pouco claro algumas
questões. Primeiro essa questão do veterinário, em segundo, todas as pessoas
que vieram aqui falaram a respeito da quantidade de animais também porque
quanto mais animais no canil, claro que é mais difícil de você conseguir dar
alguma qualidade para aqueles cães, então é uma outra questão também você

“olha, não está cumprindo, deveria cumprir”. Mas aí, como não tem uma lei
específica, fica a critério do julgador aceitar isso ou não. Tem casos que
aceita e tem casos que não aceita, nós estamos criando jurisprudência, porque
não temos legislação, mas é óbvio que tem. Como você tem 60 animais ali
procriando, filhotes e tudo, eles têm que ter vermífugo, eles têm que ter
vacina, eles têm que ter vários tipos de... o animal tem que ter vários tipos
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de acompanhamentos. Se não tem veterinário, por mim só, já caracteriza uma o que fazer com os animais que apresentam doenças genéticas? Ué, eles não
irregularidade para ele ser chamado de clandestino.

podem estar procriando.

Em São Bernardo, pelo menos, a gente tenta separar o que é o clandestino O que que faz com esses animais? Porque muitos, deputados, eles procriam
regularizado, não é? O que tem o veterinário responsável, que tem carteira até morrer, passando essas doenças para os filhos, é por isso que as pessoas
de vacina obrigatória para os animais, controle de vermes, porque os animais falam “nossa, animal de raça é tão sensível, a gente gasta tanto, com virasão vetores de doenças, esses animais doentes vão para as casas das famílias lata não gasta”. Porque para eles não tem limitação, quanto mais filhote,
como vetores de doenças daqueles canis. Eu falo: “quer comprar animal? melhor.
Puxa, não quer adotar nenhum? Tem tantos animais de raça para adotar, mas Então, e eu acho que talvez também fazer um requerimento para analisar os
você quer comprar? Exija ver o pai e a mãe, onde eles ficam”. Não mostram, estatutos desses órgãos emissores de Pedigree, saber por que eles não estão
não mostram.

cumprindo e viraram comerciantes de Pedigree a esmo, sem respeitar os

Então, para mim, quando não tem veterinário responsável, ele já é taxado padrões das raças. Então, posso continuar com a outra liberdade?
como clandestino, passível, inclusive, constatados os maus-tratos no local Aí nós temos a quarta liberdade, que é ter liberdade para expressar os
por essas cinco liberdades, de pedir a prisão dos responsáveis pelo local, não comportamentos naturais da espécie. Os animais devem ter a liberdade para
é?

se comportar naturalmente, o que exige espaço suficiente, instalações
adequadas e companhia da sua própria espécie. O que acontece é que esses

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Desculpa, a gente animais de canis que vivem nesses confinamentos em gaiolas nunca vão ser
está discutindo porque, qual que é a ideia, Caio? Eu tenho, baseado no que a animais normais. Nunca, nunca, nunca. Inclusive, tem o Dr. Alberto
senhora falou, de a gente fazer, através da CPI, um grande levantamento Yoshida, que é um médico, o único médico veterinário do instituto de
desses laudos. Vamos, assim, em vez de a gente ir apenas nas denúncias, que criminalística, ele é ótimo também. Ele faz laudo sobre o comportamento
nós também faremos...

dos animais, então, muitas vezes, apesar de a gente não ter o animal com
sarna, demodécica, fica sem um olho, sem o dente e eles estavam

A SRA. ANTILIA DE MONTEIRO REIS - Eu posso ajudar vocês, eu aparentemente, fisicamente você olhava, assim, e eles estavam
aparentemente bem, o confinamento inadequado deles em um lugar escuro,
tenho bastante material.

sem ventilação, ele conseguia fazer um laudo, nós somos da teoria que são
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. E fazer uma
varredura no estado todo, requerendo esses laudos, é isso ou não? Os laudos
dos médicos veterinários, não é? E aí a gente já consegue filtrar quem tem e
quem não tem e estamos falando de bastante volume mesmo, porque você
imagina, imagino que talvez milhares, não sei exatamente quantos canis nós
temos no estado.

seres sencientes, de que esses animais tiveram danos no temperamento deles
e que nunca mais voltariam ao normal, que é abanar o rabinho, não ter medo
do ser humano.
Esses animais têm profundo medo. Eu tenho um spitz que eu adotei, ele tem
síndrome de Down. Nunca tinha ouvido falar que animal tem síndrome de
Down, ele tem síndrome de Down, porque começaram a criar vários, cruzar
para ficar pequenininho, não é? E ele está comigo há, vai fazer três anos,
acho, e ele tem medo de mim. Quando eu durmo, ele dorme na minha cabeça,

A SRA. ANTILIA DE MONTEIRO REIS - Eu posso indicar para vocês mas se eu me levanto, ele some. Eu não consigo pegar ele sem ele entrar em
uma bióloga e veterinária que foi nossa perita durante seis anos, ela sabe toda profundo desespero, porque ele tem medo do ser humano. Esses animais
essa parte de laudo de veterinário responsável, responsável técnico CRMV, nunca mais vão achar que o ser humano vai chegar perto dele para não fazer
eu posso indicar. Em seis anos que ela emitiu os laudos, nós não devolvemos mal, porque eles não tiveram outra experiência.
nenhum animal, porque ela é muito rigorosa e ela segue exatamente essas
resoluções. Então ela sempre fez, ela seria uma boa... ajudaria muito esta
Comissão. Não, é a Dra. Elizabeth Teodorov. Ela é... bom, ela é Ph.D., não
é? Imagina, ela é uma sumidade, ela é bióloga, veterinária professora na
Universidade Federal, durante cinco anos nesses casos grandes nós a
chamamos e ela emitiu os laudos, justamente porque em São Bernardo nós
queríamos padronizar a forma de atuação.

Então isso é uma das quatro liberdades e a última, que é livre de medo e
estresse. Não é só o sofrimento físico que precisa ser evitado, os animais não
devem ser submetidos a condições que levam ao sofrimento mental, para que
não fiquem assustados ou estressados, por exemplo. Então, são cinco
liberdades de bem-estarismo que vêm de 1979, então vocês veem que é uma
lei, uma lei não, uma convenção que já é antiga e que não é usada. Para os
senhores terem uma noção, quando nós vamos nesses canis, a lei de crimes

Então, assim, muitos canis depois de centenas de apreensões, muito canis ambientais é muito branda, porque ela cai na transação penal. Eu utilizo
começaram a tentar ficar regularizados. Apesar de que são Bernardo não tem subsidiariamente o decreto de 1934, imagina, da época de Getúlio Vargas.
tributação, então, eles ganham o que eles querem, o que é uma luta nossa Por incrível que pareça, não sei o que a doutora acha, mas, para mim, foi
para que eles tenham que ser tributados, porque é um comércio, é um ganho uma das melhores leis, se você for contar que é de 1934, que nós tivemos
de vida. Essas pessoas não têm outra profissão e não criam o cachorrinho para os animais.
porque acham bonitinho, elas vivem disso, então isso, na minha opinião, em
Então, apesar de não estar mais em vigor, mas eu utilizo aquele exemplo de
alguns casos que eu, a doutora e a promotora nós conseguimos colocar
1934, porque hoje em dia nós não temos muita coisa, para sensibilizar o juiz.
crimes de ordem tributária, porque eles têm um enriquecimento sem
“Olha, está vendo, desde 1934 isso era considerado maus-tratos”, ela tem
tributação nenhuma, explorando vidas, não é? Aí nós já vamos para uma
vários incisos, era bom depois vocês olharem, é bem rico aquilo, você vê, é
outra seara, então é muito importante que tenha responsável técnico.
o artigo 3º desse decreto de 1934. Quando você pega um caso e você tem
Na minha opinião, se não tem um responsável técnico com as vacinas que tipificar o crime, para que a pessoa não saia impune, é o que o deputado
obrigatórias, com o controle de mapa de ninhada, para não ter consanguíneo,
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Caio falou, é muito difícil, apesar de terem resoluções e apontamentos Então é isso, muito obrigada, deputado Bruno, nós já tivemos uma ação que
esparsos, você não consegue, você tem que ir pinçando para você poder fazer participamos, com animais justamente de canis. Muito obrigada pelo
um convencimento da autoridade policial e depois do julgador para que isso convite. Muito obrigada pelos deputados que estão aqui interessados nisso.
não fique impune.

Os animais não têm como pedir socorro. Esses animais que ficam nesses

Então, é muito difícil, eu entendo que a pior das indústrias, uma das piores, canis, deputados, eles são fadados a morrer dentro de uma gaiola sem o
todas são ruins que maltratam os animais, mas uma das piores indústrias de mínimo de condição, eles não têm celular, WhatsApp, eles não podem
maus-tratos de animais são os canis clandestinos, porque eles não têm mandar um e-mail, não podem gritar para o vizinho “olha o que está
fiscalização, eles vendem quanto eles querem, no valor que eles querem, eles acontecendo aqui”, porque muitas vezes eles têm as cordas vocais cortadas.
misturam os animais e fazem acasalamentos diferentes sem nenhuma Então dependem de vocês, legisladores, que façam uma lei para que nós que
regulamentação, não tem punição, não tem tributação, o dinheiro é limpo, somos operadores do direito possamos fazer o cumprimento do mínimo de
infelizmente, não tem uma lei que fale que cada animal sofreu maus-tratos bem-estar para esses animais.
de forma individualizada então aquela pena dede seis meses a um ano é para Infelizmente, nós não vamos conseguir acabar com a exploração de animais.
cada animal.
Mas então vamos, pelo menos, regulamentar para que eles não sejam
Então ele vai lá, paga uma cesta básica, então é uma indústria, uma fábrica dizimados e não haja esse genocídio dos animais explorados nessa indústria,
de filhotes milionária, só que filhotes doentes, fora dos padrões, que as que é muito triste. Quem vai fazer algumas diligências prepara o coração,
pessoas que compram a maioria tem que ficar indo no veterinário, porque porque é muito triste, é muito triste. Eles, quando veem que você está indo
são animais que vêm com doenças, não tem nenhuma legislação que ampare em uma ação, ficam desesperados para serem salvos. E agora está na mão
esses coitados e infelizmente o que vi até hoje é que quando eles não servem dos Srs. Deputados mudar a vida desses animais que não têm a quem pedir.
mais ou eles vão acasalar até morrer, ou vão ser descartados, ou eles vão ser Muito obrigada (Palmas.)
jogados, tem muitos pontos de desova de animais que você encontra animais
de raça em estado deplorável que as pessoas simplesmente jogam porque,
para eles, é um número, não é?

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Quero agradecer
muito a sua participação. Doutora, o objetivo da CPI, sim, é construir no final

Então esta CPI é muito importante porque através do que vocês apurarem a um consenso, um projeto de lei para regulamentar a venda de animais, já
aqui, eu posso fornecer humildemente algum material desses seis anos que há um consenso nesse sentido. Alguns entendem que seria a proibição,
eu venho à frente com os advogados ativistas, pelo menos na minha cidade, vamos dizer assim, mais rígida, proibição completa, como é até o meu caso
e em algumas outras cidades nós fomos chamados como apoio, mas para particular. Mas é claro que aqui a gente é um colegiado e isso é muito
ajudar, porque acredito muito nesses deputados desta Casa e acho que daqui importante porque quando vai para plenário, o projeto, tendo dessa
pode acontecer, que nem na época que nós participamos do Instituto Royal, pluralidade, ele chega de uma maneira muito mais factível. O projeto pode

de uma discussão da CPI de maus-tratos que teve, de uma discussão sair já não ser exatamente o que eu penso, mas o importante é que ele seja
uma lei que possa ser exemplo, como aquela, na época, desta Casa foi para ponderado para que ele possa seguir adiante e saia do papel.
vários estados e para o Brasil todo.

Bom, agradecer. Com certeza, precisaremos. Obrigado. Agora gostaria de

Eu acho que se vocês quiserem perguntar alguma coisa prática, eu posso chamar a Dra. Maria Leticia Benassi Filpi, ela que é ativista do GAAV,
falar, mas tem muita coisa ainda que eu não vou abranger porque acho que a Grupo de Advocacia Animalista Voluntário de São Paulo, e concedo a
doutora é a mais competente para poder falar. Tem muita coisa prática, que palavra discorrer a respeito da sua atuação na proteção e defesa dos animais.
a gente vê no dia a dia, se eu puder ajudar em mais algum questionamento.

Obrigado por aceitar nosso convite para estar aqui hoje.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Agradeço a gentileza, A SRA. MARIA LETICIA BENASSI FILPI - Boa tarde a todos. Eu
mas já me dou por satisfeito aqui quanto às explicações trazidas.

agradeço o convite. Eu atuo na causa animal há muitos anos já, eu sou
advogada formada em Direito Ambiental e eu, assim, atuo, comecei atuando

A SRA. ANTILIA DE MONTEIRO REIS - E aí, qualquer coisa que vocês com protetoras de animais, hoje eu atuo de uma forma um pouco mais ampla
precisarem, posso indicar essa doutora, que é essa médica veterinária, que na questão de convencer a sociedade mesmo de que os animais são sujeitos
conhece muito essa legislação e se precisarem de mais algum elemento, eu de direitos e eles não podem ser explorados de maneira nenhuma, porque
posso também indicar, mas acho que o caminho é esse, é ir atrás de quem isso é imoral. Então, eu atuo nessa defesa hoje de mudar o status do animal
emite Pedigree, obrigar a ter veterinário responsável, isso tem que ser tanto jurídico quanto social.
tributado de alguma forma, porque é um lucro absurdo e dar condições: Atuando com as protetoras, a conclusão que eu chego é o seguinte: é preciso
“Quer ter um canil?”. Então você tem que ter metro quadrado por peso do proibir o comércio de animais. Não diga que seja uma lei específica, porque
animal, ele tem que ter solário, ele tem que ter ventilação, ele tem que comer, estrategicamente ela seria derrubada por ADI, embora eu defenda uma lei
ele tem que ter as vacinas obrigatórias, ele tem que ter vermífugo, sabe, tem que proíba o comércio de pets seja constitucional, porque isso é questão de
algumas coisas, ele tem o prazo para acasalar, o prazo para parar, tem que Meio Ambiente Urbano e Meio Ambiente você pode fazer lei local. O
pular cio, então não pode ser consanguíneo. Está doente? Apresentou uma problema é, como envolve questões econômicas, que ela pode ser derrubada
doença? O veterinário detectou uma doença que é genética, que passa esse por ADI. Então, mas a defesa de uma lei dessas é possível.
animal? Então não pode mais ser reprodutor, não pode ser mais a matriz,
então tem que ser castrado e doado, porque senão eles são jogados.

Mas, estrategicamente falando, você pode também estrangular esse
comércio, como ocorreu, por exemplo, na indústria do cigarro. Então,
criando leis cada vez mais rígidas e tornando inviável a comercialização de
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pets (gato, cachorro, passarinho, calopsita, ratinhos de todas as formas)

gente está pegando indivíduos, modificando geneticamente, brincando de ser

porque o seguinte: atuando com as protetoras, a gente vê a inviabilidade de

Deus e vendendo esses indivíduos para fazer dinheiro.

um comércio que é insustentável, ele é ilegal, ele é inconstitucional, porque

Então em uma ponderação de valores, a gente vê o tanto que isso aí é

o artigo 170 da Constituição Federal fala que atividade econômica deve

antiético. Em uma ponderação de valores, você está vendo o interesse

atender aos princípios de sustentabilidade e uma atividade que reproduz em

financeiro de pessoas que fazem o que a Dra. Antilia falou agora, que é

massa animais para colocar na rua, porque é isso que acontece, o animal é
descartado tanto pelos criadores quanto pelos compradores e quando você
coloca um animal em uma prateleira para ser vendido como se ele fosse um
brinquedo, você está colocando na cabeça das pessoas que aquilo é uma coisa
que pode ser descartada e, uma vez descartada, o que acontece? Ele vai para
a mão das protetoras e ONGs.

completamente ilegal. Você vê interesse financeiro dessas pessoas e por
outro lado você vê o interesse de milhões de indivíduos sencientes que estão
sendo tratados como coisas, qual a ponderação de valores que a gente tem
que fazer se a gente quer uma sociedade justa? É levar em conta a vontade
de indivíduos livres e não a vontade econômica de um grupinho de pessoas
que quer continuar lucrando em cima da vida dos outros, em cima da venda

Essas mulheres e homens que protegem animais não têm dignidade. Eles não

de bebê. Quando a gente fala que são bebês, eles vendem bebês, eles separam

têm vida, eles gastam todo o dinheiro e a vida e a saúde deles para cuidar de

mãe de filhos. Isso não está certo, isso não é ético.

animais que são descartados pelas fábricas de filhotes e pelos compradores
desses filhotes. Eu tenho relatos de amigas que são veterinárias voluntárias
que falam que agora está aumentando cada vez mais o número de donos de
cachorros que compram um golden retriever e devolvem para o canil com
três, quatro meses de idade porque eles descobrem que o cachorro defeca,
que o cachorro late, que o cachorro tem necessidades que um indivíduo tem.
Então, gente, essa falta de consciência gera um problema, eu vou falar da
questão prática, um programa de Meio Ambiente Urbano muito grave, é
reprodução em massa de animal. Animal não é coisa, a gente está decidindo
isso em Brasília esses dias, não é coisa. Não adianta as pessoas quererem
tratar animal como propriedade, a natureza fala o contrário e nenhuma lei
humana permite passar por cima de leis da natureza. O animal sente, sofre,
tem necessidades físicas e psicológicas e só o fato de você objetificar um

indivíduo para você vendê-lo como se ele fosse algo, um brinquedo, isso é
uma violência psicológica contra esses indivíduos.

Então, a gente não tem só uma questão prática, a gente tem uma questão ética
muito grave aqui e a gente tá vendo uma sociedade em que todo mundo está
reclamando das injustiças que acontecem, das corrupções, da violência. É
um comércio corrupto. Quando você fala que o veterinário responsável
nunca é preso, é porque alguma coisa de errado está acontecendo. Quando a
gente fala que um comércio porque, olha, o que a Dra. Antilia falou aqui é
muito válido para eu conseguir falar tudo o que eu estou falando.
Quer dizer, ela descreveu aqui um comércio que é admissível. Como é que
pode uma coisa dessas? Você acumular animal dentro de caixa, você fica
cruzando os animais, assim, de uma maneira completamente descontrolada.
Por quê? Porque o comércio tem que atender a uma lógica de mercado e a
lógica de mercado é o seguinte: você tem que ter escala para ter lucro. Eu
sou empresária, eu sei o que eu estou falando. Se eu não tenho escala, eu não
tenho preço, se eu não tenho preço, eu não vendo. Para você ter escala, você

tem que reproduzir cada vez mais rápido e você tem que ter cada vez mais

Eu virar para qualquer um de vocês e falar “Olha, amanhã eu vou vender indivíduos para vender. Então é impossível você ter comércio de pet e você
você para uma outra pessoa”, isso vai gerar um desconforto em todos, porque ser ético ao mesmo tempo e você ser justo.
indigno você vender um indivíduo que tem vontade própria. Então, o
comércio de pets não atende o princípio da sustentabilidade. Por mim, aí já
tem que ser proibido, tanto por leis que estrangulem gradativamente esse
comércio quanto por uma lei que já proíba de uma vez. Aí é uma questão de
o Legislativo ver qual a melhor estratégia.

É impossível, porque você vai ter que reproduzir em massa, você vai ter que
tratar como coisa, porque se você não tratar como coisa, você não lucra. Se
eles atenderem às cinco liberdades, eles não vão lucrar. Então o que eu digo
é o seguinte: é uma questão de estratégia, mas, por favor, vocês que são
legisladores, precisa acabar esse comércio, porque ele também, além de tudo,

Mas a meta tem que ser essa. Não é possível vender indivíduos. A questão ele deseduca as pessoas, ele ensina crianças e adultos a tratar seres sencientes
ético-moral é muito importante também, por quê? Por causa disso mesmo. como coisa, um desrespeito absurdo, com a questão da superioridade. Eu me
Como é que uma sociedade pode querer justiça, se ela baseia as atividades sinto superior àquele cachorro que eu estou comprando. Aquele cachorro é
comerciais dela em questões injustas. Você não pode vender quem tem meu escravo. As pessoas falam “ah, eu comprei, ele é meu filho”. Não é. Se
vontade própria. Animais têm interesses.

você comprou, ele é seu escravo, então a gente está aqui hoje, o que acontece

Em 2012, saiu um estudo com os maiores neurocientistas do mundo e eles com o Estado brasileiro hoje é que ele legaliza a escravidão e escravidão
comprovaram, e ninguém nunca questionou esse estudo de 2012 da nunca é justa. Ela atende a um princípio de superioridade que é falso.
Universidade de Cambridge. Animais têm consciência e interesses próprios Então, a gente não é superior a esses animais que estão confinados para
e existência autônoma, então nenhuma lei natural, sobrenatural, biológica dá venda, que estão sendo reproduzidos, que tão sendo violentados. A gente não
ao homem o direito de se apropriar dos outros seres da Terra e muito menos é superior a eles, nós não temos o direito de fazer isso. Então, eu acho que a
o direito de reproduzir em massa. Você pegar um animal que não é seu, que gente tem que buscar o máximo possível a questão da proibição absoluta
não nasceu para o seu benefício, e modificar geneticamente esses animais desse comércio. Ninguém precisa, porque, assim, aqui no Brasil a crueldade
para o seu benefício financeiro, sem levar em conta a vontade desses animais contra os animais, no artigo 225, é proibida a crueldade com animal, não abre
de serem livres, eles nascem com direitos inatos. Isso é direito natural deles. exceção e o artigo 32 da Lei 9.605 também não abre exceção. É proibido ser
Eles têm direito à vida, à liberdade, à dignidade, por que liberdade? Porque cruel com animal, ninguém abre exceção para nada e nós não estamos
uma vez que o indivíduo tem a capacidade de fazer suas escolhas, ele tem obedecendo a esses princípios.
que ter liberdade para realmente fazê-las. E o que a gente está fazendo? A
A gente tem um princípio doutrinário da crueldade quando você fala do

sofrimento necessário e desnecessário do animal. A doutrina fala: o
sofrimento do animal será necessário e permitido quando for para a
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dignidade e vida humanas. Então, frigoríficos laboratórios ainda a lei dá essa caminho de ir aos poucos minando esse comércio, a fiscalização é
exceção para os maus-tratos que são praticados nessas indústrias por conta imprescindível. É preciso realmente, assim em termos coloquiais, pegar
de uma teoria de que isso é válido para a vida humana, isso é necessário para pesado mesmo e ficar em cima desse pessoal, porque uma vez se a gente
a vida humana. Eu sou contra porque eu não consumo carne e, portanto, eu conseguir colocar em prática as leis que já existem, já dificulta bastante, mas
sou uma prova de que não precisamos de nada de produto animal para nem isso é sempre feito, não é, doutora? Nem isso está sendo feito.
sobreviver, que a gente vive muito bem sem isso e também não tomo Então, é preciso realmente fazer valer as leis que já existem e começar a fazer
remédio. Então, assim, a gente não precisa do animal nem para a vida nem novas...
para a dignidade, não precisamos explorar animal para nada.
Isso é uma outra questão. Mas a doutrina fala isso. Agora onde que ter um O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Eu queria colocar
animal de estimação dentro do teu apartamento sozinho o dia inteiro vai uma questão e permitir eu também gostaria de chamar a Dra. Antilia, se ela
influenciar na sua sobrevivência ou na sua dignidade? Em nada. Ninguém quiser colaborar com essa pergunta, porque eu entendo que a legislação que
precisa confinar um animal dentro de casa. Quer ter um animal? Salva um nós vamos criar aqui ao final da CPI, ela, de fato, vai, vamos dizer assim, de
que está em uma situação de risco ou de maus-tratos por conta do comércio, alguma forma dificultar, de alguma forma, vamos dizer assim, criar regras
porque tudo, a origem de todos os problemas de animais urbanos que a gente mais rígidas e a minha dúvida particular, conversando até com muita gente
tem hoje vem do comércio, vem da reprodução. A gente precisa cortar o mal que tem nos procurado é para que lado que a gente vai puxar, vamos dizer
pela raiz, precisa parar de reproduzir bicho, essa é a questão. Eu vi isso na assim, não é? E aí eu conversei com uma pessoa que nos procurou, porque
prática, não tem jeito. Se não parar de reproduzir animal, não vai parar o nós temos questionado e muitas pessoas que vieram até aqui disseram o
problema. Pode fazer o que quiser, não para o problema, tem que cortar o seguinte: “Olha, se existe algum canil que tenha boas condições, que eu não
mal pela raiz.

conheço” e tal, muita gente fez essa afirmação de que, vamos dizer assim,

Então, hoje em dia, você tem milhões de animais para adoção, animais que em tese não existe um canil ideal, não é?
estão precisando de amor, precisando de carinho. Então a venda se torna E, ao mesmo tempo, algumas pessoas que têm canis começaram a falar “não,
ainda mais desnecessária, então todos esses maus-tratos, essa é uma indústria mas tem sim e tal” e uma dessas pessoas disse, se considerou um canil ideal,
que envolve muito mais crimes do que atividades legalizadas. Então eu peço digamos assim, inclusive, nós teremos nas diligências, como surgiu esse
aqui, a minha defesa hoje é para que o Poder Legislativo se conscientize de debate, a gente colocou que a gente também fará diligências, quando a gente
que comércio de pet é inviável e precisa ser proibido, seja por uma lei que iniciar iniciá-las, diligências, vamos dizer assim, voluntárias, ou seja, o
proíbe de uma vez, seja por leis que vão estrangulando aos poucos, como próprio canil vai poder se credenciar para receber uma visita nossa em
acontece com muitos comércios. A indústria do cigarro conseguiu, nós horário não divulgado etc., para ver se, de fato, existe algum canil que se

conseguimos diminuir, as pessoas hoje estão fumando menos, estão mais aproxima do ideal, mas essa pessoa argumentou o seguinte: que o canil dela
saudáveis. Por quê? Porque foi uma questão de saúde pública, então quando supostamente é o ideal porque é um canil, digamos assim, humanizado, ou
a gente percebe que existe uma questão social muito importante, é possível, seja, são pouquíssimos animais, que ela conhece pelo nome, etc., etc., etc.
sim, você estrangular um comércio que é nocivo e eu peço que façam isso
Então, já que a gente vai forçar para algum lado, um caminho seria forçar
com a indústria de pets.
para o lado do humanizado, ou seja, de poucos animais, que se sabe, se
Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada (Palmas.)
conhece pelo nome, conhece a história etc. Esse é um caminho.
E o outro caminho seria um caminho mais no sentido, vamos dizer assim, de
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Obrigado, exigir a profissionalização, que é exigir uma série de requisitos etc., que eu
Dra. Maria Leticia Benassi Filpi. Eu Queria convidá-la também a seguir entendo que talvez seja um caminho diferente, e que talvez favoreça aqueles

acompanhando, assim como eu já convidei a Dra. Antilia.

canis que são mais profissionais e, portanto, maiores e talvez a humanização
se perca.

A SRA. MARIA LETICIA BENASSI FILPI - Sim. Estou à disposição.

O que você acha disso? E qual linha que você acha que é mais assertiva,
pensando, claro, nos animais, que é o que nos interessa aqui.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. O nosso
objetivo realmente é fazer um trabalho basicamente na CPI de diligências, A DRA. MARIA LETICIA BENASSI FILPI - Eu seguiria a linha da
eu entendo, até baseado no que a Dra. Antilia falou, quero até conversar humanização, porque o caminho que é profissional vai seguir a lógica de
depois conversar com a Dra. Marcela, com o nosso corpo jurídico aqui da mercado, não tem jeito. Se ele não seguir a lógica de mercado, de reproduzir
Casa sobre a possibilidade de a gente ter, digamos assim, diligências cada vez mais e vender cada vez mais, ele quebra. Então se você conseguir
documentais, vamos dizer assim, para já conseguir ter um grande filtro e, ao humanizar, porque aí... Porque a gente tem que partir do princípio da
mesmo tempo, para em uma diligência presencial ficar fácil responsabilizar realidade das coisas, certo? O que tem ali? Não são coisas, são indivíduos,
o médico veterinário, para não sumir, vamos dizer assim, não tem mais então, eles têm que ser tratados com o respeito que a gente tem que ter por
responsável e é muito importante a gente ter um respaldo das senhoras que um indivíduo que pensa, que sofre e que não quer estar ali.
estão aí, não só da parte jurídica, mas muito envolvidas na causa.
Então, a gente tem que partir do princípio que aqueles cães não querem estar
ali, por mais que eles abanem o rabinho e fiquem felizes, eles não têm

A SRA. MARIA LETICIA BENASSI FILPI - Sim, eu estou à disposição referencial, porque se eles tivessem referencial da liberdade, eles jamais
e eu acho que é perfeitamente possível responsabilizar o veterinário, precisa estariam ali. Então, a gente tem que partir desse princípio e você
aumentar a fiscalização sem dúvida nenhuma, se a gente for seguir esse
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profissionaliza demais não adianta, uma hora ele vai, ele vai ficar disforme, contém com a fiscalização porque eles têm um espírito de corpo que ali eles
ele vai...

querem é arrecadar.
A gente teve várias reuniões com o presidente do CRMV para ter uma

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Burocratizar talvez fiscalização e não tem, tanto que essa clínica, pasmem, ela fica aberta de
seja um caminho perigoso, vamos dizer assim.

novo, apesar de os donos terem sido presos, estarem proibidos, está fazendo
a mesma coisa. Aí teve de novo outro boletim de ocorrência que estão

A SRA. MARIA LETICIA BENASSI FILPI - Eu acho porque você acaba, fazendo a mesma coisa. Quer dizer, infelizmente, não contem com o CRMV.
o que que você está falando aí, você está falando “olha, se você se
profissionalizar, você vai poder reproduzir cachorro e gato e passarinho o A SRA. MARIA LETICIA BENASSI FILPI - E isso envolve também
quanto você quiser, porque você está profissionalizado, você tem”... E aí questão de Direito do Consumidor, porque a pessoa que compra o cão, ela
você não acaba com o problema, por quê?

não está sabendo que ela está comprando um cachorro completamente doente

O profissional vai continuar a vender, pode ser que ele não descarte o e quantas pessoas que eu conheço que compram um cachorro e depois de um
cachorro, pode ser que ele não cometa todos esses maus-tratos, mas ele vai mês o cachorro morre.
colocar aquele cachorro na prateleira. Colocando na prateleira, ele vai
incentivar a compra por impulso, a compra por impulso resulta no abandono, A SRA. ANTILIA DE MONTEIRO REIS - E o pior é quando devolve,
o abandono resulta na sobrecarga das ONGs e protetoras, vai dar na mesma. doutores. Na maioria dos canis que nós fomos, os animais de devolução são

fadados a morrer, à própria sorte, quando o animal foi para casa, conheceu o
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Doutora, se a senhora que é família, casinha e depois ele é, essa família, não é? A coisa, não é?
puder falar no microfone, até porque nós estamos registrando aqui, não é? Devolve, porque quem compra um animal, eu também sou eu, estou quase
Todas as falas pelo sistema de som.

vegana, já sou vegetariana há muito, e quem compra um animal, quem vai a
um zoológico, quem vai a um aquário para ver o sofrimento do animal, para

A SRA. ANTILIA DE MONTEIRO REIS - Eu acho que tem que ser

mim é sádico, não tem amor.

também pela humanização, mas tem que ter regras de bem-estarismo bem Então, você compra um animal com defeito e você devolve, ele está
claras e tem que limitar, não pode ser uma coisa que você pode ter 1.700 malfadado a morrer das piores formas. Quando alguém quer devolver um
animais, exatamente por causa daquelas normas que eu te falei, metro animal e eu falo, por favor, não devolve. Cuide de alguma forma, porque a
quadrado por quilo de animal, por exemplo, para ter, então, você não devolução é você malfadar a morte. Tem lugares que eles incineram os
consegue ter um espaço digno e adequado para ter 1.700 animais.

animais vivos, então é uma coisa horrível. Quem explora esses animais,

Os casos que nós vemos que têm mais de 100, 200 animais, eles estão doutore-se, não tem um mínimo de pudor para nada.
confinados e, infelizmente, a gente só consegue as coisas eu acho que bolso,
então é um comércio, uma indústria de exploração muito rentável e joga a A SRA. MARIA LETICIA BENASSI FILPI - Ele não começa a ficar
ração ali, quem comeu, comeu, não vacina, eles fazem, os doutores vão em insensível, porque como o objetivo dele é lucro, ele vai ficar insensível e ele
algumas residências, verdadeiras experiências, é absurdo os cruzamentos vai fazer cada vez atrocidades piores, porque ele vai ter que ganhar dinheiro,
que fazem para diminuir o tamanho aqui e você cria animais com síndrome então, e nessas, ele vai perder todo o referencial dele, o dono do canil, e aí
de Down, animais doentes e é o que a doutora falou, um caso de saúde você deturpa mais ainda um comércio que já nasceu torto, então é por isso
pública porque o animal é um vetor de doenças dessa forma.

que tem que acabar com esse comércio, não tem como, eu não entendo, eu

Então eu acho que dava para deixar muito claro, por exemplo, metro não consigo ver fundamentação para que isso exista, então é o que ela está
quadrado por quilo de animal, respeitando as regras, tem que ter um falando, quer dizer, você, a gente tem que focar qual que é o problema hoje
veterinário responsável e, doutores, não imaginem que o CRMV fiscaliza, do comércio de animais?
porque não fiscaliza. O CRMV não se interessa em fiscalizar, o CRMV quer O problema é: você está com uma superpopulação de animais abandonados,
anuidade. Nós já passamos vários casos de veterinário, nós tivemos o você tem comerciantes cometendo crimes terríveis, você tem um comércio
primeiro caso no Brasil de uma clínica em que os veterinários foram presos que é inconstitucional e ilegal e isso está acontecendo na frente do Estado,
quatro meses e depois eles foram para prisão domiciliar, porque eles sem que ninguém faça nada, então tem que ter como, tem que focar em um
castravam em um preço muito barato e faziam um combo, a castração e o objetivo para resolver esse problema e aí com o foco nesse objetivo
banho, interessante isso, por que banho, não é? O animal já está hipotérmico estabelecer as estratégias tanto legislativas, a gente que é do Jurídico, nós
quando ele sai da anestesia, ele não poderia tomar banho, porque, para ficar estabelecemos estratégias de argumentação para sensibilização do Judiciário
barato, eles faziam a castração, sedavam, mas não davam remédio para a dor e aqui no Legislativo é preciso ter uma estratégia para que esse comércio, a
então o animal sentia todas as dores dos cortes, arrancando os órgãos e eles meta tem que ser o fim do comércio.
se urinavam e evacuavam e eles perderam o habeas corpus, inclusive, no Na minha opinião, não tem como você diminuir, você humanizar, não têm.
STJ.
É, assim, as pessoas falam “ah, mas é muito radical essa ideia”. Se você for
Então, imagina o que tinha de prova e não aconteceu nada no CRMV, pensar na questão da realidade das coisas, se você olha a coisa sem noção da
absolutamente nada, eles tiveram uma advertência. Continua, respondendo realidade, você fala “ah, não, tudo bem, é um comércio, deixa as pessoas
ao processo em prisão domiciliar e no CRMV tiveram uma advertência. ganharem dinheiro honestamente”. Na verdade, não é isso. Não tem como.
Então, apesar de ter algumas resoluções úteis para gente no CRMV, não Como é que um comércio pode ser antiético, pode ser imoral, pode ser contra
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tem como não desrespeitar. Não tem como, você vai ter que ser cruel com o
CPI – VENDA DE ANIMAIS

animal, você vai ter que ser cruel, porque você objetificar um ser que sente

22.08.2019

é crueldade.
Quando a gente fala dos frigoríficos, quando a gente fala dos laboratórios,
ainda tem, as pessoas ainda têm aquele argumento “não, mas é população
precisa comer, não, mas é porque é uma atividade que sustenta o país”. Aí é
muito mais difícil de você aumentar, mas, gente, a gente está falando de
comércio de pet, é uma coisa bem fútil, entendeu? Uma pessoa cismar que
ela quer um Lulu da Pomerânia, ela cisma, ela quer ela acha legal. Não tem

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Havendo número
regimental, declaro aberta a quinta reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito – Venda de Animais, criada pelo ato número 30 de 2019 com a
finalidade de apurar irregularidades na venda de animais por canis, pet shops
e demais estabelecimentos clandestinos, inclusive por meios eletrônicos no
Estado. Registro a presença dos nobres deputados: Delegado Bruno Lima,

cabimento. A ponderação de valores aí é tão disforme que, assim, fica fácil

deputada Carla Morando, este presidente, deputada Monica da Bancada

argumentar, entendeu? Eu estou com facilidade aqui para falar sobre isso.

Ativista e deputado Marcio Nakashima.

Sabe, eu já falei, eu já falei na frente de pecuaristas. Foi muito difícil, mas

Solicito ao secretário a leitura da Ata da última reunião.

aqui eu não estou sentindo dificuldade para defender a ideia. É muito fútil.
“Ah, eu quero uma calopsita”, para que que você quer uma calopsita? “Ah,
para quando meu filho chegar da escola, ele se diverte...” Gente, não é

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pode dispensar a leitura?

brinquedo, sabe, não é brinquedo. Tem gente que tem um cachorro, que
compra um Poodle, e deixa o cachorro o dia inteirinho sozinho dentro do

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É regimental o pedido

apartamento. A pessoa chega dez horas da noite do trabalho, agrada o

de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como

cachorro com comida e vai dormir e ficou aquele indivíduo o dia inteiro.

estão. Fica considerada aprovada a Ata da quarta reunião desta CPI.

Para mim, isso é cárcere privado. É você manter um refém ali dentro da tua

Então vamos à ordem do dia. Passo a Presidência dos trabalhos à deputada

casa, é doentio, você cria uma mentalidade doentia nas pessoas, é um

Carla Morando em razão de termos requerimentos de minha autoria.

comércio que deseduca.

Obrigado.

Entende? Então, na minha opinião, não é radical falar no fim desse comércio,
***

só que agora a gente tem que estabelecer as estratégias, as estratégias não
podem ser radicais, mas a ideia tem que ir na raiz, o radical é ir na raiz da
coisa, sabe? Porque senão você fica contraditório. Se você fala que o animal

- Assume a Presidência a Sra. Carla Morando.

é um indivíduo, é contraditório você falar que pode vender, ainda que você

***

trate bem.
Entendeu? Essa é a minha ideia, a estratégia tem que ser flexível, mas a ideia A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - O.k. Bom dia a
precisa ir na raiz, gente, porque senão, não resolve.
todos e a todas, muito obrigada, nosso presidente Bruno. Vou começar então
pelo item no 1, do dia 1º do 08, deputado Bruno Ganem, o requerimento CPI,

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Queria V.A. 35 de 2019 para prorrogação do prazo desta Comissão por 60 dias para
agradecer muito a participação de vocês e vamos lá, vamos seguindo aqui, conclusão dos seus trabalhos. Em discussão o requerimento...
vamos encerrar a nossa reunião de hoje.
Com certeza as falas vão ficar aqui registradas no nosso relatório e serão O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Pela ordem.
muito úteis para que a gente possa ter um desfecho positivo dentro dos
objetivos que a CPI se propôs. Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pois não.

Então, nada mais havendo a se tratar, está encerrada esta reunião.
O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Bom, sou favorável aqui, já
deixar minha manifestação, meu voto, mas eu gostaria, presidente e

***

presidente Bruno, que nós pudéssemos novamente rediscutir a questão do
horário, porque eu faço parte de outras comissões, de outras CPIs, e eu estou
com problema de comparecimento na...

- É encerrada a reunião.

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Acho que não

***

tem problema, vocês podem se adequar depois com esse horário, a questão
do horário dá para mudar?

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - É uma sugestão.
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O SR. BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, eu gostaria de falar um de vendas OLX para prestar esclarecimentos à CPI – Venda de Animais a
pouquinho sobre isso, porque justamente eu conversei com alguns deputados respeito da comercialização de animais no site. Gostaria de já colocar o item
da Comissão sobre esse tema e eu combinei até, informalmente, de que a 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, já fazer uma única discussão e aprovação por
gente colocaria isso em uma discussão, ainda que não seja algo que fica se tratar do mesmo tema, só mudar, no caso, as empresas. De acordo com os
formalizado, afinal é convocado, mas eu gostaria de saber o consenso de Srs. Deputados, tudo bem? Pode ser? Sim, vou mencionar. No caso seria a
todos.

OLX do item 3; do item 4 seria Mercado Livre; do item 5 seria ZIP Anúncios;

Eu conversei com o deputado Marcio Nakashima, com a Monica, conversei o item 6 é o E-Animals; o item 7, da rede social Facebook; o item 8, da rede
com o Xerife do Consumidor, conversei e eles têm esse questionamento em de lojas Petz; e o item 9, a rede de lojas Cobasi. Então, nós faríamos uma
relação ao horário. Não o caso do Bruno, não sei o caso também da deputada única aprovação e discussão sobre esses itens.
Carla, mas eu queria colocar em discussão se seria de comum acordo alterar Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está
o horário para, vamos dizer assim, 13 horas? Seria isso?

encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis ao
requerimento permaneçam como se encontram. Aprovados.

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Alguma opinião, Agora então passaremos ao item no 10, de autoria do deputado Bruno Ganem,
alguma... Monica, tudo bem?

um requerimento CPI V.A. 44, de 2019, para convite da Sra. Rosangela
Ribeiro Gebara, veterinária e gerente de programas veterinários da ONG

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Para mim, seria Proteção Animal Mundial, para prestar esclarecimentos para a CPI da Venda
de Animais a respeito dos bons tratos aos animais nas atividades de criação,
ideal após as 14 horas.
de compra e venda. Em discussão o requerimento. Não havendo oradores

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - E para os outros?

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Marcio?

inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que forem
favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
E agora eu passo a palavra ao nosso presidente, Bruno Ganem, para que ele
faça a última...

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Para mim, também, melhor é
sempre a parte da tarde. Deixa-me só confirmar para que não... eu faço o

***

pedido e de repente... eu tenho... não, não vejo... para mim está perfeito.

- Assume a Presidência o Sr. Bruno Ganem.

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Catorze horas, Bruno, tranquilo. Carla?
Bom, a Carla eu não sei se vai acompanhar.

***

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - É que hoje eu O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Obrigado, deputada.
estou, na verdade, fazendo uma substituição a minha, Maria Lúcia, minha Bom, item no 11, de autoria do deputado Delegado Bruno Lima, é o
companheira aqui da CPI. Mas eu acho que ela deve conseguir se adequar a requerimento no 45, de 2019, e requer para convite do Sr. Carlos Roberto
ele também e não teria problema para você também, deputado Bruno? Não? Flaquer Rocha. Eu coloco em discussão o requerimento. Não havendo
Não consegue?
oradores inscritos, está encerrada a discussão e votação, os Srs. Deputados

que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. Está
O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Não, sem problema algum. A aprovado o requerimento.
prioridade é...

Agora nós passamos a fase das oitivas aqui da nossa reunião. Convido para
se juntar aqui à nossa Mesa o Sr. Feliciano Filho, ex-deputado desta Casa e

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - O.k., então presidente da CPI Maus-tratos Contra Animais, e lhe concedo a palavra para
podemos fechar nesse horário das 14 horas? Ótimo, então, não havendo mais discorrer sobre proteção animal. Seja bem-vindo.
oradores inscritos, está encerrada a discussão e votação. Os Srs. Deputados
que estiverem favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. O SR. FELICIANO FILHO - Bom dia a todas e a todos. Quero
Aprovado.
cumprimentar aqui o nosso presidente, deputado Bruno Ganem, deputado
Passamos para o item no 2, de autoria do deputado Bruno Ganem, deputado Bruno Lima, deputada Carla Morando – foi esposa do... o Morando foi
Delegado Bruno Lima, requerimento CPI V.A. 36, de 2019, para a colega nosso aqui durante muito tempo, deu muito trabalho para a gente aqui
convocação de uma coletiva de imprensa, a ser realizada no dia 31 de outubro –, deputada Monica, deputado Marcio Nakashima e todos os presentes aqui
de 2019, com a finalidade de prestar informações aos serviços e veículos de na CPI. Também quero cumprimentar a Maria Eugênia, da ONG Canto da
comunicação sobre os resultados obtidos a partir dos trabalhos desta Terra – é isso, não é? Prazer em vê-la.
Comissão. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a Bom, eu estou aqui à disposição, quando o Bruno me convidou, deputado
discussão. Em votação. Os senhores que estiverem de acordo permaneçam Bruno, para colaborar, contribuir no que estiver dentro dos meus
como estão. Aprovado.
conhecimentos. Eu presidia a CPI de Maus-tratos e acho que três tópicos nós
Item no 3, deputado Bruno Ganem, deputado Delegado Bruno Lima, o discutimos nessa CPI, que foi, primeiro, a questão muito triste que é a
requerimento CPI V.A. 37, de 2019, para convite do representante do portal utilização de animais no ensino, isso é muito triste, inclusive tem um PL que
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está aí que precisaríamos derrubar o veto, até quero fazer já um apelo a todos Mas não são tão perniciosos assim quanto as indústrias, as fábricas de cães.
os deputados. Posso só fazer aqui uma breve exposição?

Nós sabemos, temos muitos relatos, durante todo esse tempo, inclusive de

Com relação a maus-tratos aos animais, existem várias formas e tipos. Eu fêmeas que eles colocam para cruzar mãe com filho, irmão, então tem
sempre digo que a grande maioria dos animais está aqui para sofrer, vieram problema de consanguinidade. Então, o prejuízo acaba vindo para quem?
para sofrer. Você vê a quantidade de animais de abate, só aqueles que estão Para as ONGs, para a sociedade, para o poder público. As pessoas adquirem
em casa, os pets, talvez não sofram, o resto, quando é cavalo está na carroça, os animais, eles começam a ficar doentes – a preços muito acessíveis, lógico,
quando é boi vai para o abate, nós sabemos como é. Animal silvestre, animal não tem manutenção de uma indústria –, e os animais, depois que ficam
doentes, as pessoas deixam nas ruas.
de circo, animal de teste.
Mas os animais que estão dentro das faculdades, dos biotérios, eu sempre Sem contar as matrizes, que não procriam mais e muitos maus profissionais
digo que o sofrimento deles, em termos de intensidade, é o maior que existe. acabam soltando nas ruas. Tem relatos de que, quando uma matriz dessa fica
Por quê? Eles ficam ali, muitas vezes, dentro de um compartimento ali de 30 doente, ele faz o custo, porque, para ele, o que importa é o dinheiro. Então
por 40, olhando para uma parede branca, meses, até anos, às vezes. E quando ele calcula quanto vai gastar para curar a cachorra: “Ah, vai custar tanto”, “E
um ser humano chega perto deles, não é para fazer nenhum carinho, e sim a eutanásia é quanto? Então faz a eutanásia”, depois que ela passou a vida
para submetê-lo a algum procedimento que vai lhe causar muita angústia, inteira dela procriando, procriando e aí o prêmio que ela recebe no final é a
dor, tristeza ou a morte.
Então, eu acho que, em termos de sofrimento, de intensidade, de tempo, não

morte. Então, ela chega a ficar exaurida de tanto procriar. Então, acho que
isso nós temos que combater.

existe nada pior. A gente conseguiu aprovar naquela época o PL 777, que Qual é o caminho? Eu, em Campinas, graças a Deus, consegui um Projeto –
proíbe a utilização de animais na fabricação de cosméticos e produtos de inclusive tem um tramitando aqui na Casa, acho que poderíamos até... não
higiene pessoal, mas essa outra que nós fizemos, esse PL706, que foi vetado sei se foi arquivado, poderia reativar esse projeto; lá deu certo –, eu criei um
pelo governador Alckmin, ele apenas estabelece essa restrição nas unidades Projeto que se chama Lei do Certificado de Origem. Esse projeto obriga todo
de ensino. Nós mostramos que, na ocasião, a Alemanha já não faz mais isso, e qualquer estabelecimento comercial que comercializa animais, no ato da
vários países da Europa não fazem. Só tem duas universidades, parece, nos venda, a emitir o certificado de origem, onde consta o nome e o número do
Estados Unidos, que fazem isso. As maiores universidades do mundo não criador, ao Kennel ou associação à qual pertence. Tem que ter o veterinário
utilizam mais animais no ensino, porque não há necessidade. Eu não vou me responsável, tem que ter laudo veterinário, tem que ter tudo isso. Em
aprofundar nesse assunto, só vou fazer essa introdução para não me alongar, Campinas deu muito certo, eu lembro que, depois da sanção dessa lei, o
Procon visitou a grande maioria dos pets shops e só tinha 5% que não
porque não é esse o tema.
Peço aos nobres deputados, quero depois conversar com outros também, estavam cumprindo a lei.
colegas antigos, para tentar derrubar esse veto. Eu sei que só tem um E uma coisa que aconteceu que me chamou muito a atenção, eu estava
deputado aqui da Casa, que é líder, que é contra a derrubada do vento, um, passando em uma loja de conveniência lá em Campinas e encontrei uma
veterinária que ela tem um pet shop, clínica e pet shop, e ela falou:
talvez dois, e o resto é favorável à derrubada do veto.
Depois, o segundo tema que nós discutimos foi o embarque de bois, de gado
vivo e também acho que capivaras, não lembro agora de todos eles, eu sei
que a CPI foi muito intensa e depois vocês podem até usar o relatório nosso
para poder contribuir. Até eu peço, também, encarecidamente, que os
deputados acompanhem, porque o relatório foi enviado para as autoridades
competentes e existiam ali alguns indicativos, inclusive do próprio
Ministério Público, de algumas possíveis prevaricações e erros de
improbidade administrativa, porque era um órgão de utilidades públicas,
praticando ato de crime.
Agora, com relação a aqui, Bruno, eu queria só... Eu não sei, estou à
disposição para tudo o que vocês quiserem. Parece que o Jaiminho está aqui
também, não é, Jaime? Prazer em vê-lo. Com relação ao tema da CPI, que é
venda de animais, eu quero dividir esse assunto em duas partes.

“Feliciano, eu queria falar duas coisas para você: parabéns e, a segunda, eu
quero te matar!”; “Por quê?”. Ela falou: “Primeiro pela lei” – a lei Feliciano
nasceu em Campinas, é a lei que proíbe a matança dos animais nos canis
municipais, nessa época eu era vereador. “Então é um parabéns por essa lei,
você conseguiu acabar com a matança de animais aqui no canil, mas com a
segunda você acabou com o meu o meu pet shop, com o meu comércio,
porque eu não consigo vender mais nenhum cão. O mesmo cão que eu vendia
a cento e vinte, cento e cinquenta reais, hoje eu tenho que vender a mil e
cem, mil e duzentos, porque tem pedigree, tem tudo, é cão de canil que não
é clandestino”.
Então, em Campinas deu muito certo essa lei, quer dizer, já que não podia
proibir a venda, a gente criou um regramento. E esse regramento despencou,
acabou com as vendas de animais de fundo de quintal dentro dos

estabelecimentos comerciais. Obviamente que tem venda pela internet, tem
A gente sabe que proibir a venda parece que tem uma questão de vício de venda que é mais difícil, mas é uma luz, um caminho para pelo menos essas
iniciativa, é inconstitucional, mas a limitação sim. Eu fiz uma lei, quando eu lojas pararem de comercializar com tamanho desleixo esses animais, sem
era vereador em Campinas, que se chama “lei do certificado de origem”. responsabilidade.
Mas, antes disso, eu quero só colocar a minha posição: eu sou contra
Agora, eu não sei se dentro disso... aqui está tipificado como crime, não
qualquer tipo de exploração financeira com animais. Tem os criadores que
temos dúvida nenhuma, até pela restrição de liberdade, mobilidade e tudo
são “hobbistas”, aqueles que apuram raças, têm a profissão deles, não vivem
isso acontecendo, está mais do que tipificado como crime, mas nós sabemos
daquilo, que têm apenas uma cadela ou duas, ele só faz o refinamento de raça
como é que funciona essa questão de apuração de crime. A dificuldade que
e esse tipo de coisa, mas eu também sou contra, porque se eles doassem os
a gente tem de fazer um por um e essas diligências, tudo isso tem que ser
animais, mas eles vendem os animais.
feito. Não adianta, temos que aumentar a fiscalização, ir para cima, tem que

diminuir.
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Agora uma lei dessa, um regramento desse, acho que se pegar essa lei que A USP fez uma pesquisa aqui na cidade de São Paulo e ela apurou o seguinte:
não deu tempo de eu aprovar, fui embora antes, mas está tramitando, é só em seis anos a população humana cresceu 3,6%, nesse mesmo período, a
buscar aí nos Anais da Casa, eu fiz a lei idêntica ou quase idêntica à de população canina cresceu 60% e a felina 152%. Então eles fizeram a
Campinas. Muito parecida com à de Campinas. Talvez eu tenha feito alguma projeção e, se não tiver um controle populacional efetivo de fêmeas, até 2022
adaptação para o Estado. Então, acho que essa lei, se Deus quiser, se for nós teremos mais cães e gatos do que gente. Hoje nós já temos mais cães e
aprovada vai atrapalhar muito muitos lojistas, vai diminuir, vai ser um gatos do que crianças, mas vai ultrapassar o número de seres humanos,
anteparo muito grande aí para a questão de comércio de animais.

porque a progressão é exponencial. Todos os protetores que estão aqui sabem

É só uma questão que eu queria lembrar: tem uma lei, foi feita no município daquela tabela em que apenas uma cadela pode gerar em seis anos, entre seus
de São Paulo, precisa tomar muito cuidado só quando você coloca uma descendentes diretos e indiretos, 164 mil cães. Não acontece na prática, mas
vedação na questão de locais públicos para a doação de animais, porque tem exponencialmente é possível.
que colocar alguma coisa na lei excetuando as ONGs que doam os animais, E quando destacar uma emenda para a castração, eu castrei acho que mais de
porque senão, não conseguem lugar para doar, para colocar os animais para 40 mil na época do governo Serra, mas nós castramos só fêmeas, não
doação. Então é importante excetuar, se for feita uma lei dentro desse escopo, castramos os machos. Porque existe uma outra questão, também, que eu
excetuar as ONGs que conseguem colocar um canal para poder... muitos estava conversando com o vereador que estava aqui e não pôde ficar, agora
locais públicos são importantes para poder doar esses animais.

a pouco, ele está fazendo na cidade dele, eu vou contar um caso assim que
eu acho que justifica isso: teve um prefeito que estava sempre pedido recurso

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Muito obrigado. E para a castração, mas infelizmente no governo Alckmin não saiu um tostão
para a castração – na minha opinião foi um péssimo governo para a questão
queria abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta?

relacionada aos animais –, e aí ele vinha toda hora e um dia ele entrou no
O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Pela ordem, Sr. Presidente.

meu gabinete correndo: “Deputado, eu vim te dar uma notícia muito boa, o
senhor vai ficar muito feliz: eu arrumei um veterinário na minha cidade, é

bonzinho, ele está cobrando baratinho, está castrando todos os machos da
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra, cidade”. Eu tive um ataque de riso, comecei a rir e ele falou: “Mas, deputado,
deputado Marcio Nakashima.
do que o senhor está rindo?”; eu falei: “Nada, é que ele colocou um nariz de
palhaço no senhor, porque assim, se castrar todos os machos da cidade, o que
O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Primeiro eu quero agradecer aqui não é verdade, sempre fica o resíduo, esse resíduo vai falar: ‘Prefeito, muito
a presença do sempre deputado Feliciano, parabenizá-lo pela sua fala, pela obrigado, o senhor acabou com a concorrência’, e vai fecundando todas as
sua atuação quando parlamentar nesta Casa, e dizer que esse tema é de fêmeas”. O trabalho e o dinheiro vão ser perdidos.
grande importância e eu gostaria de saber do senhor o seguinte: qual é a sua Então é importante a gente focar em todas as ações que a gente conversar
opinião em relação à venda dos animais? O senhor acredita que a venda nós aqui com relação à questão de cães e gatos. Temos que ter sempre em mente
devemos proibir dentro do estado de São Paulo ou uma norma regulatória, um controle populacional efetivo. Eu lembro da época quando o Serra estava
como o senhor disse, criar um certificado de origem, a obrigação disso, um candidato a prefeito, eu conversei com ele e falei: “Serra, hoje o que São
selo, podemos dizer assim, um selo para os bons criadores e os revendedores, Paulo castra...” a cidade de São Paulo acho que castrava 150 mil animais/ano,
pet shops, canis? Qual é a opinião de V. Exa. em relação a isso?

misturado entre macho e fêmea, eu disse a ele que isso daí não atingia nem
o fator exponencial da procriação, não atinge. Esse vereador com quem eu

O SR. FELICIANO FILHO - Deputado, eu acredito assim: como nós conversei, a cidade dele tem 30 mil habitantes, eles estão castrando 40
temos essa questão da impossibilidade da lei em fazer a proibição, há esses animais misturados por mês, ele não vai atingir nunca o fator exponencial da
anteparos. Tem uma outra questão, você vê nos Estados Unidos, dependendo procriação. Não consegue segurar.
do Estado – também tinha feito essa lei, não deu tempo de protocolar, acabei

Até o Serra tinha assumido um compromisso conosco que, se ele eleito

não fazendo, mas vocês podem fazer, assinar todo mundo junto inclusive, fosse, ele ia castrar no mínimo 300 mil animais ano para poder fazer esse
dar mais força –, uma lei que obriga o criador a só vender o animal castrado. controle. Então, toda verba que eu tinha eu destinava para a castração, isso é
Ele só pode vender um animal não castrado para outro criador, isso vai importante, porque é a única forma de a gente minimizar isso. E eu acho que,
limitar bastante.

com relação à venda de animais, tem que realmente colocar esses anteparos

Muito embora nós saibamos da questão que, quanto tem um animal na rua... e mais uma coisa até, acho que o deputado Bruno Lima tem feito nos abrigos,
Não sei se os senhores sabem, mas eu fiz três mil resgates de animais, eu saí de intervir nos abrigos que estão aí em maus-tratos. Acho que esses têm que
três mil vezes para resgatar animais. E desse total eu duvido que chegasse a ser os dois caminhos: primeiro, regular para dificultar, e a ação efetiva de
5% de animais de raça, 95%, 98% são animais SRD, os animais sem raça, política, Ministério Público.
porque quando tem animal de raça na rua as pessoas acabam, muitas vezes, Acho que as pessoas não podem se acanhar, o Ministério Público está aí para
pondo para dentro e o SRD não.

isso, eu acho que ele está aí a serviço da sociedade. Ir ao Ministério Público

Agora, uma outra questão que é assim um dado muito importante para e denunciar mesmo, vai até em mais pessoas para ajudar o promotor, mostrar
que todos os deputados, membros da CPI, aqueles que são aficionados por que a sociedade não quer saber de maus-tratos. A polícia, obviamente, pode
animais, tenham em mente é a questão da progressão geométrica que é a ajudar demais nisso, o Delegado Bruno sabe também disso, tem muito
procriação. Por isso eu acho que, se cada deputado puder destinar emendas conhecimento. Eu vejo esses dois caminhos como os mais efetivos e essa lei
de obrigar os criadores a vender os animais castrados, ele só poderá vender
para a castração de fêmeas, é importante.
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animal não castrado para outro criador. Mas também criadores oficiais, nada
de criador de fundo de quintal, nada desse tipo de coisa, o criador “hobbista”.

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Bom dia. É a
minha estreia, estou chegando aqui hoje com a presença do senhor, muito

Então, volto só para enfatizar que eu não sou a favor nem de criador
“hobbista”. Ele é menos problemático do que o outro, ele tem a profissão
dele, tem uma ou duas cadelas, mas tem aquelas indústrias que tem ali 50,
100 cadelas procriando.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Deputado, vou fazer
uma pergunta com relação ao ambiente de criação. Dentro da sua
experiência, dentro das situações que o senhor já vivenciou, o senhor vê a
possibilidade de um criador agir com bons-tratos, ou seja, com a ausência
total de maus-tratos? E, se sim, até que limite de criação, de números de
animais? Dá para discorrer um pouquinho sobre isso?

prazer, e gostaria de aproveitar para me aculturar mais sobre o tema e queria
perguntar sobre as espécies exóticas e silvestres, na sua experiência, como é
que está a venda no estado de São Paulo? Quais são os desafios, segundo sua
opinião?

O SR. FELICIANO FILHO - É, com relação aos animais silvestres, que só
perde para o tráfico de drogas e armas, infelizmente, esse é um problema
muito crônico que nós temos que resolver não só aqui no combate, mas
também na origem. Eu acho que tem que ser uma ação simultânea, com
outros governos na origem e com ONGs da origem, porque a “apanha”, que
eles dizem, desses animais, tiram do ninho, matam a mãe, enfim, e lá eles
fazem como uma questão de sobrevivência, como salário, como uma sobre

O SR. FELICIANO FILHO - Eu acho que a procriação, por si só, mesmo renda. Só que de lá para cá começa o calvário desses animais, o sofrimento
em ambiente que seja bom, seja tudo isso, mas a procriação por si só vai e o crime.
levar aos maus-tratos no futuro. É que nem aquelas pessoas que falam assim:
“Ah, minha cachorra, eu não quero castrar ela, não sei o que, aí quando der
cria eu dou os filhotinhos”; olha, escuta, você doou os filhotinhos, saiu da
sua frente, mas esses filhotinhos vão começar a gerar esse efeito
multiplicador que vai, os animais vão acabar sofrendo, ou seja, nós temos
um excesso de animais.

Aqui a polícia não tem condições de absorver todos os animais do tráfico.
Eu me lembro que no governo Serra, no dia 4 de outubro, Dia Mundial da
Proteção Animal, fizemos uma operação. Estávamos no Palácio, fomos de
helicóptero até o local onde alguns pássaros iam ser apreendidos e a polícia,
grande parte da polícia, e não é nenhum demérito para a polícia isso não, mas
é que assim, sabe onde é que estão os criadores, mas não tem condição de

Mesmo que ele não pratique maus-tratos, está jogando mais animais nas ruas, absorver, de levar, não tem tanto CRAS para absorver isso. Esse é um
no mercado, mais do que a sociedade tem condições de absorver. Por isso problema crônico. Foi feita aquela operação naquele dia, nós participamos,
que eu uso aquele ditado antigo que amigo não se compra, adota-se. A gente apreendemos os pássaros, a polícia foi prender o cidadão, levou o cidadão.
não pode comprar um amigo, a gente tem que adotar. Eu, particularmente, A nossa legislação é muito frágil. Muitas vezes, eu tenho um amigo que só
tenho 28 animais e todos são vira-latas e todos resgatados. Acho que, de trabalha com isso, deputada, e ele reclama, ele fala: “Olha, eu saio da
qualquer maneira, a procriação não é boa por conta do excesso da população delegacia depois do delinquente que estava com os animais apreendidos”,
de animais que tem.

quer dizer, o cara sai antes da delegacia do que ele, ao invés do cara ficar
preso. Quer dizer, então isso é uma anomalia na nossa legislação,

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - E, só para infelizmente.
complementar, dentro dessa legislação, seja a sua ou então até alguma lei a E uma coisa que eu fico muito preocupado também e também peço aos
mais, seria interessante limitar o número de animais em um determinado nobres deputados, na minha estada aqui de 12 anos, em boa parte do meu
criador? Além da questão do certificado de origem?

tempo eu defendia os meus projetos e na outra parte eu ficava segurando e
barrando projetos de outros deputados que prejudicariam os animais. Não

O SR. FELICIANO FILHO - Olha, eu acho que se conseguir, precisa ver eram deputados que faziam as leis por má intenção, não. Às vezes por falta
a questão constitucional disso, porque se for constitucional, eu acho que seria de conhecimento, faziam alguma lei que no fundo ia prejudicar, ia ter um
bom. O que eu sugiro é que poderiam ser dois projetos separados, porque efeito colateral. Então eu me sentava com eles, explicava e acho que 99%
nós sabemos a dificuldade que é aprovar Projeto aqui nesta Casa. Então, se deles retiravam o Projeto.
você colocar, que nem tem gente que faz “o código da proteção animal”, É por isso que eu saía daqui às vezes duas horas da manhã, uma, duas horas
código, esses códigos, eu morro de medo de código, porque, quando você da manhã, fácil, porque eu tinha que fazer as duas coisas: defender os meus
coloca tudo dentro de um pacote só, você aumenta o número de gente que é e proteger os animais de outros deputados. Agora não sei como é que está a
contra. Aí, se você pegar um código inteiro e for derrubado, você enterra a configuração da Casa, estou tão afastado que não sei como é que está hoje,
proteção animal a metros de profundidade. O que eu sugiro: pode pegar mas foi sempre assim.
aquele Projeto da lei do certificado de origem, ou o meu ou refazer, sei lá, já
foi para arquivos, vocês podem depois desarquivar, já está pronto, e fazer um
outro Projeto dentro desse escopo que você acabou de dizer agora.

Mas é importante essa questão nacional, um trabalho nacional. E outra coisa,
quando falam também da lista zero, eu sou a favor da lista zero, quando o
Ibama trata de colocar os animais em listas do que pode vender e do que não

Eu acho importante, porque aí você está obrigando os criadores a só vender pode vender, porque tem os criadores oficiais que vendem esses animais. Só
animal castrado, além de ter uma produção máxima de tantos animais, que nós sabemos que em toda profissão tem os bons e os maus. Temos muita
precisa só ver a questão constitucional, se não vai ter algum problema de gente ruim e as pessoas acabam esquentando animal de tráfico, coloca anilha.
colidência, esferas de competência, visto administrativo, alguma coisa
assim.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Deputada Monica.

Tem animal que nós sabemos que não procria em cativeiro e como é que tem
filhote em cativeiro? Isso é uma questão também quando alguém vir: “Ah,
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porque nós precisamos fazer uma lista...”; é lista zero, não tem que Se vocês pegarem o relatório, a quantidade de dinheiro que vai para os
comercializar animal silvestre e nem de tráfico, porque você está abrindo biotérios, os insumos, a manutenção, compra de gaiola, compra de
uma porta enorme para poder esquentar animal de tráfico e fomentar o tráfico equipamento, compra disso, compra daquilo, eu acho que não tem
de animais.

necessidade disso.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Mais alguma O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Compra dos próprios
pergunta? Bom, nesse caso, deputado, quer fazer mais alguma consideração? animais também?

O SR. FELICIANO FILHO - Quero agradecer o convite para o Bruno, O SR. FELICIANO FILHO - É para a manutenção dos animais. Por
parabéns a todos os membros aqui da Comissão e me colocar à disposição exemplo, quando eles alegam a questão de custos, quando você compra
na medida do possível. Eu tenho vindo para São Paulo uma vez a cada 10, equipamento: “Ah, mas não tem dinheiro para comprar um software que vai
15 dias; venho trazer algum animal aqui para tratamento que eles não têm lá demonstrar isso, um boneco, tal”; espera um pouquinho, quanto custa esse
na região, estou lá junto com os meus bichos.

equipamento que responde de forma muito fidedigna e tal?

E é mais uma coisa que eu gostaria de, muito embora a CPI trate só da venda Só que ele dura para sempre, então, no momento ele pode custar um pouco
de animais, mas eu quero enfatizar mais uma vez o pedido de tentar derrubar mais, agora, se você pegar o custo de um biotério, da manutenção do biotério
o veto do PL 706, convido os deputados a participarem e irem a algum com tristeza, ele supera astronomicamente o custo das novas tecnologias,
biotério. Como deputados, nas universidades públicas têm livre acesso, os astronomicamente. Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, vários países, não
senhores sabem disso. Formem uma comissão um dia e vão visitar esses me lembro agora, mas inúmeros, tem uma relação inteira que não utilizam
biotérios e olhem nos olhos desses animais o sofrimento, a angústia que eles mais. Um cara que vai montar, por exemplo, um laboratório fotográfico, o
vivem lá.

que ele compra? Ele compra computador, câmera, o estúdio, tudo isso. O

O que nós estamos defendendo, eu sei que no campo da pesquisa ainda pode cara que vai montar um laboratório de pesquisa, a primeira coisa que ele faz?
demorar um tempo maior, mas no ensino não tem a menor necessidade. Nós Compra bicho! Ele coloca animais, gaiola para pôr os bichos, recintos para
temos material amplamente farto, até fizemos um site na ocasião mostrando bicho e o insumo para manter os animais.
como é que funciona isso no mundo, porque no mundo não tem mais, no

Nós sabemos hoje, no Brasil e no mundo, o que vira tudo, infelizmente, é o

próprio Brasil nós temos mais de 12 universidades que não utilizam mais dinheiro. Tem muitos interesses que serão contrariados se parar com essa
animais no ensino. Eles têm desde software, desde bonecos, até porque a prática. Eu disse isso na CPI, não foi só eu, e ratifico aqui. “Ah, mas não tem

resposta a um estímulo no animal é infinitamente diferente uma da outra e necessidade?”, se você falar em uma pesquisa de fazer remédio, com muito
nesses equipamentos ela é mais fidedigna.

pesar eu concordo que ainda, estamos avançando muito, mas ainda não dá

Eu fiz inclusive uma audiência pública aqui na Assembleia, antes da CPI.

para chegar. Apesar da talidomida, de tudo isso, dos malefícios que isso

Esteve presente o juiz federal Anderson Furlan, o Ministério Público, esteve causou para a própria humanidade.
todo mundo presente, e depois de ouvir todas as exposições de médicos, de

Mas na questão da utilização no ensino, ele é 100%, 1000%, não tem

veterinários, de cirurgiões, inclusive uma cirurgiã dizendo que nunca tinha

necessidade nenhuma de ter esse tipo de procedimento. Eu acho que isso vai

treinado em animais e ela é uma cirurgiã de renome internacional, mostrando

custar muito menos dinheiro para as universidades a partir do momento que

que não tem a necessidade. E a lei é clara: desde que existam métodos

elas fizeram essa substituição, e vai humanizar muito mais esses alunos. O

alternativos, se a pessoa fizer, ela estará cometendo um crime.

próprio juiz federal, quando esteve aqui, fez o encerramento da audiência

Eu lembro que dentro da nossa CPI nós convocamos, infelizmente, tivemos

pública e falou: “Depois de ter ouvido todos os técnicos aqui, tanto da área

que convocar reitor para vim, porque primeiro convidamos, ele mandou

médica, quanto da área jurídica, não tenho dúvida nenhuma que nesse

representante, mas alguns representantes não sabiam o que estavam falando

procedimento, não tem nenhum tipo de procedimento com esses animais que

nem o que estavam fazendo aqui; nós fomos obrigados a convocar reitor de não tenha método substitutivo”. A palavra que ele usou, temos gravado, se
universidade para vir aqui e o Ministério Público presente. Ficou muito quiser pode até requisitar, ele falou: “Não existe escapatória. Está tipificado
tipificado e caracterizado o crime que as universidades estavam cometendo, como crime sim”.
isso inclusive consta no relatório, por isso era importante esta CPI É difícil, no nosso sistema, você assistir que o próprio poder público pratica
acompanhar esse relatório, também, deputado Bruno, para ver como é que

crime, tendo certeza que tem métodos alternativos, mas continua praticando

está essa questão, se não parou, porque não dá para um órgão, uma instituição o crime. Nós precisamos trabalhar muito em cima disso. Muito obrigado a
pública do Estado, cometer um crime.

todos, obrigado pelo convite, estou à disposição, obrigado.

“Ah mas isso vai prejudicar o ensino”, não. Inclusive, aquela universidade
privada, esqueci o nome agora, onde a Dra. Odete Miranda, cardiologista, é

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Obrigado, Feliciano.

professora, ela é nota 5 no Enade, uma das maiores notas do Enade entre

Com certeza uma grande referência para a causa animal. Antes de passar a

todas essas, não utiliza animais no ensino e tem uma das maiores notas. Isso

palavra para a nossa próxima convidada, eu gostaria de registrar alguns

é resistência do poder financeiro. Eu peguei o relatório desse tamanho das

ofícios, justificando a ausência da deputada Adriana Borgo, também

universidades e o requerimento pedindo, fiz um RI. A verba, eles não querem

justificando ausência da deputada Maria Lúcia Amary, justificando a

parar de fazer por conta da verba destinada para isso, essa é a grande verdade. ausência do deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor e também do
deputado Caio França. Lembrando que muitos desses já tinham me pedido
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para ter uma alteração do horário, então com certeza o nosso quórum tende seis, oito anos, são idosos. Então, o que a gente começa a ver? O abandono
de animal de raça idoso, com problemas de saúde, que a pessoa não tem

a melhorar bastante nesse novo horário.

paciência, tempo, várias justificativas que também são colocadas nesses

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Sr. Presidente.

artigos científicos dos motivos do abandono.
Querendo ou não, o poodle foi criado geneticamente, ele não é uma espécie

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra, diferente, é tudo cachorro, certo? Eles também têm um artigo científico
falando de gato, agora silvestres, a gente não tem assim tanto respaldo
Marcio Nakashima.
técnico sobre isso, porque os criadores de animais silvestres são bem

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Gostaria aqui de, novamente,
deixar os meus parabéns ao deputado Feliciano e agradecer a presença dele
e da Sra. Maria Eugenia, que fará o uso da palavra daqui a pouco. Quero
justificar que eu vou precisar sair por conta de uma outra agenda que eu tenho
que cumprir, mas aí eu gostaria de deixar a mesma pergunta que eu fiz ao
deputado Feliciano para a Sra. Maria Eugênia e depois eu acompanho através

menores. Só que, o que a gente sabe, quando a gente entra em site oficial de
CRAS, que são os Centros de Recepção de Animais Silvestres, eles estão
lotados, recebem em média 300 animais por dia, a maioria deles são aves,
não são mamíferos, como algumas pessoas acham que recebem mais oncinha
do que outras espécies, mas não, são mais aves. Em segundo lugar são os
mamíferos, depois vêm os répteis e anfíbios.

da TV a resposta, está bem? Peço desculpas pela minha saída, mas eu tenho E as aves são vendidas também no mercado pet, não só as silvestres como as
exóticas. Então isso daí também pode ser acompanhado, esses resultados
outro compromisso, uma outra agenda.
dessa proliferação exacerbada e o mercado querer, não sei por que, as

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, convido para
juntar-se à Mesa a Sra. Maria Eugenia Carretero e lhe concedo a palavra para
discorrer a respeito da atuação da ONG Canto da Terra, da proteção e defesa
dos animais.

pessoas estão condicionadas, acho que até psicologicamente, a querer esse
bicho em casa, eu não sei exatamente o porquê, mas também seria
interessante chamar psicólogos para ver por que as pessoas querem possuir
uma vida em vez de deixá-la livre. No caso dos animais silvestres, exóticos
a gente não pode soltar.

A SRA. MARIA EUGENIA CARRETERO - Bom dia para todo mundo,
em igualdade, o meu nome é Maria Eugênia, eu sou médica veterinária
formada há dez anos. Sou formada pela Universidade de São Paulo e eu
fundei algumas ONGs de proteção animal aqui em São Paulo. Fiz mestrado
e doutorado na área de patologia. Os patologistas veterinários são como se

fossem CSI veterinário, são as pessoas que pegam os cadáveres, exames e
analisam. Tem alguns que inclusive fazem especialidade de perícia animal e
ajudam o poder público com isso. Essa é uma das funções que eu faço com
o presidente da ONG e para o Estado também. Eu estou na listinha de perita
da Polícia Civil e da Federal também.

Eu não sei se vocês sabem a diferença, os exóticos são canários belgas,
calopsitas, periquitos que também são abandonados e acabam em ONGs para
adoção. Então, existe já a adoção dessas espécies, não é nada inovador, isso
já existe, não só de cachorro e gato, existem das outras espécies também.

Aí eu trouxe uma portaria do próprio Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento, eu estou acompanhando a CPI de casa, porque eu tenho uma
bebê de um ano e meio, e as pessoas ainda não tinham comentado sobre isso,
eu não sei se é do conhecimento de vocês: o próprio MAPA, ele cancelou a
autorização da Confederação Brasileira de Cinofilia para não trabalhar mais
com os registros de pedigree, porque não é uma coisa que é reconhecida
como pertencente até da fauna brasileira, as raças. Por isso que você não

Eu acompanho, nesses dez anos, muitos casos de maus-tratos aos animais. pode ficar vendendo isso e não pode mais executar algo relacionado a
Eu trouxe alguns exemplos dos que eu acompanhei e são de lugares regulares pedigree.
perante a lei, ou seja, tem veterinário técnico responsável ou às vezes o dono
do lugar é um veterinário. Não trouxe só cães e gatos, porque acho que já foi
bem relatado aqui durante esses dias da CPI, trouxe lugares de animais
silvestres também que eu queria mostrar para vocês, porque existe a venda
desses animais – esse daí, acho que ele está, eu não sei como é que faz para
descer.

Isso daí já faz muito tempo, 2007. Aí, mesmo assim, mesmo sendo ilegal, as
pessoas continuam vendendo pedigree e isso acontece no meio virtual,
acontece no meio físico também e continua. Aqui é só um relato que eu
consegui de última hora, eu peguei o mais atual possível, só joguei no
Google, a pessoa falando que comprou o bulldog e que teve câncer e várias

coisas. O veterinário falou que foi por causa dessa mistura genética, que fez
Então assim, eu trouxe artigos científicos, porque eu não posso negar que eu isso aparecer mais rápido do que o esperado no animal e, quando ele entrou
faço parte da ciência. São artigos em português e em inglês que eu destaquei em contato com o canil de procedência desse bicho, eles não deram amparo

algumas partes deles que estão falando, eu posso oferecer depois isso, que a para a pessoa ou qualquer tipo de resposta de quem eram os pais, de onde
venda de animais, independentemente se é regular ou não, ela faz com que veio, quem era os avós etc., e também não falaram que vão parar essa
aumente o número de animais suporte de um local, ou seja, a venda de reprodução, porque imagina, foram sete anos reproduzido esse casal,
animais vai fazer em que esses animais sejam abandonados uma hora ou provavelmente, já são várias crias durante esses sete anos de animais que vão
outra, é isso que ele quer dizer.

ter problemas futuros.

Só pelo simples fato de você estar reproduzindo a espécie e, se aquele

E aí eu tenho, só no lado direito, um dos exemplos de parecer técnico que a
abandonados, gente faz. Esse daí era um caso de um canil de yorkshire, chamado – a gente
independentemente se são de raça ou não. A gente tem, no artigo científico pode falar nome? – canil chamado Van Dog, que foi três vezes autuado pela

ambiente

não

tem

como

absorver,

eles

vão

ser

brasileiro que é feito na cidade de São Paulo, que existe uma igualdade de polícia e nas três vezes foi constatado crime de maus-tratos, sendo que o
porcentagem de animais vira-latas abandonados e de raça. O que a gente às dono do lugar também é veterinário. Então, assim, a gente faz exame de
vezes vê é moda de alguma raça. Acho que há uns cinco, seis anos atrás era
moda ter poodle. Todo mundo queria ter poodle, tal, e hoje os poodles têm
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sangue, faz avaliação clínica, não é uma questão de achismo. Os animais A gente tem que pensar que esse bicho, independentemente do exame de
tinham problemas de saúde, não era só o ambiente em que eles eram sangue que ele tiver, se ele está reagindo dessa forma, é porque aquele
mantidos.

ambiente não é agradável a ele, certo? Mais ou menos isso. Existem alguns

A questão dos animais silvestres, que as pessoas não falaram muito sobre criadouros, a gente fez levantamento recentemente, que não têm o
isso. A gente tem alguns processos na Secretaria do Verde e do Meio responsável técnico veterinário, só que eles têm CNPJ, eles têm, enfim, são
Ambiente e alguns boletins de ocorrência junto com a Polícia Ambiental, regulares dessa forma, e a gente ainda não conseguiu nenhum tipo de contato
que sempre pede uma ajuda com ONGs para ver se a gente consegue dar um e nem entrar lá.
destino para esses animais, então são assim que chegam esses casos.

Um deles é o Guaruba, que é um dos criadores de animais silvestres maiores

A gente tem um que é 11.118, de 2017, que foi um processo com 50 aqui de São Paulo, que vendem para perto do... Ah, esqueci o nome, é
papagaios-verdadeiros que eram de um criadouro comercial regular, que foi “mundo do papagaio”, “casa do papagaio”, é o nome desses, uma rede de
constatado o crime de maus-tratos e eles precisavam de destinação desses pet que vende animal silvestre, que é famosa, eles se pronunciam como
bichos. A gente ainda fez todos os exames referentes aos animais e a gente regulares, mas a gente sabe que hoje eles estão sem responsável técnico
achou um vírus em que os animais eles vão, como se fosse se dilatando o veterinário. Isso não significa que eles estão cometendo maus-tratos, mas é
papo deles, eles começam a não conseguir comer direito, a absorção da uma exigência que tem que ser feita para as pessoas que estão vendendo
comida fica prejudicada e é contagioso. Então, aqueles 50 animais que animais e que dizem que são regulares.
estavam sendo vendidos às vezes para pessoas que já tinham outro dentro de Desse lugar a gente teve contato só com cinco animais de necropsia, sendo
casa, de forma regular, estavam comprando animais doentes.

que um deles tinha ovos em putrefação interna, isso é comum também em

A gente não conseguiu nem trabalhar a reintrodução desses bichos, porque criadores de aves. Eles não estão no ambiente que eles acham que é bom,
eles tinham doenças que iam contaminar os animais de vida livre. Aquilo ali eles não conseguem fazer o ninho e, como a ovulação da ave é constante, ela
foi o ponto final para 50 papagaios-verdadeiros. A gente tem um boletim de não precisa de incentivo de fora para entrar em ovulação, isso vai
ocorrência na Polícia Ambiental, 8.642, em que, além de ter cabras e ovelhas acontecendo, é a mesma coisa galinha, ela bota ovo, certo? Só que aquela
em situação de maus-tratos, existiam animais silvestres expostos, era um, ave ali estava em um ambiente que ela não achava que era bom, aí ela não
sabe aqueles “restaurante fazendinha”? E ao mesmo tempo eles vendiam conseguia botar o ovo, então ela retinha dentro dela.
esses animais de forma também irregular, com veterinário no local. Esses Esse ovo retido foi estragando. Ele abre e aí o animal pode morrer por causa
daqui são só alguns exemplos que eu estou trazendo, a gente tem bem mais. disso, porque eles são silvestres, eles costumam não expor que estão
Os canis, no município de São Paulo, já existe lei falando que a venda e a passando mal. Isso é uma característica deles, eles fingem que são fortes até
doação de animais de animais tem que ser de animais castrados, isso já o final. Então, acho que é mais ou menos isso que eu consegui trazer hoje.
existe. No Município, não no Estado. E mesmo assim, no Município,
qualquer cidadão comum pode sair por aí, às vezes vendo animal de raça

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Obrigado, bom, quero
agora abrir para perguntas. Srs. Deputados.

sendo vendido sem estar castrado, no próprio município de São Paulo. Aí a
gente tem vários nomes, aqui eu trouxe alguns dos Soligardi, Dissordi, que
teve a questão da denúncia, a gente foi ver e constatou que realmente não
estavam cadastrados os animais.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Bom, primeiramente bom dia,
quase boa tarde. Queria aqui fazer a pergunta do colega que teve que se
ausentar: na sua opinião, deve ser proibida ou feita a regulamentação da

Como a gente não foi no canil, a gente não pode falar de maus-tratos a esses

venda? A pergunta do Marcio.

animais, porque a gente não teve acesso ao local em que eles eram
reproduzidos, a gente só foi no lugar de venda, mas, de novo, são canis que
são regulares. As vezes é fácil a gente falar do irregular, não é? Eu acho que
tem muito mais coisa de maus-tratos no irregular do que no regular, mas o
regular também tem o seu porém.

A SRA. MARIA EUGENIA CARRETERO - Eu sou uma veterinária que
ama os animais, sou daquelas que tende para falar da proibição de vendas,
só que, como técnica, eu conheço o assunto. Tenho que falar que essa
discussão não é inovadora e não é a primeira cidade do mundo que está

Um criadouro chamado AJB Soares, de animais silvestres, eles têm primatas,
saguis, tinha outro tipo de mico que eu esqueci o nome e também psitacídeos,
que são aqueles do biquinho curvado, calopsitas, papagaios, os psitacídeos,
eles vendem. E eles tinham um plantel com mais de 30% dos cadáveres que
a gente teve acesso com sinais de canibalismo. Então são animais que, de
alguma forma, passam por um estresse em cativeiro e o estresse é tanto, que
às vezes a própria mãe e o pai, aquele casal, morde, arranca pedaços da cria,

fazendo alguma coisa sobre isso. Eu uso muito exemplo de lugares que
deram certo; a gente sabe, por exemplo, Bélgica, Holanda, a gente sabe que
tem várias cidades que elas não proíbem a venda dos animais, mas eles têm,
não são empecilhos, são exigências à pessoa que está consumindo. E são
exigências que a gente não está nem no começo para ter com o consumidor,
porque assim, primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer? Identificar os
animais.

da própria prole.

A gente fala em castração, só que às vezes eu acho que a castração está muito
Então, essa daí é uma porcentagem bem evidente comparada ao canibalismo
que aconteceria na vida livre, que a gente também sabe qual é a porcentagem.
O que eu procuro fazer é sempre comparar o cativeiro, que é o artificial,
versus a natureza. Na natureza não existe canibalismo, são relatos de casos.
Agora, você vai no cativeiro, é comum, é um problema para o criador, eles
reconhecem isso, a gente aprende na faculdade a como lidar com esse
problema.

além ainda. A gente não tem nenhum método único de identificação dos
animais. A gente tem microchips, por exemplo, e a gente sabe que são quatro
empresas brasileiras que têm esse mercado, só que, ao mesmo tempo, o lugar
que acontece essa identificação não é um sistema único, eles são
fragmentados. Então, como é que a gente vai saber de onde um animal veio
se a gente não consegue nem identificar eles?
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Então, se fosse para começar uma lei sobre isso, tem que começar com uma um animal silvestre é ele ir em criadouro comercial irregular. Só que eles
exigência de uma identificação efetiva, depois a gente pode partir para a não podem vender os filhos diretos desse animal que veio do tráfico, é a
parte de comércio. Eu sei que esses países colocam impostos às pessoas que partir da terceira geração. Só que, com falhas de identificação que já existem,
são tutoras desses animais, são impostos muito altos e, se acontece o como é que a gente vai saber que é a terceira geração que está sendo vendida?
abandono, além do animal e do tutor serem identificados, são multas altas Dá para entender mais ou menos? É que as pessoas estão fazendo umas caras
também que essa pessoa vai ter que responder.

assim, eu não sei se estão entendendo.

A gente às vezes fica falando de proibição de venda sendo que a gente não
consegue nem identificar o nosso problema inicial, que é: quem são esses O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Estamos absorvendo o
bichos? Quantos são de verdade? O último censo de animais foi em 2010, é conhecimento. Deixa-me só fazer mais uma pergunta: em um mundo
muito tempo, e foi feito só na cidade de São Paulo, a gente está falando do hipotético, no cenário ideal, com toda essa identificação de todos esses
Município só. O senso só aconteceu no Município, a gente não sabe como é animais, trazendo a pergunta que o Bruno sempre faz, então você entende
o Estado inteiro. E às vezes a gente se atropela no que é para ser feito sendo que é possível ter uma criação regular com bons-tratos, feita essa
que, o.k., vocês podem até permitir algumas coisas relacionada à venda, mas identificação, dentro dessa legislação? Você acha que isso é possível?
como é que vocês vão fiscalizar isso se vocês não têm a identificação do
próprio objeto a ser fiscalizado? Acho que é muita coisa assim que tem que A SRA. MARIA EUGENIA CARRETERO - Vocês estão falando de
ser debatida ainda.
venda, agora, quando a gente vai no plantel, é outra questão. Eu não vejo,

como técnica veterinária, que exista um plantel com animais que estão em
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, uma das bons-tratos, eu não enxergo isso. Por quê? Quando a gente vê essa lei de
propostas desta CPI é construir legislação e, dentro dessa lógica, então, maus-tratos ou até a questão da espécie, eles precisam ter o ambiente em que
pegando a sua ideia, seria um passo importante, por exemplo, exigir, além eles conseguem se locomover e, às vezes, a gente vai nesses canis, gatis, até
de várias outras coisas, a identificação quando ocorrer a venda.

de animais silvestres, que são espaços restritos, por isso que a gente vê depois
essas consequências, isso já ficou claro.

O SR. FELICIANO FILHO - Do animal e do dono.

Então, são animais que não estão em bons-tratos, até pelo próprio espaço.
São animais que não têm uma rotina de poder copular também naturalmente

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Do animal, do dono, com quem quiserem, eles têm uma rotina de copula natural, e é escolhido o
macho, a fêmea, ou artificial. E aí são animais que eles vão ficando
do canil, do pai, da mãe.

submissos e se submetendo à rotina. Eles estão acostumados, não é que eles
A SRA. MARIA EUGENIA CARRETERO - De todos os nascidos.
Porque a gente vai conseguir...

gostam. E por que eu falo isso? Porque existem avaliadores de sangue
fisiológicos que você pode fazer nesses bichos que falam “esse animal está
em estresse, ele não está feliz”, e esses avaliadores já mostram isso, cortisol
aumento de frequência cardíaca. É uma coisa simples que pode ser feita e

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Até para acompanhar
se está superprocriando ou não, não é?

tem artigos científicos mostrando: o animal que está numa cópula artificial,
ele tem essas alterações.
Cortisol é um hormônio do estresse, como a gente fala, e a gente compara

A SRA. MARIA EUGENIA CARRETERO - A gente vai conseguir
acompanhar até as mortes que acontecem antes da venda, porque as pessoas
também vêm o animal na vitrine achando que tudo é fabuloso até chegar
aquele bichinho que é o único lá na vitrine, mas tem muita morte antes do
animal chegar até lá e isso tem que ser constatado também. Porque aí vai ser
outro passo, as pessoas vão começar a perceber, até a população geral, vai
perceber que de dez que nascem, dois chegam à venda, o resto, 30% morre
canibalizado, tantos morrem no transporte, eles vão se sensibilizando e vão

então o animal pet, que tem uma rotina saudável de passeio, fica perto do
tutor, alimentação adequada, versus um animal que é pet, mas está em um
canil, é diferente. Eles estão nessa situação de estresse, independentemente
do quão limpo for o lugar. A gente tem que pensar que o estresse não
significa que vai acontecer só no ambiente escuro e na sujeira, a gente tem
que aprender a avaliar o indivíduo, aquele ser, ele vai te mostrar se ele está
bem ou não, e o que a gente sabe é que ele não está. Não existe plantel com
bem-estar.

começar a exigir coisas diferentes a essa venda.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Bom, só para finalizar,
O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - E uma outra pergunta que eu
ia fazer quando a senhora falou do canibalismo, se isso está mais restrito ao
silvestre ou nos canis de cães também ocorre de alguma forma?

A SRA. MARIA EUGENIA CARRETERO - Ah, sim, o canibalismo
acontece também no gatil e no canil. Talvez, eu preciso pesquisar, a
porcentagem não seja tão grande quanto a de silvestres, porque são animais
que são pet e estão no cativeiro há mais tempo do que um papagaio, por
exemplo.
Lembrando que, no plantel desses criadores comerciais de animais silvestres,
existem animais procedentes do tráfico. Uma das vias de fiel depositário de

presidente, gostaria de agradecer a presença da protetora Roberta. Nós temos
uma atuação na internet também, vou deixar consignada a presença da
mesma e muito obrigado pelos esclarecimentos.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com certeza,
agradecer a presença dela também, acompanho, faz um belíssimo trabalho.
Mais alguma pergunta? Alguma consideração? Bom, então gostaria de
convidá-la a fazer as suas considerações finais.
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A SRA. MARIA EUGENIA CARRETERO - Minhas considerações finais

Vamos então à pauta, da reunião de hoje. Item número 1 – requerimento 46

é que aqui, como Assembleia Legislativa, além de ouvir o povo, tem que

de 2019, de autoria do deputado Delegado Bruno Lima, para convite do Sr.

ouvir a ciência também e os técnicos. Eu sei que foram chamados poucos

Noraldino Lúcio Dias Júnior, deputado estadual por Minas Gerais,

veterinários até agora, a gente tem muito artigo científico mostrando as

administrador público, com o objetivo de prestar informações sobre atuações

evidências, e a gente tem que fazer leis que não só agradem as pessoas, tem

específicas em casos de criação ou venda de animais. Em discussão o

que compactuar junto a isso, e não só leis que vão mexer com a grana de

requerimento. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão.

muita gente. A evidência maior é o que o animal está mostrando e isso a

Em votação. Os Srs. Deputados que foram favoráveis ao requerimento

gente não vai conseguir refutar. É isso que eu estou tentando trazer aqui hoje

permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento.

para vocês e eu agradeço a atenção de todos.

Agora convido para juntar-se à Mesa o major Emerson, representante do
Comando de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo. Gostaria

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito, muito

também de chamar o senhor perito Dr. Adriano Mari Pasquotto representante

obrigado. Ouvimos a Sra. Maria Eugenio Carretero, da ONG Canto da Terra,

da Superintendência da Polícia Técnico-Científica. E também gostaria de

inclusive gostaria de convidá-la, nós teremos algumas diligências, se for

chamar o superintendente Valmir Cardelli da Superintendência da Polícia

regimental, convidá-la a acompanhar as nossas diligências como especialista

Rodoviária Federal do Estado de São Paulo – Cordelli, me perdoe.

na área. Nós visitaremos ONGs que estamos recebendo denúncias e também

Neste momento, convido o major Emerson e lhe concedo a palavra para

visitaremos algumas ONGs, desculpa, ONGs, não, alguns criadores que

prestar esclarecimentos a respeito da atuação do Comando de Policiamento

estão se voluntariando porque se consideram, vamos dizer, uma referência,

Ambiental do Estado de São Paulo em relação a casos de tráfico de animais,

e nós abrimos a possibilidade também para análise. Gostaria que a senhora

venda irregular no estado de São Paulo. Nós estamos seguindo aqui uma

acompanhasse a gente.

dinâmica de os senhores falarem dez minutos, na sequência a gente abre para
perguntas. E para o bem do dinamismo da reunião, a gente pode fazer o

A SRA. MARIA EUGENIA CARRETERO - Eu gostaria muito de

seguinte, dez minutos para cada um dos senhores, e na sequência a gente

acompanhar e, se esses lugares permitirem, a gente pode fazer a coleta desses

abre para as perguntas. Podemos fazer assim então?

exames para a comprovação então de tudo o que for necessário referente ao

Então vamos começar com o major Emerson. Fique à vontade.

bem-estar desses animais.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Muito bom, muito
obrigado. Bom, nada mais havendo a tratar, está encerrada esta reunião.
Muito obrigado.

O SR. MAJOR EMERSON - Boa tarde a todos, major PM Emerson, do
Comando de Policiamento Ambiental. Com relação ao tema CPI de Venda
de Animais, o Policiamento Ambiental tem uma atividade de fiscalização,

mas priorizada com relação aos animais silvestres. Pelo que eu vi do tema

***

- É encerrada a reunião.

aqui, parece que é mais com relação aos domésticos.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - O tema engloba
também os silvestres. O escopo da CPI engloba. De fato, as últimas oitivas
foram direcionadas para os domésticos, cães e gatos, mas o nosso escopo

***

11.9. 05 DE SETEMBRO DE 2019

permite, e é importante, inclusive, o conhecimento do senhor, até para a
gente poder.

CPI - VENDA DE ANIMAIS
05.09.2019

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - CPI - Venda de

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Presidente.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro.

animais, criada pelo ato 30 de 2019 com a finalidade de apurar
irregularidades na venda de animais por canis, petshops e demais
estabelecimentos clandestinos, inclusive por meios eletrônicos no Estado.
Registro a presença dos nobres deputados: Caio França, José Américo,

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Posso estar sendo exagerado ou
inoportuno, mas a questão do javali e dos cruzamentos dos javalis. Nós
vamos tratar isso às quatro da tarde? Ou podemos.

Marcio Nakashima e Delegado Bruno Lima.
Registro também algumas justificativas de ausência: do deputado Xerife do
Consumidor, também da deputada Adriana Borgo e também da deputada
Maria Lúcia Amary. Solicito ao secretário a leitura da Ata da última reunião.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Às quatro da tarde
nós temos uma reunião da Comissão de Meio Ambiente sobre isso, eu
entendo que dentro do escopo da CPI, eu acredito que seja interessante.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Se ele por acaso, se senhor tiver
condições de falar alguma coisa, se fosse o caso.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra,
Marcio Nakashima.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Eu acho que a gente
poderia colocar isso nas perguntas. Pode ser, deputado?

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Gostaria de pedir dispensa da
leitura da Ata e considerar ela lida.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É regimental o pedido
de V. Exa., os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica
considerada aprovada a Ata da reunião anterior desta CPI.
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O SR. MAJOR EMERSON - Bom, com relação ao Policiamento
Ambiental, vamos falar também sobre a questão dos animais, principalmente

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Porque eu acredito
que o nosso convidado deve saber.

os animais silvestres. Anualmente a gente, o Policiamento Ambiental realiza
a fiscalização de animais em cativeiro, aqueles animais que estão dentro da
residência das pessoas. E aqui a gente verifica, quando a gente recebe uma
denúncia, nós acompanhamos lá comparecemos no local e verificamos se a

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Em primeiro lugar deixá-lo livre pessoa tem ou não tem o licenciamento do órgão competente. Nesses casos
para falar de animais silvestres.
é feita toda a questão de apreensão e a destinação dos animais para os locais
credenciados pelo Ibama.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Isso, claro, tranquilo. Também realizamos operações no sentido de inibir o tráfico no estado de
São Paulo no tocante aos animais silvestres. A gente tem muitas Feiras do

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Até porque, por exemplo, na região Rolo, principalmente na Região Metropolitana de São Paulo, na zona leste,
do Jupiá, Urubupungá, Ilha Solteira, nós tivemos várias queimadas, tiveram na zonal sul, e são feitas diversas operações no intuito de inibir e coibir esse
várias queimadas criminosas, inclusive na região de Ilha Comprida, do Rio tipo de atividade. Também são feitas ações conjuntas com o pessoal da
Paraná.

Rodoviária Federal e também com a Polícia Rodoviária Estadual no sentido
de fazer abordagem de carros, de caminhões, de ônibus que tragam

O SR. MAJOR EMERSON - Região de Castilho.

escondido dentro do seu compartimento animais silvestres, porque é uma
situação até de maus-tratos a forma com que esses animais são trazidos para

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Castilho, exatamente, nós tivemos
vários animais queimados, foi um incêndio criminoso, que foi debelado, mas
é isso então.

o polo consumidor, que acaba englobando principalmente aqui a Região
Metropolitana de São Paulo, aqui tem um polo consumidor muito grande,
também em razão do valor que acaba atraindo o interesse dessas pessoas e
também alguns têm por desconhecimento de lei. Às vezes ele acha que é uma

coisa cultural, ele não tem uma noção que aquilo lá é algo irregular, e ele
O SR. MAJOR EMERSON - Mas mesmo assim a Polícia Ambiental esteve compra, adquire um passarinho, acaba prendendo num alçapão, inicia uma
presente lá, colaborando no combate, e ainda foram feitas as autuações criação desses animais. Só que isso acaba causando desequilíbrio na nossa

devidas com relação aos responsáveis que deram início à queimada.

natureza.
Com relação a animais domésticos. Nós temos dois sistemas de entrada

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu acompanhei, inclusive acho que dentro da Polícia Militar Ambiental, um é a DEPA, que é a Delegacia de
vocês foram muito bem, mas o problema é que de algum jeito puseram fogo, Proteção Animal, que desde 2016 está em vigor, é um portal eletrônico que
e o fogo queimou e atingiu os animais.

está cadastrado no site da Secretaria de Segurança Pública, e através deste, a
pessoa que achar, que quer fazer uma denúncia de maus-tratos contra algum

O SR. MAJOR EMERSON - Infelizmente, quando tem queimada acaba
acarretando isso aí.

animal doméstico, cães, gatos, cavalos, ela acaba fazendo esse contato nesse
sistema. Quando ele entra lá, quando são casos de emergência, ele tem a
orientação de ligar para 190 o pessoal.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O trabalho foi bem feito, teve
pessoas indiciadas, o fogo também, os bombeiros atuaram rapidamente, mas

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O caso é acionado pelo 190.

é zona rural. Até você ir lá é um problema.
O SR. MAJOR EMERSON - Isso, o caso emergencial. O cara está batendo

O SR. MAJOR EMERSON - A extensão da área e a hora, o momento em

no cachorro na hora, no meio da rua, ou está fazendo algo.

que tudo está seco, não está chovendo na região.
O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - O cavalo numa charrete.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Exatamente.
O SR. MAJOR EMERSON - O cavalo na charrete há muito tempo, com

O SR. MAJOR EMERSON - Isso colabora com qualquer tipo de
propagação de incêndio.

más condições de uso dele, e nesse caso o site já acaba orientando para ligar
para o 190 para poder acertar, poder mandar uma viatura para atender essa
ocorrência o mais rápido possível.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - E é uma ilha, é uma ilha que
não tem ponte para a ilha, você vai de barco, só.

Caso ela não seja emergencial, que ele vê que é uma situação de maus-tratos,
por exemplo: o cara não deixa comida para o cachorro, não deixa a água, as
condições dele de abrigo contra intempéries ele não deixa adequado. Ele

O SR. MAJOR EMERSON - É algo que dificulta mesmo a atuação das
autoridades que estão presentes na região.

acaba registrando essa ocorrência no sistema DEPA na internet, e essa
ocorrências depois é migrada para o sistema da Polícia Militar. No caso, elas
aportam para a Polícia Ambiental e a gente faz o atendimento delas.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Claro, é verdade. Está bom.
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Em termos de número, em 2018, com relação às ocorrências da DEPA, foram O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, nós vamos ouvir todos e depois
cerca de 7.500 ocorrências que entraram, a maior parte delas, cerca de quatro fazer perguntas?
mil, só na Região Metropolitana de São Paulo. Só que tem um porém. O que
a gente acaba tendo uma noção com o tempo, e com a experiência nossa, que O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Isso, tudo bem? Pode
a maior parte delas é intriga entre vizinhos, porque a gente acaba no final ser dessa forma. Quem tiver uma pergunta, de repente, anotar para o final, aí
constatando, a constatação final é de 0,5%, de cada 100 ocorrências, meia a gente consegue integrar os três assuntos, pode ser? Vamos lá, legal.
acaba virando algo que vai ter uma penalidade administrativa ou criminal. É
Bom, agora então eu gostaria de passar para o Dr. Adriano Mari Pasquotto,
um número pequeno.
que é perito, representante da Superintendência da Polícia TécnicoCom relação – agora voltando para um outro sistema que foi criado o ano científica. Bom, mais uma vez, obrigado, major Emerson, pelas palavras.
passado –, que é o sistema SIEDADE, Sistema Estadual de Defesa dos
Animais Domésticos, que é específico aos cães e gatos. Foi um sistema
criado para ficar sob gestão da Casa Militar. A Casa Militar criou equipes
com policiais daquela instituição, e ela acabou tendo acompanhamento
veterinário. Em todas as ocorrências tinha acompanhamento veterinário para
poder orientar em relação a isso.

O SR. ADRIANO MARI PASQUOTTO - Boa tarde a todos, eu sou o
Adriano, sou perito criminal da Superintendência, sou veterinário por
formação. Em relação a propriamente vendas, a gente dentro da
Superintendência não tem muita relação com isso porque quem faz tanto a

autorização como a fiscalização dos estabelecimentos para a venda é a
Com o passar do tempo, em 2019, em fevereiro, isso aí foi passado para a Prefeitura, são as prefeituras dos municípios que fazem dentro da legislação,
Polícia Ambiental; a Polícia Ambiental, fora aquelas ocorrências que entram que autorizam e fazem essa própria fiscalização. Então com relação aos
pela DEPA, as sete mil e poucas.

maus-tratos é a mesma coisa, Centro de Controle de Zoonoses e as
vigilâncias ambientais dos municípios que fazem essa parte de fiscalização

O SR. - (Fala fora do microfone.)

e autorização.
A perícia trabalha mais na parte criminal, ela não tem nenhum núcleo

O SR. MAJOR EMERSON - Foi esse ano. A Casa Militar, como a gente específico de veterinária, tem algumas coisas relacionadas ao meio ambiente,
tinha um acordo, acabou repassando a atribuição para a Polícia Ambiental. e a perícia, quando envolve animal em algum local de crime, quando tem
Mas o complicador é que nós atendíamos cerca de – só na Região qualquer ocorrência com animal em local de crime que deixa vestígios, então
Metropolitana quatro mil ocorrências. E com o sistema do SIEDAD, e com faz a descrição, tem um núcleo de crime contra as pessoas que fazem sobre
o sistema SISPET, que é um sistema que a própria Casa Militar criou, nós a ocorrência de cadáver de humano mesmo, eles mesmos fazem toda a
temos hoje, desde 1º de outubro, contando o que o pessoal da Casa Militar descrição do local, o que aconteceu com animal, no cadáver propriamente
atendeu, até agora que a Polícia Militar atendeu, tem 4.800 denúncias dito, e todos os vestígios que são ali achados, como às vezes casos de
encerradas.

envenenamentos, algum alimento que pode ter alguma substância, a parte

E dessas 4.800 ocorrências, foram 27 ocorrências que ensejaram maus-tratos tanto biológica de vômito, alguma coisa, são mandados, existem alguns
com relação ao SISPET, e mesmo assim, fazendo um cálculo, continuamos laboratórios que fazem a análise desse material para ver – chumbinho é uma
aquela questão do meio por cento. Nós achamos importante, a Polícia coisa muito corriqueira –, como o major falou, briga de vizinhos, às vezes
Ambiental, com relação a essa questão de dar esse atendimento, e dar essa um animal entra na casa do outro, então a gente tem uma grande ocorrência
possibilidade de dar uma segurança aos animais, sejam domésticos ou com alimentos e o chumbinho propriamente dito. Então se faz a análise, é
silvestres. Só que a gente tem um porém, porque como o quantitativo de feito o laudo, quando vem o pedido da delegacia. Então a gente faz essa
constatação é pequeno, a gente tem outras demandas também importantes na assistência para a delegacia quando vêm esses casos.
Região Metropolitana que precisam ser observadas. Então a Polícia Militar, Em relação, como eu falei, de venda propriamente dita, não temos, quem faz
como o Policiamento Ambiental, está sempre se desdobrando com relação são os municípios, e a Superintendência tem uma ideia agora, talvez numa
as essas missões. Ela se desdobra para poder atender a nossa sociedade da reestruturação, de ser feito um núcleo de meio ambiente específico para ter,
melhor maneira possível. E ela consegue fazer isso.

de repente atender mais essa área de veterinária. Mas a venda em si, que eu

O que eu acho importante é que a gente precisava dar uma adequada nessa acho que é o tema da CPI, isso é feito pelos municípios mesmos.
questão de selecionar melhor as ocorrências, porque quem faz o cadastro no
SISPET é uma pessoa que não tem, talvez, o conhecimento operacional de O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Bom,
ponta de linha para saber que aquilo lá é mais uma intriga entre vizinhos do obrigado, Dr. Adriano. Agora eu passo para o superintendente Valmir, da
que de fato uma situação que vai ser averiguada como maus-tratos. Porque a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no estado de São Paulo. Dr.
gente já está acabando mexendo com recurso público. Porque cada Valmir Cordelli.
ocorrência encerrada é um deslocamento de uma equipe até o local, é um
custo isso, é um custo alto: de hora homem, de viatura, de combustível etc. O SR. VALMIR CORDELLI - Boa tarde a todos. Sou superintendente da
Então, acho importante esse tipo de CPI, porque é a gente começar a pensar Polícia Rodoviária Federal no estado de São Paulo, como o major falou, o
em otimizar o emprego dos recursos.

estado de São Paulo é um receptor de todo esse tráfico de animais silvestres,

Mais alguma coisa?

por maior renda que tenha isso, mercado muito grande, e a Polícia
Rodoviária Federal, nós temos combatido isso daí em fiscalizações. Essas

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Deputado?

fiscalizações são feitas da mesma forma que você vai tentar localizar drogas
no veículo, que são em diversos locais, dentro de caixas de som você localiza
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papagaios, macacos, isso daí nós sempre fazemos a captura, aprendemos as
pessoas, encaminhamos à Polícia Civil e dali dá o andamento a esses
animais, a Polícia Civil.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Muito
obrigado. Vamos começar as perguntas.

A preocupação hoje da Polícia Rodoviária Federal é o que? É nós mantemos
esses animais vivos, porque nós vamos lá, tiramos do traficante, e não

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Por favor, me inscreve.

conseguimos dar esse andamento é uma preocupação para nós. Então hoje
nós já temos as rotas e os meses que agora são propícios a ter os papagaios O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro. Primeiro
transitando para o comércio ilegal. Então já tem um pouco de rações, e nós inscrito, deputado Caio França, na sequência deputado José Américo. Antes
formos localizar com ONGs que nos fornecem para mantê-los vivos, você de passar a palavra, queria só primeiro agradecer a fala dos senhores e queria
acaba pegando de 300 a 400 animais por viagem, quando pega, e acaba passar para o deputado Bruno Lima, que é nosso relator, que o senhor
morrendo 100, 120. Então isso é uma preocupação, e não só da PRF, na hora colocasse essa ideia dentro da lógica dos projetos. Porque o objetivo desta
que coloca na Polícia Civil ter isso daí também lá, nós temos que mantê-los CPI também é criar algumas leis, e realmente isso é uma questão muito
vivos, não adianta tirar da mão deles e eles falecerem na nossa, que é uma pertinente, que nas concessões exista algo nesse sentido.
vergonha do Estado.
E outra coisa já que é uma CPI e nós podemos já estar atuando, é que essas O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Nós podemos sugerir que, já que
concessões de rodovias, elas já tenham um local específico ou alguém já elas estão sendo renovadas agora, superintendente, pelo menos as estaduais,
cadastrado para manter alguns centros de zoonoses, algum veterinário nós podemos sugerir que elas incluam exatamente a sua sugestão.
contratado pela concessionária em todos os pontos. No meu ponto na
rodovia, a cada duzentos quilômetros eu tenho quem recepcione isso daí, seja O SR. VALMIR CORDELLI - Tudo bem, nós poderíamos, com essa
ele atropelado, animais, cavalos – os cavalos atropelados não tem como, eles obrigação do Estado, nós levarmos nas concessionárias nas rodovias
vão morrer mesmo, não tem como –, mas você pega cachorros, hoje você federais.
pega na concessionária, se você não obrigar, eles falam: “Ah, não é
responsabilidade minha”. A polícia sempre, a Polícia Rodoviária Federal, a

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Exatamente.

Ambiental, a Polícia Rodoviária Estadual, você acaba forçando eles
indicarem algum veterinário, mas não está na legislação deles que eles têm
que manter isso daí, então isso, eu acho que se ganha muito nessas
concessões e não está lá previsto manter esses animais. Então, nós teríamos
que criar isso.

O SR. VALMIR CORDELLI - Isso aí pode deixar conosco, que
encaminhamos.
O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - No Estado nós podemos tornar

Vejo que teve a preocupação em alguns locais de matas, que tem as telas de obrigatório.
proteção, mas além das proteções não é nada eles manterem um veterinário, O SR. VALMIR CORDELLI - Perfeito.
não são tantos atropelamentos – isso é uma preocupação que nós temos.
O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Tornar obrigatório, são 13

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - E também a apreensão, não é? Para concessões, é bastante, e aí você tem uma força para você pedir isso no plano
dar um suporte para vocês.

nacional.

O SR. VALMIR CORDELLI - Positivo. Isso é importantíssimo. A O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É superpertinente,
concessionária teria que ter um local para manter. Hoje você pega no estado inclusive eu estive na mata ciliar em Jundiaí, e eles passaram essa
de São Paulo, as rodovias federais estão todas concessionadas, só não temos preocupação, não sugeriram a obrigatoriedade, mas é superpertinente,
ainda Ubatuba, mas ela tem um aporte da rodovia da Dutra, conseguimos realmente, que seja obrigatório, porque hoje na prática eles participam de
manter alguma coisa por lá, mas é a dificuldade nossa manter esses animais resgates no Estado inteiro e eles não recebem recursos dessas
vivos. E pega diversos locais de transportes, maus-tratos, e infelizmente são concessionárias. Então, eles acabam tendo que – com exceção de uma, acho
pessoas que – eu estava comentando com o major – não têm nem CPF, por que a CCR repassa para eles alguma coisa, mas o restante eles têm que
não querer, para dificultar, não têm CPF porque não pagou os autos de efetivamente se virar.
infrações que foram aplicados, teríamos que ter no Estado banco de dados
de fácil consulta para que todas as instituições fossem lá: “Olha, esse daqui O SR. VALMIR CORDELLI - Hoje, todas as concessões de rodovias
é um traficante, é possível traficante, esse veículo”; porque hoje pela pessoa federais e agora estaduais, que acompanhei algumas, trabalhamos em
nós conseguimos chegar aos veículos, e chegando ao veículo nós conjunto, eles têm um repasse de verba para nos ajudar em viatura e tudo
conseguimos fazer monitoramento pelas rodovias. Isso tanto dentro das mais, mas essa obrigação de recepcionar esses animais, ter veterinários
cidades do estado de São Paulo, no município de São Paulo, como nas contratados, isso é o mínimo que eles teriam que fazer.
rodovias federais.
Então hoje nós temos essa preocupação, tem equipes especializadas O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Só para a gente
trabalhando isso daí, e a dificuldade que eu falo maior mesmo é mantê-los organizar então, vou passar a palavra para o deputado Caio França, na
vivos após a retirada do comércio ilegal.
sequência para o deputado José Américo, mas, realmente, muito pertinente.
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O SR. CAIO FRANÇA - PSB - O SISPET. Quando foi criado o SISPET

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, primeiro agradecer também a
vinda dos três representantes, da Polícia Ambiental, da Polícia TécnicoCientífica e Polícia Rodoviária Federal; perguntas bem objetivas e rápidas.

teve muitos elogios, de muitas pessoas envolvidas e tal. Nessa mudança que
teve de passar essa competência, essa tarefa para a Polícia Ambiental, na sua
avaliação: isso melhorou ou piorou o serviço? E quando foi repassada essa

Primeiro, a gente falou bastante sobre os animais silvestres, em especial no tarefa para vocês, o Governo também repassou RH, repassou mais pessoas
que diz respeito aqui à Polícia Ambiental. É possível a venda de animais para poder ajudar? Aumentando o serviço que vocês já tinham o Governo
silvestres, ela é permitida, existe a possibilidade de fazer a venda de algum também repassou ou só repassou as tarefas.
animal silvestre?
O SR. MAJOR EMERSON - As tarefas foram repassadas, nós tínhamos

O SR. MAJOR EMERSON - A venda de animais silvestres no Brasil é também, como começou no início com a Casa Militar, com o apoio
regulada por norma institucional do Ibama. Então, é permitido.
veterinário, tinha uma ambulância que acompanhava as equipes, e isso
figurou para a gente até dia 30 de abril deste ano aqui, com o

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - É possível.

acompanhamento das ambulâncias junto a nossas equipes ambientais.
Encerrado esse contrato não houve renovação, e a gente continua atendendo

O SR. MAJOR EMERSON - É possível a venda de animal silvestre e tem

as demandas com relação a isso. Acho que é por aí.

uma relação de animais que podem ser.
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Só para concluir a minha parte, nesse ponto,

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Comercializados.

presidente, acho também importante a Comissão – mesmo sendo de venda
de animais –, acho que foi um retrocesso nesse ponto passar as competências
para a Polícia Ambiental sem dar nenhum suporte para que isso possa ser

O SR. MAJOR EMERSON - Comercializados, e.

devidamente correspondido para as pessoas. Então acho que é importante
também que o nosso relator possa, na sua conclusão, apresentar que houve

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Para algumas espécies tem restrição.

um retrocesso, não por conta de falha da Polícia Ambiental, mas sim porque
o Governo passou.

O SR. MAJOR EMERSON - Algumas não são comercializadas.
O SR. MAJOR EMERSON - Recursos.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Não são comercializadas, mas algumas
podem ser comercializadas então.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Exatamente, passou atribuições sem passar
novos técnicos, veterinários equipamentos; inclusive, desde abril não conta

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - É reproduzida em cativeiro.

nem mais com ambulância – talvez é assim que se chama –, com a
ambulância que fazia esse atendimento itinerante.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Outro questionamento: quando vocês
apreendem esses animais e os responsáveis, sobre qual legislação que vocês O SR. MAJOR EMERSON - Sim, mas a gente teve um decreto agora em
autuam? Qual é a lei que ampara o ato de vocês?

17 de abril de 2019, ele acabou readequando essa questão do Sistema
Estadual de Defesa dos Animais Domésticos, e acabou repassando agora

O SR. MAJOR EMERSON - Com relação a animais silvestres, bem como
a questão de maus-tratos, seja qualquer tipo de animal, é a lei de crimes
ambientais, a lei 9.605. E aqui no Estado nós temos a resolução na parte
administrativa a resolução 48/2014.

para a Secretaria da Saúde a subsecretaria que era locada, que era
subordinada à Casa Militar, ela virou Centro de Defesa Animal e hoje está
subordinada à Secretaria da Saúde. E ela tem que fazer a gestão, junto com
os municípios que fizeram os convênios, da questão da gestão dos animais
domésticos, com relação à questão de maus-tratos, de controle etc.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Então lei 9.605 é uma lei federal, resolução
estadual resolução 48 de 2014.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Seria importante até depois, presidente, em
algum momento convidar o responsável da Secretaria da Saúde, que possa
também vir aqui para poder fazer a explicação de como é que está o serviço

O SR. MAJOR EMERSON - Da Secretaria do Meio Ambiente.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - E para concluir, da minha parte pelo menos,

hoje, enfim, eu nem sei quem é a pessoa que está responsável por isso.

O SR. MAJOR EMERSON - Seria importante.

sobre a mudança que nós tivemos que o senhor falou quando foi criado
dentro da Casa Militar, a questão dos pets – não sei. Como é o nome que
você falou? Perdão.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Depois em algum momento também trazêla aqui, presidente, junto com – nós tivemos hoje as polícias, mas também o
representante da Secretaria da Saúde, que hoje é a responsável, vamos dizer

O SR. MAJOR EMERSON - Tem o SISPET.

assim, nas suas competências pelos animais domésticos. Agradeço aqui a
gentileza da vinda de todos.
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Antes de passar para Quarto ponto. Ele estava dizendo que a lei ambiental é a base das autuações.
o deputado José Américo, realmente, reforçar as palavras do deputado Caio E tem também uma resolução, eu acho que a gente pode, inclusive, recolher
França, a percepção que eu tinha também era essa, de que nós tivemos um sugestões, do Major, de outras pessoas, para eventualmente melhorar essa
retrocesso na causa animal no Estado a partir deste ano em termos de resolução, porque essas coisas foram feitas, meio que, de repente, em função
estrutura, em que pese todo o esforço dos senhores, mas como foi bem de realidades específicas, e depois quando você executa você começa a
colocado aqui, contratos que foram interrompidos etc.

perceber as lacunas. Então, deixar aqui para o major aberto, que se ele tiver

E estive na Secretaria Estadual da Saúde falando exatamente sobre esse sugestão de melhorar, de esclarecer, pode fazer, porque a gente pode fazer
assunto esta semana, e ficou claro que, apesar do retrocesso, há sim uma pode fazer a partir daqui.
esperança de que haja uma retomada.

Bom, acho que é isso, a coisa das concessionárias que o superintendente
falou, eu acho que a gente - não sei -, eu acho que não funciona só elas darem

O SR. MAJOR EMERSON - Vai melhorar.

recursos, acho que elas têm que prover, têm que criar a cada duzentos
quilômetros tem que criar, tem que ter um local, tem que ter veterinário. Isso

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Vai melhorar. Hoje
o foco da Secretaria, pelo menos dentro da minha percepção, é 100% saúde
humana. E o que diz respeito à causa animal nesse aspecto, até porque é o
que o SUS permite, e existe claro uma coordenadoria que vai agora cuidar
efetivamente do bem-estar animal, mas temos aí algumas etapas para
retomar.
Agora passo a palavra ao deputado José Américo.

não custa nada para eles, gente. Isso aí – pelo o que eles ganham, imagina –
você nem faz conta, não precisa fazer conta, ter um veterinário a cada 200
quilômetros, isso não é nada para eles. Talvez a Artesp vá ser contra, a Artesp
é o sindicato das empresas, devia ser a reguladora mas é o sindicato. Então,
acho que é uma coisa importante para a gente fazer, já que nós vamos discutir
aqui na Comissão de Transportes, nós vamos discutir – eu faço parte da
Comissão de Transportes –, discutir as concessões.
Por último, eu acompanhei o caso de Castilho, major, porque,
coincidentemente, eu nasci lá e vivi em Castilho até os 18 anos de idade. Vou

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Acho que é importante. Bom, em muito raramente para lá, mas então eu tenho o mapa da cidade na cabeça,
primeiro lugar queria agradecer a presença de todos vocês, do representante conheço a Ilha Comprida, a Ilha Comprida é uma ilha fluvial do Paraná,
da Polícia Técnico-Científica, do major, do superintendente da Polícia muito grande, tem 18 quilômetros de comprimento, por 700 metros de
Rodoviária Federal.

largura, 500, 700, 600. E ali se desenvolveu uma fauna e uma flora muito

Em primeiro lugar esse organograma funcional, Bruno, presidente, acho que especial, porque ali fica perto, inclusive, do Parque Estadual do Aguapeí. Por
a gente poderia aqui discutir depois, porque é correto o que foi feito passando incrível que pareça, a fauna dessa região é às vezes mais rica que a
as atribuições para a Polícia Ambiental, correto. Então, a gente deve amazônica. O suaçuapara é um mamífero silvestre brasileiro que está lá no
fortalecer essa transferência, transferindo recurso também. Mas é correto.

Parque do Aguapeí, estado de São Paulo, que é o cervo-do-pantanal, está do

Outra coisa, falando como um leigo, acho que também a especialização da lado aqui, do lado de São Paulo.
Polícia Ambiental é a defesa e o controle do animal silvestre.

Então nessa ilha, pelo que um amigo meu que acompanhou lá disse, foi um
incêndio criminoso. Então eu queria que, se o senhor tivesse alguma

O SR. MAJOR EMERSON - Principalmente.

informação: vocês autuaram, descobriram quem foi, o que aconteceu? Ele
fez, genericamente, um elogio a Polícia Ambiental, dizendo que a Polícia

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Principalmente. O animal
doméstico, acho que é mais uma coisa mais da Secretaria da Saúde mesmo.

O SR. MAJOR EMERSON - E dos municípios.

Ambiental foi muito correta, agiu bem e tal, mas uma coisa genérica. O que
vocês descobriram, fizeram, autuaram? É uma pergunta para o senhor.

O SR. MAJOR EMERSON - Com relação a essa situação não tenho muita
informação porque foi mais específico ao pessoal do Segundo Batalhão
Ambiental de lá, eu não sou, não tenho todas as informações mais detalhadas.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - E dos municípios.

Eu sei que foram tomadas as providências com relação ao incêndio
criminoso lá e as autuações devidas e a parte criminal também, mas os

O SR. MAJOR EMERSON - Pelas zoonoses.

detalhes eu não tenho essa informação no momento, me desculpa.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - É, deixar essas coisas mais claras, O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Mas descobriram? Descobriram
só mais claras.

quem, existe pessoas acusadas de terem posto fogo.

Terceiro, eu acho que é necessário, talvez, um aperfeiçoamento da
legislação, e a gente também no Orçamento fortalecer essa área. Nós O SR. MAJOR EMERSON - Sim, como houve autuação, foram
discutimos o Orçamento aqui, major, então fortalecer essa área, dar recurso responsabilizados.
para vocês, porque isso passa a ser uma importante na sociedade hoje, a
proteção animal, silvestre, doméstico, passa a ser muito importante a gente O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Claro, evidentemente.
trabalhar isso de maneira, com foco nisso, já que nós temos o objetivo de a
gente criar uma legislação o melhor.
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, passo apalavra falou, por falta de abrigo, qualquer coisa que envolva maus-tratos tem as
agora para o deputado Bruno Lima.

delegacias de crime contra animais, e eles acionam o Município.
Com relação à perícia, a gente não faz especificamente sobre isso.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente,
só gostaria de consultar, que o senhor inserisse minha inscrição na fala.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - É, por que eu estou falando,
que em uma ocorrência que eu fiz semana passada, e o delegado de Cotia

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Está joia.

solicitou perícia. E o perito foi fotografou, por isso que eu estou perguntando
isso.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Boa tarde a todos, boa tarde,
presidente, obrigado pela presença dos colegas. Primeiramente, queria O SR. ADRIANO MARI PASQUOTTO - Eu não sei aqui na Grande São
anunciar a presença dos alunos da Universidade Nove de Julho, dos alunos Paulo, como a gente atende o Estado todo, pode ter algumas coisas pontuais
de direito que daqui a pouco vão estar no meu gabinete, sejam bem-vindos à que somente a parte de meio ambiente. Mas, até como eu falei na fase inicial,
Assembleia, vai ser um prazer bater um papo com vocês daqui a pouco.

é um projeto ter um núcleo de meio ambiente mais específico com essas

Sr. Presidente, queria informar a esta CPI também que semana passada ações porque é uma demanda crescente. E ter também essa comunicação com
aconteceram algumas tentativas de novamente derrubar os trabalhos desta os municípios e fazer essas ações integradas.
CPI. Um deputado muito amigo nosso falou que recebeu um grupo de
criadores que tentaram, pela força desse deputado, de rede social, derrubar e O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - E por último, parabenizar o
acabar com os trabalhos desta CPI. Então queria constar, queria falar para os trabalho da Polícia Rodoviária Federal, eu enquanto delegado fiz algumas
colegas também aqui que, infelizmente, ainda estão tentando. Então, já ocorrências e tenho informação e conhecimento da quantidade de animais
estamos praticamente indo para os atos finais da CPI, e infelizmente esses que vocês acabam apreendendo no trajeto, de outros estados para cá, então
atos estão acontecendo. E é o que eu falo: quem não deve não teme. Isso aqui só parabenizar e agradecer.
é um projeto pelos animais, é um projeto que vai sair para os animais e
infelizmente alguns tentam ainda burlar os nossos trabalhos. Então queria
consignar isso.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Passo agora a
palavra para o deputado Marcio Nakashima.

Eu vou ser bem breve também. Eu queria perguntar ao major se: ele já
atendeu alguma ocorrência de criadores de animal ou qualquer ocorrência do O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Boa tarde aos senhores, muito
tipo? E qual sua experiência nesse tipo de ocorrência para que o senhor obrigado pela presença. Eu tenho algumas, na verdade são bastantes
enriqueça o nosso conhecimento, por favor.

perguntas e eu vou fazer algumas aqui que eu julgo mais importante.
Gostaria de depois poder encaminhar algumas, e o senhor pudesse, em algum

O SR. MAJOR EMERSON - Bom, já participei de fiscalizações de outro momento, encaminhar para nós aqui.
criadores amadores de passeriformes. A gente, quando constata uma
regularidade, geralmente ela é existente quando tem algum animal silvestre O SR. MAJOR EMERSON - A Polícia Ambiental já está à disposição. O
lá que está sem anilha ou quando está com uma anilha falsificada. Em razão senhor pode encaminhar, a gente responde.
disso a gente autua o criador por estar mantendo o animal em cativeiro de
forma irregular, a gente faz a apreensão desse animal, levamos para a O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - O.k., obrigado. Major, o senhor
delegacia e depois fazemos uma destinação junto aos centros de destinação falou sobre venda de animais silvestres, aqui na capital e dentro do estado de
final do animal.

São Paulo. Onde são essas feiras do Rolo? Quais são os locais onde são mais

E com relação ao criador comercial, quem tem que fazer a fiscalização é o apreendidas?
pessoal do Ibama. E aqui na Secretaria do Meio Ambiente é o pessoal do
DeFau que faz a gestão dos criadores comerciais. Nesses casos a Polícia O SR. MAJOR EMERSON - O comércio irregular de animal silvestre
Militar vai mais como apoio quando tem alguma regularidade que o pessoal geralmente tem na Feira do Rolo lá em Itaquera, tem perto da região da
do DeFau, da Secretaria do Meio Ambiente detecta.

Cupecê, tem em alguns locais que já são conhecidos por parte do
policiamento ambiental e nós fazemos monitoramento – como é uma feira

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Maravilha. Agora só uma geralmente semanal –, semanalmente estamos lá monitorando essas feiras
pergunta para o perito, Dr. Adriano. Queria saber se vocês já chegaram a para inibir o comércio desses animais silvestres.
periciar algum local de criação de pets. Algum local de maus-tratos, algum
local que foi solicitada perícia pelo delegado da Polícia Civil no momento O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - O senhor falou sobre as anilhas,
em que ele está elaborando um termo circunstanciado de ocorrência.
que alguns são falsas e outras. Como eu, um cidadão normal, comum, vou

conseguir identificar que uma anilha é verdadeira ou falsa?
O SR. ADRIANO MARI PASQUOTTO - Em relação a isso, pelo menos
que eu tenho conhecimento, geralmente é o Município que faz, são os centros O SR. MAJOR EMERSON - Nessas feiras irregulares geralmente são
de controle de zoonoses, tanto na venda como na criação, como o major animais silvestres sem anilha, geralmente tem a anilha falsificada nos

criadores amadoristas de passeriformes. Lá eles tentam esquentar algum
animal, e é difícil de, se você não tiver o equipamento adequado, um
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paquímetro para verificar o diâmetro, a espessura da anilha, você não

destinar. Espero que com esse novo Sistema Estadual de Defesa dos Animais

consegue verificar se ela é verdadeira ou falsa. Existe o treinamento técnico

Domésticos tenham soluções para isso.

por parte do policiamento ambiental aos seus membros para poder ter essa
noção que existe alguma irregularidade durante a fiscalização.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Major, só mais duas perguntas.
Uma que surgiu agora com o senhor falando. Existe um protocolo, uma

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Então é praticamente impossível.

norma, uma lei que tipifica o que são maus-tratos, o que é um animal?

O SR. MAJOR EMERSON - Para quem não conhece fica difícil.

O SR. MAJOR EMERSON - Nós temos a resolução da Secretaria de Meio
Ambiente que define situações de maus-tratos: o animal sem abrigo, o animal

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Um cidadão normal identificar se

sem alimentação, sem água, animal mais de seis horas trabalhando puxando

aquele animal é de origem legal ou não.

uma charrete, por exemplo, então são circunstâncias que a gente tem que
observar que a própria resolução da Secretaria do Meio Ambiente define que

O SR. MAJOR EMERSON - É difícil.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - E aqui, em relação, quando o
senhor recebe, os senhores recebem uma denúncia de maus-tratos. Existe
algum protocolo para a Polícia Ambiental chegar a esse local da denúncia?
Quando constatado que o animal, o senhor chegou no local, é constatado que
lá existe um animal em situação de maus-tratos, todos os animais são
retirados desse local ou somente aquele animal que está naquela situação em
que foi verificado maus-tratos? E se é feito algum laudo descrevendo o que
está acontecendo com esse animal. Esse laudo é feito de forma individual ou

aquilo é uma questão de maus-tratos.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Só para finalizar, quando o senhor
recebe essa denúncia, o senhor vai até o local onde está, o local denunciado.
Existe, para o senhor adentrar nesse local, é necessária uma autorização
judicial? É necessário algum tipo de autorização judicial? Ou o senhor chega
no local e o proprietário fala: “Não, aqui não vai entrar sem autorização
judicial”? E aí o senhor precisa de: como é que funciona? Quando ele pede
para que o advogado compareça, como que funciona esse trâmite de
verificação, de adentrar esse local?

é feito um laudo geral do local onde o animal está sofrendo maus-tratos?
Existe um, eu chego no criador e lá tem uns 100 animais, dez são

O SR. MAJOR EMERSON - Quando se trata de uma residência a gente

identificados em situação de maus-tratos. É feito um laudo para cada animal?

tem que ter a permissão do responsável adulto lá, maior de idade, para poder

Todos os animais são retirados desse local ou somente aqueles dez em que

entrar. Nisso aí, na Polícia Ambiental a gente tem um procedimento,

foi identificado a questão dos maus-tratos?

inclusive de, durante o atendimento da ocorrência, pegar essa autorização

por escrito dele. Porque é uma questão constitucional o abrigo da casa dele.

O SR. MAJOR EMERSON - Depende muito das circunstâncias no
momento da ocorrência. A questão de constatação no laudo, às vezes nós
temos que pedir a colaboração de veterinários para ir até o local e atestar a
situação, porque nós temos um treinamento com relação ao nosso próprio

Então a gente não pode ficar adentrando sem a permissão do responsável,
mas a maior parte do pessoal autoriza, porque às vezes ele fica até
incomodado porque, na maior parte das vezes – como a gente já até falou –,
mais de 99% são infundadas essas denúncias.

efetivo para que tenha uma noção do que seriam essas questões de maustratos. Só que isso precisa ser validado depois.

Às vezes carece de uma pequena orientação da pessoa, que não está deixando
a água adequada, que às vezes o abrigo não está bom, a gente orienta. E
geralmente quando a gente percebe isso aí, a gente pede para voltar para dar

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Entendi.

uma olhada, e o pessoal geralmente tem atendido a essa solicitação de ajustar
aquele momento para poder evitar que incorra em crime.

O SR. MAJOR EMERSON - Essa ocorrência, no caso, a gente leva o caso
à delegacia, o delegado vai acionar a perícia para comparecer e atestar que
de fato aquilo é uma questão de maus-tratos.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Bom, eu já havia falado que era
a última, mas essa pergunta eu sempre faço os nossos convidados aqui. Eu

Com relação à destinação, vai ter que verificar muito as condições, às vezes gostaria de ouvir a opinião de cada um. Qual a opinião dos senhores em
o animal está lesionado, tem ou teve uma briga interna lá entre os próprios relação à venda de animais?
animais. Isso depende muito da situação, vai ter que pegar esses animais que
estão machucados, tira, mas dependendo da situação que estão os outros, e o O SR. ADRIANO MARI PASQUOTTO - Eu acho que é um mercado,
superintendente verifica que local em que se está fazendo a criação tem primeiro, crescente. Eu sou veterinário de formação, eu acho que pode ser,
suporte para manter, a gente acaba deixando, mas a gente depois mantém o ocorrer, mas sempre com a devida fiscalização, autorização dos
monitoramento para verificar se, de fato, ele tá cuidando bem desses animais. estabelecimentos, principalmente essa parte de proteção animal, com
O grande problema nosso é com relação à destinação, a gente hoje ainda cuidado, com o espaço, a alimentação. Então se for feito de uma maneira
carece muito do apoio de ONGs, de voluntários, para poder fazer essa adequada, eu acho que tem um mercado. Hoje os pets são cada vez mais
destinação.
crescentes na vida de todos. Então acho que pode ser feito, mas, sim, sempre
Isso é uma coisa importante, como ele falou na questão de depósito, com uma fiscalização adequada.
destinação de animais silvestres que são apreendidos em rodovias, a gente
também tem animais domésticos nessa região, e para nós termos locais seria O SR. MAJOR EMERSON - Concordo com a opinião dele e ainda
interessante que tivesse alguma gestão municipal ou estadual para a gente acrescento que, com relação a criadores amadores ou até criadores de
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animais silvestres, nós temos ainda uma questão de banco genético de não clandestinos, mas com problemas de gestão e se essas denúncias chegam
animais. O pessoal acaba criando porque alguns animais na natureza já estão até a Polícia Ambiental ou vão para outro órgão?
em processo de extinção, infelizmente, e nas mãos desses criadores ou
criadouros, ele consegue manter essa espécie viva. Então a gente não pode O SR. MAJOR EMERSON - Existem essas ocorrências, eu não tenho o
pensar de – se você não tem alguma forma de ter algum rendimento, ninguém quantitativo agora, a gente pode até levantar depois para o senhor. Mas esse
vai cuidar. Então o pessoal precisa ter esse pensamento. É uma coisa que eu tipo de ocorrência entra no sistema e o pessoal faz o atendimento.
percebo, e se tivesse só a depender, infelizmente, só da natureza muitas
espécies estariam já extintas. É uma coisa complementar, mas a gente tem

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - E vai para a

que ter o controle para evitar que exista o tráfico irregular.

Polícia Ambiental via de regra?
O SR. VALMIR CORDELLI - Também concordo com todos, tendo essa
fiscalização, a rastreabilidade de todos esses animais, eu acho que não teria
problema, mas o importante é ter a consulta, a forma de você consultar,

O SR. MAJOR EMERSON - Vai para a Polícia Ambiental como pode
também ir para a Delegacia de Polícia local.

acompanhar e estar direto essas pessoas prestando conta a algum, a nós da
polícia, à Polícia Ambiental, à Zoonoses para que...

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Do local, do
Município, correto. E queria só colocar uma questão aqui para discussão, foi

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Um órgão fiscalizador.

uma das convidadas aqui, uma médica veterinária, ela sugeriu – eu sei que
os senhores falaram até o contrário disso agora, mas para colocar esse debate

e a gente conseguir construir um contraponto, um argumento contrário ou
O SR. VALMIR CORDELLI - Um órgão fiscalizador constante. Porque, não, enfim. Ela colocou o seguinte: que a lista de animais silvestres que
é que nem o major colocou, o cara é amador, mas ele tem um com anilha e podem ser comercializados etc., a proposta dela seria que a lista fosse lista
dez sem anilha. Então, por isso que tem que ter fiscalização, nós já pegamos zero. Ou seja, não tivesse nenhum animal que pudesse ser comercializado,
vários transportes: “Olha, eu estou com a documentação aqui, com a anilha”; como uma estratégia até de facilitar o controle, reduzir o tráfico. E ela linkou
mas na hora que você vai aprofundar nas fiscalizações, aí você vê dentro de também na questão da lavagem de dinheiro, que utiliza através do tráfico,
caixas de som de veículos alguns sem anilha, então tem que ter essas enfim. Queria mais que os senhores colocassem essa questão dentro de um
fiscalizações nesses que estão regulamentados também, aí não teria problema contexto, onde que esbarraria. Lógico, o senhor colocou também a questão
nenhum.
do banco genético, mas, enfim, falem um pouquinho a respeito disso, por

favor.
O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - E é difícil para o senhor, quando
faz uma abordagem dessa, um animal está com anilha, você consegue
identificar? Como o major falou que é difícil.

O SR. ADRIANO MARI PASQUOTTO - Como o major até falou, tem
muitos animais, não só na questão do banco genético, mas principalmente
nas apreensões, tem muito machucado ou é uma espécie que não ocorre
naquela região e não pode ser nem solto outra vez. Então eles precisam de

O SR. VALMIR CORDELLI - É difícil a fiscalização, mas nós temos
policiais já aptos a fazer essas identificações. Mas hoje, com esses grupos de
WhatsApp, nós conseguimos até chegar nas pessoas. Se são pessoas
suspeitas de crimes – porque quando a pessoa, nós temos banco de dados, as
consultas entre os estados –, você coloca o animal que está sendo
transportado e as anilhas e ali o pessoal faz a consulta e nos retorna.

um cativeiro, eles vão precisar ou no Centro de Triagem ou dos criadores
conservacionistas, que existem os comerciais, mas existem hoje os
mantenedores de fauna e os conservacionistas, e são aquelas pessoas que
mantêm os animais, não vendem, não comercializam, eles mantêm como se
fosse um zoológico particular. Ele mantém isso pra União, com custos da
própria pessoa, e, na verdade, a União precisa disso. Porque, o que vai fazer
com os animais machucados se não pode comercializar?

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Bem, presidente eu vou
encaminhar mais perguntas por escrito e por enquanto obrigado, senhores.
Muito obrigado mesmo.

Então, na verdade, eu não concordo totalmente porque precisa de locais para
destinar esses animais, e tem muitos criadores do mesmo jeito – o major pode
falar –, mas com certeza existem também muitos criadores sérios. A gente
acaba generalizando, só parte do pressuposto de que todo mundo que cria

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Obrigado, animal pode estar fazendo uma coisa irregular, entendeu? Acho que não,
deputado. Eu tenho mais uma pergunta em relação a essas denúncias que acho que talvez não seja esse o caminho. Tendo bem-estar animal, espaço,
chegam através da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal: elas são todas condições adequadas, eu acho que isso pode ser feito sem o menor problema.
encaminhadas aos senhores? Atualmente? Só para confirmar.
O SR. MAJOR EMERSON - Concordo com as palavras dele nesse sentido.

O SR. MAJOR EMERSON - Elas são encaminhadas para a Delegacia de Acho que não tenho mais nada a acrescentar em relação a isso.
Polícia e para o Policiamento Ambiental.
O SR. VALMIR CORDELLI - Também concordo. E nós temos que pensar

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Certo. Então, por que os animais, nós dependemos da natureza. Hoje nós não damos conta nem
exemplo, dessas denúncias, a pergunta que eu ia fazer é: se quantas, ou se o de cuidar da natureza, de uma ilha, onde eles vivem. Então, imagina, retiro
senhor tem a informação de percentual ou número, enfim, de denúncias esses animais que estão feridos de um lugar desses, eu vou colocar onde?
relacionadas com canis, sejam eles clandestinos, sejam eles, vamos dizer,
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problema nenhum. O problema mesmo são as pessoas que trabalham na
CPI - VENDA DE ANIMAIS

informalidade.

19.09.2019

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Eu também concordo porque...

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Boa tarde a todos.
Havendo número regimental, declaro aberta a sétima reunião da Comissão

O SR. MAJOR EMERSON - Não consegue abarcar tudo.

Parlamentar de Inquérito - Venda de Animais, criada pelo Ato 30, de 2019,
com a finalidade de apurar irregularidades na venda de animais por canis,

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Exato.

pet shops e demais estabelecimentos clandestinos, inclusive por meios
eletrônicos no estado de São Paulo.

O SR. MAJOR EMERSON - O Estado, infelizmente, não consegue abarcar

Registro a presença do Srs. Deputados, dos nobres deputados: Delegado

todas as situações, ele precisa de um apoio por parte da sociedade.

Bruno Lima, deputado Caio França, também a deputada Maria Lúcia Amary
e também a deputada Monica da Bancada Ativista.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Mais alguma
pergunta, algum comentário? Os senhores têm alguma consideração a

Registrar aqui a justificativa de ausência dos deputados: Jorge Wilson Xerife
do Consumidor e da deputada Adriana Borgo.
Solicito ao secretário a leitura da Ata da última reunião.

colocar?
Então eu quero agradecer mais uma vez a presença dos senhores, Sr. Major
Emerson, o perito Dr. Adriano Mari Pasquotto, também o superintendente

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.

Valmir Cordelli. E agradecer os Srs. Deputados aqui presentes, a população,
os representantes, também cumprimentar algumas pessoas da causa animal,
Roberta Wright, João Arthur, Rodolfo Oliveira, enfim, e, claro, vamos seguir

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra, Maria
Lúcia Amary

aqui com a nossa CPI. Muito obrigado.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Tem uma nova data a próxima

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Queria pedir dispensa da
leitura da Ata anterior.

convocação?

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Daqui a 15 dias, daqui O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É regimental o pedido
de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como
a duas semanas nesse mesmo novo horário. Perfeito. Obrigado.
estão. Fica considerada então aprovada a Ata da reunião anterior desta CPI.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Eu que agradeço.

Convido para juntar-se à Mesa a Dra. Vânia Tuglio, ela que é promotora de
Justiça designada do Gecap - Grupo Especial de Combate aos Crimes

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Está encerrada esta
reunião.

Ambientais e de Parcelamento Irregular do Solo Urbano. Seja bem-vinda.
Convido também a doutora Thelma Thais Cavarzere, promotora de Justiça
de São Bernardo do Campo. E também o Sr. Mário Eduardo Pulga, que é
presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São

***

Paulo.
Dando prosseguimento aqui na nossa reunião, antes de passar para a Dra.

- É encerrada a reunião.

Vânia, apenas esclarecer que nós faremos dez minutos para cada convidado,
seguidos de mais dez minutos de perguntas. Cumprimento também aqui a
presença do público presente, protetores, criadores, enfim, todos aqui

***

acompanhando a nossa reunião. Cabe registrar aqui, apesar de que estamos
já dessa maneira, que não é lícito por uma questão regimental manifestações,
sejam elas a favor ou contrárias a quaisquer posições aqui expressadas, por
que o objetivo da CPI é efetivamente investigar, buscar informações, e para
isso as pessoas que estão aqui sendo ouvidas, precisam da maior
tranquilidade possível, para que façam as suas colocações. Então passa agora
para a Dra. Vânia.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, pela ordem. Antes de iniciar, só
para registar, nós faremos, vamos ouvir os três, e depois faremos as
perguntas, ou vamos um por um?
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Não, vamos um por de renda para elas. E elas faz isso à margem da lei e sem qualquer tipo de
dez minutos, a primeira pessoa, a Dra. Vânia fala dez minutos, na sequência cuidado com os animais.
a gente abre dez minutos de perguntas, na sequência Dra. Thelma dez Pois bem. Como que o Ministério Público de São Paulo, nessa questão
minutos, mais dez minutos de perguntas e finalmente o Sr. Mário, dez específica, o que a gente está fazendo? Já anunciaram aqui, eu sou promotora
minutos e mais dez minutos de perguntas. Tudo bem assim?

de Justiça Criminal, meu cargo é no Fórum Criminal da Barra Funda e tem
uma designação do procurador-geral para atuar no Gecap, que é grupo que
trabalha tanto com a lei dos crimes ambientais, e nessa lei tem um capítulo

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito.

sobre fauna, e ali estão descritas as condutas de maus-tratos aos animais –
que é justamente essa conduta criminal que nos interessa aqui de perto –,
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Então, Dra. quanto a 6.766, que é lei de parcelamento irregular do solo urbano. Então
Vânia.
nós somos duas promotoras que trabalhamos com essas duas leis.

A par dos inquéritos policiais, em torno de mais ou menos 1.000 cada uma,
A SRA. VÂNIA TUGLIO - Boa tarde a todos. Eu gostaria – não, eu não a par dos inquéritos policiais, que, obviamente, não envolvem só maus-tratos
tenho apresentação. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Bruno Ganem, aos animais ou crimes contra a fauna, envolvem todos os crimes ambientais
presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito e na pessoa dele e mais os de parcelamento. A par disso nós fazemos investigações nossas, a
cumprimentar os demais deputados aqui presentes e também os que estão gente tem a atribuição de instaurar um procedimento investigatório,
ausentes nesta Casa Legislativa paulista. Gostaria de cumprimentar todos os preparatório, eventualmente reúne provas para oferecer denúncia ou para
presentes, gostaria de cumprimentar todos à Mesa e dizer que para o entrar com medidas judiciais cautelares, o que seja. E aí nós temos nessa
Ministério Público é muito importante esta CPI porque a gente percebe uma questão específica hoje tramitando no Gecap 15 casos de suspeita de
carência de legislação nessa área específica que nós vamos tratar hoje, que é criadores clandestinos.
justamente a criação de animais.

Nós já atuamos, o Gecap em princípio atua na cidade de São Paulo, mas a

É bom que a gente saiba, gostem ou não, não é dever do Ministério Público, gente também pode atuar fora da cidade de São Paulo, então nós já
ou é dever do Ministério Público ser ao fiel cumprimento das leis vigentes resgatamos uns 15 animais de criadouro clandestino em Taboão da Serra,
no País, é dever do Ministério Público, então nós temos no estado de São isso já virou ação, nessa ação a gente pediu a perda cautelar desses animais,
Paulo, na verdade no município de São Paulo, uma legislação que autoriza a com autorização, com impedimento da propriedade desses animais, com
criação, na verdade a reprodução e o comércio de animais, portanto, a autorização para então esterilização e encaminhamento para adoção
atividade de reproduzir animais pet, cães e gatos, e vendê-los é uma atividade responsável, porque as entidades que recolhem esses animais não podem
prevista em lei, também é uma atividade que está prevista no Código ficar arcando com o ônus do ato ilícito cometido pela pessoa que estava

Estadual de Proteção aos Animais, no Código Estadual Paulista de Proteção reproduzido esses animais de forma ilegal.
aos Animais, então nós estamos falando de uma atividade que tem previsão
legal, tanto na lei municipal quanto na legislação paulista.

Eram animais que estavam doentes, eram animais totalmente prostrados,
uma mãezinha quase foi a óbito, ela estava tão doente que ela nem reagia de

Infelizmente, essa atividade que deveria restringir-se, vamos colocar assim, pegar os filhotes dela, ela estava com quatro filhotinhos, enfim. Isso é uma
a uma atividade legalizada que, por conta das exigências que estão na própria coisa que a gente vê com bastante frequência, infelizmente. A Dra. Thelma
lei, pressupõe controle por um médico veterinário, pressupõe um ambiente também tem casos dessa natureza, obviamente que a atuação nossa não se
adequado, respeito à natureza do animal, garantia de bem-estar aos animais restringe a isso, mas esse é o objeto desta CPI e eu vou me limitar a isso.
reprodutores, manter um controle do plantel – a lei exige que haja um
controle do plantel, exige que haja um controle dos animais que sejam
doados,

vendidos,

obrigatoriamente,

permutados
aqueles

que

–,
são

que

esses

animais

comercializados

devem

tenham
estar

esterilizados, devem estar chipados.

Nós também temos casos em que a gente vai fiscalizar e não é criadouro.
Então vem a denúncia de que é criadouro, e na verdade a gente chega lá,
chega com o Conselho Regional de Medicina Veterinária ou chega com a
médica veterinária, a gente sempre vai com um médico veterinário para
atestar já os maus-tratos, e atestando os maus-tratos a gente poder recolher

Então, a legislação mantém um controle disso tudo, e obviamente que a os animais, porque aí a gente está diante de um flagrante de crime, então, a
realidade que nós encontramos no Fórum, e que os senhores conhecem muito gente sempre vai acompanhado de um médico veterinário.
bem, é que existem pessoas que lucram de uma maneira ilícita exercendo
essa atividade fora dos parâmetros legais. E aí nós vamos encontrar uma série
de problemas, não apenas envolvendo a questão tributária, a questão de
desrespeito mesmo à lei, que é fundamental, mas fundamentalmente, que é
o que nos interessa de muito próximo, uma questão envolvendo maus-tratos
aos animais, porque esses animais que são criados fora do controle da lei,
portanto, fora dos olhos da Vigilância Sanitária, que é quem tem que
controlar, do Conselho Regional de Medicina Veterinária que também
fiscaliza essa atividade – aliás, tem que ter um médico veterinário como
responsável técnico –; essas pessoas então acabam cometendo toda a sorte
de abuso desses animais, porque esses animais são simplesmente um objeto

A placa está dizendo: “Criar não é crime”, e eu comecei dizendo isso, criar
fora da lei é crime sim. Então a criação, eu já disse, a reprodução, o comércio,
ela é prevista em lei, mas eu gostaria de falar, já que eu estou na Casa de leis,
eu gostaria de falar do que eu entendo como lacunas legislativas. Eu acho
que nós temos uma legislação que regulamenta bem a questão da criação, a
gente tem os controles adequados, mas eu acho que nós não temos uma
responsabilização por aquela pessoa que compra o animal. O animal tem que
sair chipado, eu não sei se existe uma fiscalização efetiva em relação a isso,
porque é fundamental a chipagem do animal, porque quando a gente encontra
um animal na rua, se ele estiver chipado a gente consegue saber quem é que
o abandonou e, portanto, responsabilizar essa pessoa por maus-tratos. Então,
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criar situações de responsabilização pelo abandono desses animais que foram euros, tem sido feita campanha maciça de castração e campanha contínua de
comprados.

conscientização das pessoas dos malefícios, do que é, do que causa o

A gente sabe que as pessoas compram por impulso muitas vezes, e quando o abandono a um animal, um ser senciente, um ser consciente, que se apega ao
animal deixa de ser pequenininho, começa a crescer, começa a ocupar dono, que se apega ao ambiente que depende da gente para sobreviver e para
espaço, começa a dar trabalho, não é incomum as pessoas se livrarem desses viver adequadamente. Então, o que esse abandono causa para o animal. E
animais. Então isso é ilegal. Isso é maus-tratos. Isso é crime. E a gente tem também taxas, como eu já falei, para quem compra cães de raça, taxas anuais.
uma dificuldade de responsabilizar. Por quê? A gente encontra um animal Além disso, eles têm um grupo de resgate com ambulância que eu gostaria
errante na rua, mas esse animal não tem identificação e a gente não consegue de dizer que nós tivemos aqui em São Paulo, na época do governador França,
saber quem o abandonou ou então a gente tem a placa do veículo que então ele criou, ele institucionalizou o Siedade, que é o Sistema Estadual de
abandonou o cachorro, mas o cachorro alguém o pegou e a gente não tem a Proteção e Defesa de Cães e Gatos, que ficava baseado no Palácio do
materialidade do crime, a gente não tem como analisar aquele animal e Governo. Foram compradas duas ambulâncias – essas ambulâncias por
mostrar para o juiz que aquele animal realmente sofreu por ter sido sugestão, a gente fez parte da primeira reunião do comitê gestor e por
abandonado. Então, prever situação de responsabilização do responsável sugestão do Gecap. Essas ambulâncias tinham um veterinário que atestava
pelo animal, daquela pessoa que adquiriu e posteriormente abandonou esse os maus-tratos e recolhia esse animal. Esse animal era imediatamente levado
animal. Eu sinto falta disso.

para uma clínica e depois encaminhado para doação. E obviamente que tudo

Obrigatoriedade da chipagem de todo e qualquer animal, vendido, trocado, isso era documentado e entregue para o Ministério Público para as ações.
doado também, porque também se abandona animal que foi recebido em Nada disso mais existe, com a mudança de governo isso simplesmente
doação.

desapareceu. É uma pena que isso tenha acontecido, porque nós temos
legislação estadual para vigorar no Estado todo, dessa forma que eu estou
falando para os senhores, e ela não está sendo cumprida, não está sendo

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Já está em lei?

colocada em prática.
Então eles têm, como eu disse, a Holanda tem essa ambulância; nessa

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Não, isso são sugestões de lacunas legislativas legislação, então eles reconhecem o valor intrínseco dos animais e esse
que eu estou, com o devido respeito, fazendo. Então obrigatoriedade de reconhecimento leva em consideração o respeito às questões de bem-estar
chipagem de todo e qualquer animal doado e de todo e qualquer animal animal, e a nossa legislação, a nossa lei municipal já fala nessas questões de
vendido, enfim.

bem-estar animal. Então eu acho que a minha participação se encerra aqui.

E a sugestão que eu vou fazer agora ela não é minha, ela é de uma experiência Eu acho que eu já dei os dez minutos, eu não quero ultrapassar o tempo, eu
que foi feita na Holanda, que é o primeiro país no mundo que não tem animal acho que basicamente era isso que eu gostaria de dizer e estou à disposição.
vivendo nas ruas. Eles instituíram, dentre outras coisas, uma taxa anual para Muito obrigada.
quem possui animal de raça, justamente para incentivar a adoção dos animais
de rua. Então, na Holanda o plano do governo holandês prevê então leis
duríssimas para quem abandona.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Desculpa, só
realmente registrar, eu até me manifestei, mas, de fato, não é correto se

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Obrigado, Dra.
Vânia. Então agora passamos às perguntas.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, vou me inscrever, presidente.

manifestar.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra,
A SRA. VÂNIA TUGLIO - Esse projeto do governo da Holanda ele prevê

deputado Caio França.

leis duríssimas para quem abandona cães, são até três anos de prisão para
quem abandona cães e a nossa legislação – primeiro, não prevê o crime de O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Primeiro agradecer, da os parabéns à
abandono, no Projeto de lei de reforma do Código Penal, do qual o Gecap doutora, pela explanação, pelo trabalho também, é uma honra esta Casa
participou, a gente previu o abandono como crime, como conduta criminosa. poder ouvi-la. Eu tenho algumas dúvidas, primeiro fazer um relato sobre este
Hoje o abandono não é conduta criminosa, nós temos que encontrar o animal, último fato narrado do Sistema Estadual em Defesa dos Animais
submeter esse animal a uma perícia, provar que esse animal está sofrendo Domésticos. A Polícia Ambiental esteve aqui na última CPI, salvo engano,
em razão do abandono para aí a gente processar a pessoa por maus-tratos. e também fez mesmo relato. Então antes de conclusão desta CPI, eu acho
O.k.?

que a gente pode mobilizar o Governo do Estado para que ele retorne para a

Então por isso que é fundamental a gente encontrar o animal que foi Casa Militar, porque comprovadamente era mais assertivo, tinha mais
abandonado porque ele precisa ser periciado, porque a gente precisa mostrar estrutura de RH, enfim era muito melhor do que a maneira como está hoje.
para o juiz que ele, sim, estava em situação de maus-tratos em razão do O policial que esteve aqui – claro que ficou um pouco sem jeito de poder
abandono. A legislação federal que prevê especificamente o crime de explicitar isso –, mas acho que para quem acompanhou a CPI ficou muito
abandono é importante que ela exista, então que seja modificado, que seja mais claro, que nós tivermos um retrocesso na questão da proteção animal
criada o tipo abandonar animal. Além disso, as multas que são impostas para com a mudança dessa coordenadoria de defesa dos animais domésticos da
as pessoas que lá abandonam os animais chegam na casa dos milhares de maneira como está hoje. Acho que esse é relato que, independentemente do

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Diário Oficial Poder Legislativo

São Paulo, 129 (224) – Suplemento – 135

fim da CPI, presidente, a gente poderia já notificar mais uma vez o Governo O SR. CAIO FRANÇA - PSB - A minha pergunta é se vocês conseguem
para que ele possa retomar para onde estava.

hoje chegar no interior, no litoral, se vocês ficam só pela Grande São Paulo

Doutora, eu gostaria de entender, a senhora fez menção as duas legislações por conta de estrutura, dificuldade.
aqui, a 6.766, correto?

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Ah, sim, a gente não tem perna, a gente. É
A SRA. VÂNIA TUGLIO - Isso.

assim, enquanto não houver distribuição no Fórum a gente pode atuar no
Estado todo, a partir do momento que há uma distribuição, então tem um
promotor natural, e aí a gente atua se e quando o promotor natural quiser que

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - E a outra, perdão.

a gente atue com ele. Mas a nossa estrutura é mínima, nós somo duas
promotores, nós não temos viatura, nós não temos agentes policiais, nós

A SRA. VÂNIA TUGLIO - A 9.605 de 1998. A 6.766 é de 1976, é a lei do temos uma estrutura administrativa mínima e somos duas promotoras de
Justiça e fazemos todas as investigações, tocamos todos os inquéritos,
parcelamento irregular do solo urbano.

fazemos audiência no Fórum todo, recurso, tudo, enfim, é complicado.
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - E a 9.605?

A SRA. VÂNIA TUGLIO - A 9.605 de 1998 é a lei dos crimes ambientais,
então são com essas duas leis que nós trabalhamos.

A sugestão que eu fiz foi baseada na legislação da Alemanha, na experiência
da Holanda, desculpa. O senhor me perguntou uma outra coisa.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Se na sua avaliação cabe à Assembleia
Legislativa criar um novo tributo por uma questão que eu acho que deve ser
local, talvez os municípios, enfim, legislarem sobre isso.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Hoje, tanto para poder você ter um
criadouro você precisa se amparar aqui nessas duas legislações. É isso?

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Então, essa lei 14.483 ela é municipal, poderse-ia, sim, pensar numa legislação estadual que pudesse abarcar todo o

A SRA. VÂNIA TUGLIO - É, na verdade, a 9.605 prevê crimes ambientais, Estado, regulamentar essa atividade no Estado todo, está regulamentada
então o criador seja ele legal ou ilegal, se ele cometer maus-tratos contra os aqui. Salvo engano, Santos editou uma lei proibindo a venda de animais, o
animais que estão sob os cuidados dele, ele pode responder pelo crime. A lei comércio de animais, justamente com base na senciência animal, na
que regulamenta a reprodução, criação e venda de cães e gatos é a lei consciência animal que já vem sendo provada cientificamente, a consciência
municipal 14.483 de 2007. Essa lei então regulamenta toda a criação de desde 2012 com a declaração de Cambridge, a senciência animal já é
animais, ela autoriza a criação, a reprodução e tal., é ela quem diz como que reconhecida cientificamente há décadas, e é nessa toada então que vêm sendo
deve ser feita a venda, ela que proíbe a venda de animais em feiras, em modificados os códigos civis para reconhecer a senciência animal nos
calçadas.

códigos de vários países. E agora a gente tem um projeto também que já está
no Senado com modificação nesse sentido. Mas talvez fosse interessante que

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Catorze?

A SRA. VÂNIA TUGLIO - A 14 – dois segundos, deputados, que eu saí
aqui da tela – 14.483.

tivesse uma legislação estadual para harmonizar a conduta no Estado, e aí
como que vai ser, se vai ser para proibir, se vai ser para autorizar.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Para completar da minha parte, sobre a
chipagem. A chipagem hoje, em alguns municípios, os animais que são
adotados já têm a necessidade de estarem chipados.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - A minha pergunta é a seguinte. Primeiro, a
senhora sugeriu uma taxação, enfim, para animais de raça. Primeiro, tem essa
atribuição, a Assembleia Legislativa teria competência para poder legislar

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Isso.

sobre esse assunto? Uma pergunta. Outra pergunta, com relação a 14.483,
cada Município consegue regulamentar a sua maneira ou ela é uma O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Isso não acontece em todo o Estado. Acho
legislação que praticamente é igual em todos os municípios? E para finalizar que também por conta das dificuldades das prefeituras, eu imagino que
praticamente dentro da minha parte se: essas fiscalizações que vocês fazem, também tenham dificuldades locais, dependendo do tamanho da cidade, das
através do Grupo que a senhora participa, se tem relatos de outros municípios condições da cidade. Aqui em São Paulo, na capital, por exemplo, os animais
que não aqui da grande São Paulo. Por exemplo, do interior do Estado, adotados já são chipados?
litoral, se vocês têm alguns relatos nesse sentido.

A SRA. VÂNIA TUGLIO - A chipagem é obrigatória para a venda, o
A SRA. VÂNIA TUGLIO - Tem, isso tem em todo lugar, infelizmente, comércio.
deputado, isso tem em todo lugar. Pessoas que abusam de animais, que
maltratam animais, que exploram animais de forma absurda, isso tem em
todo lugar, e não é só cão e gato, é qualquer tipo de animal.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - É obrigatória hoje?
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A SRA. VÂNIA TUGLIO - É obrigatória a chipagem. E se a venda for para

que são enviadas para o Ministério Público, onde está ali descrito um crime

uma pessoa que mora em São Paulo, também é obrigatório o RGA, porque o

de maus-tratos via canil clandestino e que foi desqualificado, desclassificado

RGA é obrigatório na cidade de São Paulo.

isso?

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Mas para adoção não tem isso.

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Especificamente canil clandestino, se fosse só
de maus-tratos eu diria que 90% do que vem de denúncia para nós é de maustratos de animais, 90%.

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Não tem e eu acho que seria necessário, porque
com a chipagem a gente tem o histórico de quem, a gente consegue ter a ficha
de quem adquiriu. E aí a gente tem quem é o responsável por aquele animal.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Especificamente de canil
clandestino.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - O.k., obrigado.

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Especificamente de canil, eu arriscaria algo em
O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, antes de
passar a palavra para os senhores, acredito que o Bruno primeiro, foi isso?
Bom, só registrar a presença do deputado José Américo.

torno de 30% do que chega para nós é de canil, e arriscaria que em torno de
metade disso é improcedente, são denúncias improcedentes.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Mas as ocorrências que foram
investigados pela polícia, quando o inquérito é relatado e enviado à doutora
para oferecimento de denúncia, todas elas são oferecidas ou tem algum caso?

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Uma questão de
ordem, apenas.

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Aí, sim, aí é muito difícil. Eu estou falando das
investigações nossas, porque quando a gente, quando vai direto para a
polícia, dificilmente vai direto para a polícia, na maioria das vezes vem para

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro.

nós e nós requisitamos a instauração de inquérito. E quando a gente requisita
instauração de inquérito, a gente já tem praticamente elementos.

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - A gente ainda
tem pessoas nos corredores, a gente conseguiu acomodar todo mundo na O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Eu estou perguntando isso,
Casa, para que possa assistir confortavelmente essa reunião?

doutora, para chegar na outra pergunta agora. Você, nos seus anos de
experiência, já teve conhecimento de algum criador regular, algum criador

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Sim, estou sendo aqui

que a doutora tenha verificado que ele é regular?

informado pela assessoria, um outro auditório aqui embaixo, o Kobayashi,
está sendo utilizado, todos estão, enfim, devidamente acomodados, e aqui ao A SRA. VÂNIA TUGLIO - Tenho, teve casos de denúncia e, quando a
lado também. Perfeito, todos acomodados.

fiscalização chegou lá, ele era regular e os animais estavam numa situação
adequada, mas eu devo dizer também, esclarecer para os senhores, que o

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, só um assunto, ali em cima não
está mais permitido utilizar?

crime de maus-tratos é um crime de menor potencialidade ofensiva, então
ele não é processado no Fórum criminal normal, ele é processado nos fóruns
regionais, nos foros regionais, e nós temos o Jecrim Central. A nossa
atribuição então, quando se trata de crime de menor potencialidade ofensiva,

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Foi uma questão de é do Jecrim Central, porque os outros foros regionais também atuam, e aí eu
segurança que nos foi passada, porque enfim poderia correr riscos em uma não posso – eu estou falando especificamente do Foro Central. Eu não
situação um pouco mais acalorada, porque o parapeito ele não é tão alto, ele saberia dizer para o senhor como acontece essa questão nos foros regionais.
é bem baixo, é, como disseram, um paracoxa. Bom, passar a palavra agora
para o Delegado Bruno Lima.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Então dentro do que foi falado
aquilo eu vou pedir uma opinião. Eu acho que é superimportante a senhora

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Bom, primeiramente, boa também como atuante nessa área. Qual é a solução? A gente tem posições A,
tarde a todos. Agradeço a presença de todos aqui, parabenizar primeiro a B, enfim, qual é a solução para a Dra. Vânia? É proibir ou regular? Proibir a
doutora pelo trabalho que vem desenvolvendo, a cartilha também que eu tive venda de animais ou nós elaborarmos aqui uma legislação rigorosa para que
a possibilidade de enriquecer meu conhecimento com a cartilha que a seja realizada a venda?
senhora desenvolveu. Eu vou ser bem prático, bem direto e rápido hoje, tem
mais pessoas a serem ouvidas. Dentro da experiência da doutora nessa
situação de crimes de maus-tratos, enfim, e de todos os crimes que constam
na lei 9.605, você poderia mencionar um percentual das ocorrências policiais

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Olha, eu tenho uma resposta como pessoa e
uma resposta como promotora. A resposta como promotora é regulamentar,
é uma atividade comercial, por mais que a gente, pessoalmente, seja contrária
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a qualquer tipo de exploração animal, eu sou vice-presidente do Instituto O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Certo. Registrar e
Abolicionista pelos Animais, então nós estamos absolutamente contra

cumprimentar também a presença do deputado Marcio Nakashima: que tem

qualquer tipo de uso e exploração animal, mas isso é uma condição pessoal

pergunta ou não?

minha. Como profissional, se hoje regulamentada, nós temos criadouros,
vários, inúmeros, ilegais, eu acho que se proibir a tendência é aumentar esses
números.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Ainda não. Boa tarde, queria
justificar só que eu estou atendendo o pessoal, depois eu até gostaria de,

Eu acho que tem que taxar adequadamente, eu acho que tem que taxar a

pessoal que veio da questão da saúde e tratando sobre a questão da
pessoa que pega o animal, a pessoa que recebe o animal em adoção, a pessoa tuberculose e depois até indiquei, falei, vou encaminhá-los para o gabinete
que compra um animal, principalmente, porque essa pessoa que compra dos deputados da CPI. Vou justificar a minha demora, a minha ausência até

animal, ela tem o melhor poder aquisitivo. Então ela tem que pagar uma taxa

o momento, mas depois até – viu, Caio – que vocês possam atendê-los lá.

anual porque isso previne o abandono, porque você descarta aquilo que você
não tem que pagar, você não descarta carro, você não descarta celular no
lixo, você não descarta televisão. Se você tiver que, anualmente, pagar para

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Eu também

ter aquele animal, para manter aquele animal e, obviamente, que isso enseja

gostaria de fazer uma pergunta. É a seguinte, dessas denúncias se a maioria

também a possibilidade de fiscalização das condições em que aquele animal delas é anônima, ou se elas são, vamos dizer assim, pessoais. E se são
está sendo cuidado, tratado, eu acho que a tendência de abandono é menor. pessoais, se são de canis, entendo que uma pessoa que tem uma criação e faz
isso dentro da lei, digamos assim, ela certamente quer que os crimes que

A Holanda tem uma experiência, e essa experiência foi extremamente
exitosa. Então essa é uma sugestão que eu faço nesta Casa de leis, que haja
uma taxação em relação a quem adquire animais de criadores comerciais.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Muito obrigado. Finalizo,
presidente.

cometem maus-tratos sejam devidamente fechados e paguem caro pelo crime
que cometem. Então os canis – até por concorrência desleal etc. – eles
costumam denunciar os canis irregulares?

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Eu não tenho nenhuma denúncia de canil que
tenha feito a denúncia para nós. Nós identificamos, sim, os denunciantes, a
pessoa, a pessoa normalmente pede sigilo e a gente respeita esse sigilo, a

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Obrigado. Vou passar gente nunca informa a fonte, embora a gente tenha quem é a fonte, a gente
aqui para a deputada Monica e, sim, reforçar que a manifestação silenciosa tem o controle disso, nós nunca informamos a fonte, nem quando a gente
ela é permitida. Com a palavra, deputada.

solicita informações, solicita fiscalizações, a gente nunca dá a fonte, mas a

gente recebe denúncias de particulares. Eu não me lembro de nenhum canil
A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Muito regular que tenha denunciado um canil clandestino, eu não me lembro disso.
rapidamente para a gente seguir, eu queria aproveitar um pouco da
experiência da doutora e queria que a senhora falasse um pouco se a senhora,
nessa sua trajetória, já conheceu criadouro e pet shops que vendem de

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.

maneira ética e perguntar, diante da sua experiência: o que a senhora
considera essa forma ética de fazer a criação e a venda dos animais?

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra,
deputado José Américo.

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Então, é o que eu falei, pessoalmente,
considerando que os animais são seres sencientes e conscientes, eles não O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - É o seguinte, queria saudar a
poderiam ser objeto de comércio, isso eu não tenho a menor dúvida na minha doutora, também os convidados, saudar os deputados aqui presentes, as
alma, no meu coração e no meu espírito. Mas eu sou profissional, e nós pessoas que vieram também comparecer aqui na nossa CPI; dizer que a
estamos no País que é o maior produtor de carne do mundo, nós não vamos senhora tem uma posição muito generosa em relação aos animais, queria
impedir que animais sejam mortos, que animais sejam criados, animais de parabenizar por isso. Espero chegar na sua posição
produção, cava – desculpa – bois, vacas, aves, a gente não vai impedir isso.
Se a senhora me falar de ética e eu vou falar sem sombra de dúvida, nenhum
animal deveria ser explorado, nenhum animal deveria ser comido, nenhum

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Obrigada.

animal deveria ser montado, exceto em situações absolutamente necessárias.
Eu não tenho dúvida em relação a isso no meu coração e na minha alma, mas O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - De nem montar nem comer. Mas
eu sou profissional; profissionalmente, pela experiência que eu tenho, é de qualquer forma eu acho que a senhora tem uma visão muito prática, muito
melhor regulamentar, até porque já existe uma legislação aqui na cidade de correta, de que num país como o Brasil, já que a gente está discutindo a
São Paulo que regulamenta a reprodução e comércio desses animais eu acho questão dos animais domésticos, principalmente, num país como o Brasil é
que ela poderia ser só um pouquinho calibrada e acho que ela poderia muito difícil a gente simplesmente proibir, porque é ter uma posição
eventualmente ser criada para o Estado todo, mas aí não.

absolutamente insustentável, você vai jogar muito na clandestinidade. Eu
tenho uma amiga que tem um gatil, ela tem uma devoção por esse gatil, por
esses gatos, ela cuida de um jeito tão bom, que ela me convence de que é
possível, digamos assim, você permitir que alguns, permitir, quer dizer,
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autorizar, estimular aqui criadouros de profissionais de qualidade que amam E o senhor falou de uma coisa de abnegação. Nessa questão animal tem
os animais, que possam desenvolver suas atividades. Eu acho que isso é bom. muito a ver da individualização de quem está conduzindo a coisa, eu não sei
A legislação, que nós temos uma legislação ainda insuficiente, espero que se os senhores sabem, mas o Brasil possui a maior condenação no mundo
esta CPI possa melhorar essa legislação, que a senhora inclusive nos ajude, por uma maltratadora de animais e matadora de animais. Condenação
toda a sugestão que a senhora tiver pode sugerir, que eu acho que vai ser transitada em julgado, e essa pessoa está presa na penitenciária em regime
muito bem recebida – não é, Bruno? Mas por último queria ver o seguinte. fechado desde fevereiro do ano passado.
Tem um problema que a gente ouviu ontem, na CPI passada, os policiais que
vieram aqui, que são pessoas abnegadas.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Isso mesmo, tem que ser, isso é

Então, o que a gente vê é que as pessoas envolvidas na fiscalização são bom.
pessoas abnegadas, generosas. Abnegadas, porque na verdade a estrutura que
é disponibilizada para eles é pequena, mínima. Então também a gente precisa
talvez se debruçar isso. Como que a gente faz para que o Estado seja dotado
de uma estrutura humana, de recursos humanos e de equipamentos, melhor,
porque hoje nós não temos praticamente fiscalização. Você tem assim a
polícia, algumas pessoas que têm sensibilidade, como o Delegado Bruno,
que tomou iniciativa e fez um montão de coisas, em função até da iniciativa
dele, pela sensibilidade dele. Você tem pessoas com a senhora, mas a gente
tinha que ter um mínimo de pessoal, de condições técnicas e físicas para que

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Isso é trabalho do Ministério Público de São
Paulo, foram 17 anos e meio de condenação, então pena que foi estabelecida
na 9ª Vara de 12 anos, foi, por recurso nosso, foi ampliada no TJ, o recurso
especial chegou até o STF e transitou em julgado. Então tem muito a ver com
quem está fazendo. Então aqui, eu tenho até uma que é uma amiga, e é uma
abnegada na causa animal, a gente faz as coisas, chama serviço para a gente,
para a gente poder trabalhar em cima daquilo que a gente acredita.

essa fiscalização fosse feita. Então eu queria que a senhora avaliasse assim Isso precisa mudar, isso precisa ser política de Estado, então cuidar de
animal, garantir bem-estar de animal, garantir que esses animais não sejam
um pouco o que é hoje, o que a gente vai fazer para chegar.
Nós estamos aqui, já vou dando uma sugestão, pela minha visão prática do
mundo é o seguinte Bruno. Nós estamos, Brunos, são nossos líderes aqui são
os dois Bruno. É o seguinte, nós estamos com o Orçamento aqui, discutindo
o Orçamento, talvez a gente pudesse no Orçamento carrear algum dinheiro
para a fiscalização.

abandonados, garantir que esses animais sejam abrigados pelos governos e
tratados adequadamente pelos governos, e não repassar isso para a sociedade
como acontece hoje. Isso tem que ser uma política, como é política de
criança, como é política de idoso, eles são hipossuficientes tanto quanto
criança, tanto quanto idoso. Por que que a gente não tem uma secretaria
especial de políticas públicas para a fauna, para os animais, como a gente
tem uma secretaria especial de políticas públicas para as mulheres? Olha o

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Eu não sei, se houvesse a oportunidade, seria
importante.

que foi a questão da mulher a partir do momento em que foi criada a

Secretaria especial de políticas públicas para as mulheres. Por que que nós
não temos delegacias especializadas de fauna? Essa é uma demanda que o

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Alguma rubrica na fiscalização. Na Gecap conseguiu aprovação na Secretaria da Segurança Pública, mas a gente
polícia a gente pode usar talvez as estruturas que existam do Ministério esbarra na Delegacia Geral porque não tem dinheiro para criar a delegacia.
Público e da polícia, a gente põe um recurso da Polícia Ambiental que veio Por que a gente não tem política, delegacias específicas de policiais treinados
aqui, da Polícia Civil, a gente coloca um recurso para que vocês possam na questão animal? Porque não é uma questão simples cuidar de animal. Não
trabalhar. Criar uma estrutura, um departamento a gente não vai conseguir é qualquer policial que pode investigar, não é qualquer policial que pode ir
criar, mas colocar dinheiro onde já existe para esse fim. Você colocar, por para rua e resgatar. Então a gente precisa de uma estrutura especializada
exemplo, um dinheiro na Polícia Civil para esse fim – não é Bruno? Você porque são seres sensíveis, são seres conscientes que merecem a mesma
pode, digamos, colocar sei lá, Delegacia Geral, o secretário de Segurança atenção que uma criança merece, que merecem a mesma atenção que um
pode usar esse dinheiro para isso, também na Polícia Ambiental a mesma idoso merece, a mesma atenção que um doente merece. E eles não falam. Eu
coisa. Então é isso.

costumo dizer o seguinte, a criança que é abusada em algum momento ela,
mesmo antes de falar, ela vai desenhar e denunciar o abuso, e o animal jamais

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Eu agradeço. Realmente, depende de vontade
política, não é o prefeito, o governador, o presidente, os chefes.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Se você coloca algum dinheiro aqui,
começa a forçar positivamente para que a coisa aconteça.

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Então, o chefe do Executivo tem a liberdade de
estabelecer as prioridades – não é? Então, agora, uma coisa, eu penso, é a
prioridade do governante, outra coisa é a prioridade da sociedade, às vezes

vai fazer isso. Então a responsabilidade que nós temos para com os animais
é maior ainda do que a responsabilidade que a gente tem com crianças e
idosos, enfim. Obrigada.

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Pela ordem,
Bruno.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra,
Monica.

há um descompasso, às vezes a sociedade entende como mais importante,
por exemplo, a proteção animal, e os governos negligenciam um pouco isso. A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Só para
Mas de qualquer maneira, pela lei ele tem, ele pode estabelecer prioridades.

acrescentar, rapidamente, o assunto trazido pelo Américo eu considero muito
importante, acho que a gente tem que fazer essa força tarefa de estudo entre
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nós, mas também para sugerir, porque a gente está em época de debate de atividade que está regrada, o Estado pode fiscalizar, e se o descumprimento
PPA e o plano plurianual é o planejamento do Governo para os próximos dessas regras se converter em crimes, o Ministério Público, nós podemos
quatro anos. O meu gabinete fez um trabalho de comparar o que o Doria atuar. Então onde não tem regra jurídica, atividade que não é regrada, não é
prometeu e o que ele de fato planejou no plano plurianual, e a gente sentiu a fiscalizada pelo Estado, não é passível de fiscalização. Então, nesse sentido,
ausência da promessa dos dez hospitais veterinários, que é uma promessa de eu acho interessante, embora individualmente, pessoalmente eu ache que...
campanha que não consta no plano plurianual. A gente fez essa emenda, Mas eu disse também que a gente não vai mudar o mundo, mas eu acho que
também quero contar aqui com o apoio dos colegas no apoio dessa emenda, nesse caso, quanto mais regrada for a atividade, mais chances a gente tem de
porque nada mais é do que, a gente adicionou ali no planejamento, uma proteger esses animais, porque a gente vai poder fiscalizar e a gente vai poder
promessa de campanha do João Doria.

atuar para coibir abusos.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Bom, o
nosso horário está passando um pouquinho, mas eu gostaria de agradecer a

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra,
Delegado Bruno.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Só complementando as falas
da Monica, só para informar que o nosso gabinete, para lembrar o João Doria
da promessa dele, nós fizemos uma emenda ao plano para ele construir os

Dra. Vânia, muito esclarecedora, e passar agora então para a Dr. Thelma,
aliás, antes de passar – a gente tem aqui como costume –, convidá-la a fazer
as suas considerações finais que a senhora tem aqui para a nossa CPI.

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Já, considerações finais? Eu gostaria de falar
dos silvestres.

hospitais veterinários, então nós já estamos, já apresentamos, na verdade,
essa emenda.

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Ah, legal.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Na verdade então são A SRA. VÂNIA TUGLIO - Eu gostaria de lembrar dos nossos animais,
três iniciativas, nós também... Só que a gente até fez, Dra. Marcela, não é? daqueles que a gente não vê, porque cão e gato a gente vê na rua, a gente
A gente interpretou que estariam em parcerias com os municípios, não é tropeça neles, a gente vê o sofrimento deles, a gente consegue olhar nos olhos
isso? Projetos especiais em parcerias com os municípios, mas nós queremos deles e enxergar o sofrimento deles. A gente não vê isso nos silvestres, eles
esses projetos de uma maneira muito específica, muito clara, muito objetiva, estão sendo mortos impunemente e tem projetos de lei que querem autorizar
muito comprometida, até porque, enfim. Aliás, não só isso, tem outras a caça de animal silvestre no Brasil. Eu sou veementemente contra isso e eu
questões que a gente também colocou no PPA que eu acho que esta duvido que alguma pessoa brasileira de bem, que algum brasileiro de bem,
Comissão, esta CPI pode também unir forças aí para requerer que sejam tenha colocado um voto na urna para qualquer representante dele para
devidamente aprovadas, unidas, enfim.

autorizar a caça de animal silvestre no Brasil.
Não pode, mas querem e estão com toda a força tentando. Há vários projetos

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Pela ordem, presidente.

de lei que estão tentando, através da regulamentação do...

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra, O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Por uma questão de
ordem, pedir que não haja manifestação...
deputado Marcio Nakashima.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Dra. Vânia, boa tarde, peço A SRA. VÂNIA TUGLIO - Ah, desculpa.
desculpas por não estar aqui durante a sua fala e quero agradecer a sua
colaboração aqui com esta CPI.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Lembrando que,
assim, só para... Enfim.

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Eu que agradeço o convite.
A SRA. VÂNIA TUGLIO - Então a minha última palavra é de um olhar

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Eu queria fazer um para aqueles que não são vistos, para aqueles que não são ouvidos, para
questionamento para a senhora. Aqui no fundo há placas a favor dizendo que aqueles que estão sendo exterminados sem que ninguém se dê conta disso.
criar animais não é crime, outras dizendo que criar animais é crime e sim à Eu falo pelos silvestres, atuem em favor deles, lutem por eles, por favor.
adoção. Qual é a opinião da senhora em relação a isso? Sob a nossa
legislação, criar e vender é crime, e a senhora, uma opinião pessoal, a senhora O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Muito obrigado.
é contra a venda de animais?
Bom, agora passo a palavra para...

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Pessoalmente sim. Pessoalmente sim, mas O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Uma questãozinha de ordem, só um
profissionalmente e... O Estado só pode atuar onde tem regra. Se tem uma segundo, rápido.
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São Bernardo do Campo é cruzada por quatro importantes rodovias: a
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro.

Imigrantes, a Anchieta, juntamente com a Estrada Velha de Santos, a
Rodovia Índio Tibiriçá e a Estrada dos Alvarengas. A presença de animais

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não, eu queria, em primeiro lugar,
saudar a Dra. Vânia, por isso que ela acabou de falar e muito obrigado por
ter falado. Queria lembrar uma coisa, que é o seguinte: o estado de São Paulo,
por incrível que pareça, ainda tem espécimes animais riquíssimos, a sua
fauna, a sua fauna animal é riquíssima. Em alguns parques estaduais, como
o do Aguapeí, por exemplo, lá no Rio Paraná, você tem animais que você
não encontra em nenhum outro lugar do mundo. O cervo-do-pantanal, por
exemplo, o cervo-do-pantanal é basicamente paulista. Está lá, imenso,

nas ruas é muito perigosa, inclusive para os homens, para os trabalhadores,
para as pessoas. Essa procissão dos carroceiros tinha lugar no primeiro
domingo de setembro em comemoração ao aniversário da cidade, fazendo
com que cavalos venham de municípios vizinhos distantes, como Jandira,
Barueri, Mauá, e eles vêm pelo Rodoanel. O cavalo tem os ouvidos
extremamente sensíveis e, em um susto, eles vão para o meio da estrada e
podem ocasionar um acidente e matar uma família inteira que estava lá no
seu dia de lazer e de passeio.

correndo risco de ser morto pelos caçadores. Você tem onça-pintada, você Tenho uma atuação muito forte no combate a canis clandestinos. Em São
tem... Então, ter uma legislação melhorada no estado de São Paulo voltada Bernardo do Campo a sociedade clama por justiça para os animais, as
aos animais silvestres é fundamental, importante. Obrigado.

pessoas são engajadas, pedem; tivemos, durante vários anos atrás, a atuação
da Comissão de Proteção e Defesa Animal da Ordem dos Advogados do
Brasil, que era representada pela Dra. Antília da Monteira Reis, que está aqui

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Muito obrigado,
passo agora a palavra para a Dra. Thelma. Antes, registro a presença e

presente e que hoje compõe a Comissão de Ativistas Advogados Protetores
de Animais.

cumprimento a Dra. Antília. Bom, Thelma, fique à vontade. A senhora tem
dez minutos, além, claro, das perguntas. Muito obrigado. Ah, desculpe, antes
de passar, também cumprimentar e registrar a presença do nosso deputado
Nascimento. Muito obrigado.

Bom, com relação... Lá, na legislação municipal, não existe. Criar, em São
Bernardo, não está legalizado. Então, teria que seguir a legislação estadual,
em São Bernardo não existe. Talvez por isso a quantidade de canis
clandestinos sobeja, principalmente, talvez até pela existência de muitas
chácaras no pós-balsa, no Riacho Grande. Então, existe uma quantidade

A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Boa tarde a todos os presentes. enorme. E eu vejo, nesta venda ilegal, porque ela é feita em prejuízo daquele
Eu, em primeiro lugar, rendo graças a Deus por estar aqui, rendo graças a lojista que está dentro do shopping e paga todas as taxas para vender animais,
Deus pela vida de cada um dos senhores, porque creio que, se os senhores ela é feita diretamente pela internet, pelo Facebook, e essas pessoas vendem
estão aqui, é porque têm o coração voltado para esta causa animal, que é os animais da maneira como querem e exploram as matrizes.

muito nobre, muito necessária e pungente no coração dos brasileiros. Eu vejo os seguintes crimes na venda ilegal: em primeiro lugar, a sonegação
Agradeço ao deputado que me convidou, deputado Bruno Ganem, muito fiscal, porque vários tributos são deixados de recolher, não há recolhimento
prazer, muito obrigado, e o deputado Bruno Lima, muito obrigada por ter de ICMS, de ISS, porque é uma venda clandestina que está sendo realizada.
dado essa oportunidade para mim como representante do Ministério Público Também as taxas municipais, porque esses canis não possuem alvará, não
do Estado de São Paulo.

têm veterinário responsável, não têm licença da Vigilância Sanitária. Esses

Eu vou me apresentar. Meu nome é Thelma Thais Cavarzere, eu sou canis clandestinos ofendem a saúde pública, porque, em geral, a dona do
promotora de Justiça em São Bernardo do Campo, onde atuo como canil é sozinha, quando muito, tem um empregado só, que não dá conta de
promotora do júri, como promotora das ações criminais, e pego uma limpar os dejetos. É muito xixi, é muito cocô, elas não dão conta de recolher.
atribuição, juntamente com os colegas, em razão da minha atuação de 12 Aí, o que acontece, os ratos aparecem. Ratos não só naquela casa, em toda a
anos em Ribeirão Pires como promotora do Meio Ambiente. Eu trabalho em vizinhança. Em um dos canis eu tive a queixa dos ratos, veio a denúncia por
São Bernardo do Campo, no crime, em atuação conjunta com os promotores causa da presença de ratos e também porque morrem muitos animais.
naturais, são dez promotores naturais que me dão atribuição conjunta para os Morrem as matrizes, morrem os filhotes, e simplesmente são depositados em
crimes contra animais. E também, eu tenho atribuição cível.
Vou relatar exatamente o que eu faço: nós temos crimes de maus-tratos

um saco de lixo e coloca lá fora. À noite o rato vem para comer. Então, é um
problema de saúde pública.

contra aves, em São Bernardo, contra cães, contra gatos, contra cavalos e Também fizemos uma apreensão em um canil clandestino em que o dono
contra bovinos também. São Bernardo nem é longe daqui, são 22 deixava um funcionário sozinho para cuidar de 86 cães e esse funcionário é
quilômetros, mas é outro mundo. É um município muito extenso, que tem que levou a denúncia adiante, ajudou no dia do resgate e poucos dias depois
uma parte rural, infelizmente uma área tão importante para os senhores ele morreu. Ele dormia sozinho em um dos quartinhos fechados com as
invadida, que lança dejetos na represa, porque lá naquela área, que é o pós- ninhadas, com aquela sujeira, aquele odor muito forte, e ele acabou morrendo
balsa, praticam vaquejadas, abate clandestino, rinha de galo, rinha de cães, pouco tempo depois. Então, a saúde pública é ofendida pelos canis
inúmeros canis clandestinos e acumuladores de animais. Então, no crime eu clandestinos. A perturbação do sossego, porque se dois cãezinhos latem tanto
tenho tudo isso em andamento, no cível recentemente nós ganhamos uma e fazem tanto barulho, imaginem dez, 20, 30, 60, 80 cãezinhos. Eles latem,
ação civil pública para proibir a presença de animais de grande porte na fazem muito barulho e perturbam o sossego, porque quando um começa
procissão dos carroceiros e tenho em andamento uma ação de cumprimento todos vão e ninguém consegue conter o barulho. Lá em São Bernardo do
de sentença para promover a castração dos animais das comunidades pobres Campo existe uma lei municipal que limita a quantidade de animais por
e mutirões nos bairros.

metro quadrado, mas ela é violada pelos canis e criadouros clandestinos.
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O outro crime é o crime de maus-tratos. Nos maus-tratos eu vejo várias E aí começa, deu cria? Põe os golden no banheiro, bota a shitzu no outro, vai
formas de cometimento. Em primeiro lugar, contra as fêmeas. As fêmeas são para o quarto do filho mais velho outra ninhada e outra cachorra, vai
terrivelmente exploradas. Em um dos canis em que nós fizemos apreensão, ocupando toda a casa e a família fica sem vida higiênica. É uma coisa
eu vi a vagina da cachorra, de uma bulldog, a bulldog sendo explorada, ela totalmente sem higiene e essas pessoas acabam com problemas mentais.
estava cega, meio metro de língua para fora, porque ela já não tinha nenhum Inclusive, essa desse canil estava muito magrinha. No dia em que foi feito o
dente, e ela tinha vagina preta, queimada, tudo para fora, e ainda estava lá cumprimento do mandado de busca e apreensão ela tremia, tremia. Aí os
para ser explorada. Ainda foi operada, tiraram tumores; era enorme o útero meses se passaram, ela foi embora de lá porque entregou a chácara, e... Ela
dela de tão explorada que ela foi.

foi embora e voltou meses depois para o processo criminal bonitinha, ela

Esses cães também explorados, as matrizes, os machinhos ficam cegos. estava bonitinha. Parou de criar animais, engordou 20 quilos, o cabelo
Essas raças do pelinho no olho – shitzu, lhasa, york –, eles não tomam banho, melhorou, ela veio com a pele... Veio toda perfumadinha, arrumadinha e me
eles nunca são banhados, não são tosados, porque eles só estão ali para serem agradeceu. Então, eu aponto também essa problemática do problema mental.
explorados. Então, eles saem desses canis, às vezes nem tão velhos, cegos, Em São Bernardo do Campo eu tenho atuado a partir das denúncias,
porque nem perceberam que eles estavam cegos, porque ninguém teve tempo principalmente são as denúncias, as denúncias anônimas ou não, as
de olhar para a cara deles, porque só se olha para a cara do filhote. Eles estão denúncias vêm muito bem fundamentadas, com fotografias, com uma
sujos, com o pelo totalmente embolado, imaginem a sensação, a sensação investigação já feita por ONGs. E aí, com aquela documentação em mãos,
desagradável que deve ser. Os dentes todos podres, tumores pelo corpo eu entro com o pedido de busca e apreensão. E aí, depois, organizamos a
inteiro e, além de tudo, eles são vítimas da desumanização de animais, operação para fazer o resgate dos animais, que sempre, sempre são
porque os animais, hoje, são criados como filhos dentro dos lares. Eles encontrados em condições de maus-tratos. Então eu – uma coisa que depois
dormem na cama, eles comem a comida... Querem comer em cima da mesa, eu quero falar no final, onde é que eu pus? Está aqui! –, em princípio era isso
junto com os donos, eles passeiam de carro, tomam banho, são tosados, que eu tinha para dizer para os senhores. Essa iniciativa é linda, é lícita e é
perfumados.

excelente. Para nós que trabalhamos no interior, quanto mais legislação

E aí eles não cruzam, eles não cruzam. As femeazinhas não querem ter filhos estadual vier e mais detalhada, melhor será. Muito obrigada.
também. E aí, o que acontece, esses criadores estão promovendo a
desumanização, ou seja, deixam o casalzinho fechado em um box escuro,
pequeno, com água e comida para induzir o cio, induzir o cio para que eles

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Muito obrigado, Dra.
Thelma. Bom, agradecer e mais uma vez registrar aqui que não é lícita a

cruzem, para que elas fiquem prenhas e para que elas tenham um número

manifestação, mas nós agradecemos aí, mais uma vez, as palavras. Bom,
maior de filhotes, porque ainda por cima nasce pouco, nasce um, dois. A passamos agora aqui às perguntas. O deputado Caio França já se inscreveu,
fêmea não quer amamentar, ela é acorrentada. Eles fazem, pegam aquela
a Monica também, mas inicialmente Caio França então.
bombona, cortam ela para fazer cama, fazem furinho, prendem a patinha, ela
é presinha, algemadinha, para que ela fique ali paradinha e dê de mamar para
o filhotinho. Isso está sendo feito... Enquanto eu estou falando isso para os O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Bom, primeiro, cumprimentar também a
senhores, eu tenho certeza que há muito disso acontecendo lá em São Dra. Thelma pela informação, pelo seu trabalho, a gente percebe aí a paixão
Bernardo do Campo.
Outra coisa que eu vejo: as criadoras com problemas mentais. Problemas
mentais. Ela está criando na casa dela, na chácara dela, para aumentar o seu
ganho. Ela tem uma funcionária só, então ela acaba ficando presa ali na sua
propriedade, sem vida social, ela não sai dali. A vida social se resume a
divulgar os cães, a vender os cães, a receber a pessoa que vai vir ali comprar,
então elas não saem. Como a fêmea dá pouca cria, são poucos cãezinhos, e
ela passa a viver disso e a se dedicar somente a isso, elas ficam em casa, não

também na questão da causa animal. Algumas perguntas bem rápidas e
diretas, primeiro: com relação à sugestão, que eu imagino que fique próxima
também ao que a doutora já falou anteriormente de que entende que, por mais
que a sua vontade pessoal seja da proibição da venda – até pela atividade que
a senhora exerce –, também é importante que tenha uma regulamentação.
Sobre regulamentação, a senhora me disse que em São Bernardo, por
exemplo, que é uma grande cidade, a atividade não é regulamentada. Então
na prática, se tem canil, é clandestino, grosso modo?

saem, não têm vida social. E um casal é pouco, aí tem mais outro casalzinho, Vamos lá, aí a pergunta. A gente tem algumas sugestões já, a primeira delas
mais outro casalzinho, mais outra fêmea, outra fêmea, não sabe mais o que é com relação à quantidade de animais que cada canil tem, porque os
era macho, o que era fêmea, não sabe mais que raça era.
E aí ela está lá em uma chácara, ela não tem controle do que ela tinha, de
quantos eram, é um monte, ela já não sabe mais o que era, quem não era,
porque não adianta por nome, não sabe quem é, vai separar para cruzar, para
criar. Elas acabam... Eles acabam perdendo o controle de quantos animais
têm, a casa fica muito suja... Eu que fiz uma apreensão em uma chácara que,
porque roubaram o whippet dela, e ela – porque ela contava que a menor
quantidade era de whippets –, percebeu que roubaram um, porque a chácara
era mal cercada. Ela começou a fazer o seguinte: ela soltava de dia, eles
pisavam no barro – é um lugar onde chove muito – e à noite ela recolhia tudo
em casa, com os filhos. A casa era muito suja.

depoimentos que nós temos aqui são de que quanto mais animais tem, mais
difícil é de você dar alguma qualidade para eles. Eu queria saber se essa é
uma... Do que a senhora pensa sobre sugestões de regulamentação, além da
chipagem, que já foi sugerida. Queria fazer outra pergunta: nessas
apreensões que a senhora faz, os animais apreendidos são levados para onde?
Porque imagino também que é uma quantidade razoável de animais que são
apreendidos e nem todos os municípios tem zoonoses ou entidades que
prestam bons serviços. Quando faz uma apreensão como essa, para onde vão
os animais?
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A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Tá, então eu vou começar por aí, se a senhora me permite colocar aqui um pouco de posicionamento, eu
essa, porque a outra eu já até esqueci, eram tantas, está parecendo prova de acho que a proibição de venda dos silvestres também não nos permite
concurso.

fiscalização nem melhora de condição de vida. E também, chamar a atenção
dos especismos. A gente vê a exploração de animais silvestre para turismo,

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Não, a outra é sobre a regulamentação. Se
a quantidade de animais do canil...

como, por exemplo, na Amazônia você pode alimentar um boto se você
quiser, durante um passeio.
Então, eu acho que a gente precisa pautar uma mudança cultural e
pedagógica e não alimentar. Animal não é produto para entretenimento

A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Sim, muito importante.

humano, então para além da regulamentação de leis, a gente precisa pautar
uma mudança cultural, como campanhas, como dificuldade na venda de

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Tem ligação com a qualidade dele ou não.

animais, na aquisição de animais etc. Nesse sentido também precisa fomentar
as iniciativas da organização civil, ou governamentais, que acolhem animais
abandonados e os destinam para a adoção. Por isso que queria fazer uma

A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Sim, a quantidade, se a pergunta mesmo, para entender hoje em que pé nós estamos na punição civil
legislação vier limitando, excelente. Porque a pessoa não tem, o criador, que e criminal, para entender o que há de multa, se existe multa, porque eu estou
em geral é um casal, não tem condições de cuidar. Não tem condições de pensando, e quero a colaboração das senhoras, na criação de um fundo das
cuidar, a quantidade tem que ser delimitada e o mínimo possível, de instituições de proteção animal. Então, se existe punição de multa, por
preferência.

exemplo, de onde ela vem, para a gente ver se é possível criar esse fundo.

Agora, a operação: na operação nós temos ONGs que nos ajudam e eu
acompanho tudo pessoalmente e muito de perto, porque a ONG gasta um
dinheirão, depois nós cobramos do criador clandestino, que em geral não
paga, mas é uma fortuna que é gasta, porque, logo no mandado de busca e
apreensão, já pedimos o perdimento dos animais, pedimos a castração, as
cirurgias de emergência e eles precisam de tudo, eles precisam de tudo.
Então, as ONGs é que ficam com eles, gastam esse dinheiro, pedem às vezes
ajuda, e depois já encaminho para a posse responsável. Então quem adota
tem que estar completamente desligado de nós todos, é gente que a gente não

conhece que vai adotar e assina termo de responsabilidade, sabendo que está
adotando um velho, às vezes vai um grupo de cegos.
A ONG se especializa em estudar o comportamento animal, porque, em um
primeiro momento, recolhe todos e vai estudando o comportamento. E aí
começa a ver que tem três ali que não se largam, quando vai ver, os três são
cegos e tem uma que é menos cega e os outros dois andam junto.

A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Eu vou pedir que a Dra.Vânia
fale depois de mim, mas eu vou dizer para a senhora sobre as multas. Os
crimes de maus-tratos, nos crimes de maus-tratos, em geral, se o autor do
crime é um réu primário e ele tem uma quantidade menor, vai ser proposta a
ele uma transação penal. Então eu faço alguns pedidos inusitados, por
exemplo, peço para ele nunca mais ter animal e propomos uma multa. Por
exemplo, outro dia – até esqueci de contar para a Vânia – eu fiz uma

audiência de transação penal e ele tinha 80... Ele foi pego na casa dele com
80 pássaros! Pássaros em extinção, 80!
Imagina, para ele ter 80, quantos devem ter vindo da Bahia, quantos devem
ter vindo e morreram para sobrar 80? Aí ele chega lá e eu digo para a juíza:
“Ele vai pagar uma multa de cinco mil reais”, ele pega e se joga assim na
cadeira, ele ficou estupefato com o valor. E aí ele diz assim: “Mas eu estou
desempregado”; a juíza me olha e diz, “Ele está desempregado”; e eu falei,
“Mas ele nunca trabalhou, ele é traficante! Oitenta pássaros, ele é traficante,

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Então, basicamente, são ONGs que acabam ele nunca trabalhou”. E aí, então, ela começou a olhar para ele com outros
ficando com esses animais?

olhos, porque, 80 pássaros? Traficante.
Bom, então nós pedimos uma multa ali na transação penal, que vai para o

A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - São ONGs que têm essa Fundo da Criança. Lá em São Bernardo é uma multa mais... Que é mais uma
despesa altíssima e depois encaminham para posse a responsável. Entrevistas pena para ele do que para quem recebe, porque nós não temos esse
rigorosíssimas com o adotante, que às vezes fica um ano com o animalzinho direcionamento para ONGs, não temos esse direcionamento. Seria uma lei
excelente a que dispusesse sobre a destinação da multa, a destinação. Depois,
e animaizinhos já...

no cível pode-se entrar com muitas ações, no cível é difícil falar. O cível dá
margem a um trabalho mais amplo, Vânia, em termos de cobrar multa.
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - É isso. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Passando
agora a palavra para a deputada Monica.

Respondi? Não. O que mais? Fala, Vânia.

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Há dois tipos de multas. Uma multa é a
administrativa, que é prevista nas legislações. Então, por exemplo, essa
legislação municipal aqui de São Paulo que regulamenta a reprodução e o

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - O final da fala comércio de animais, para quem desrespeitar as regras estabelecidas na lei,
da Dra. Vânia foi muito forte e eu acho que tocou sobremaneira a nós todos, tem uma multa. Tem várias sanções, dentre as sanções, multa de 1.000 reais
mas como nós estamos discutindo a venda e a criação de animais, eu acho a 500 mil reais – nessa legislação que já existe hoje na cidade de São Paulo.
que a gente precisa discutir um pouco... Olhar um pouco para o que já tem Uma vez que é aforada a questão, ou seja, nós suplantamos a questão
constituído de legislação, olhar um pouco... A senhora falou dos silvestres e administrativa... Então, o animal foi encontrado em uma situação de maus-
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tratos, seja em um criadouro clandestino seja em um criadouro legalizado, aquilo... Ela não tem... Ela não está fazendo porque quer explorar o mercado,
essa situação de maus-tratos é crime, então, nós vamos judicializar a questão. ela está fazendo porque ela quer proteger. Então, muitos nascem ali e nascem
O crime é de menor potencialidade ofensiva, ele é regido pela lei 9.099, que nessa situação, muitos outros animais vão para lá porque tem bastante, e essa
prevê uma fase preliminar. Se o sujeito se comprometer a reparar o dano senhora, coitada, ela é vista... Ela é malvista até, e ela se tornou... Eu acho
causado pela conduta dele, ele pode ser beneficiado com uma transação até que hoje ela se encontra com problemas de...
penal.
Como a gente faz a reparação do dano no Gecap? Bom, é um animal que A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Mentais!
ficou em situação de maus-tratos e foi atendido por uma entidade ou foi
atendido pelo Estado, pouco importa, qual foi o custo que essa entidade ou o
Estado teve? Isso é cobrado do sujeito.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Mentais, como a senhora também
citou aqui na sua fala. Ela se transformou em uma pessoa não sociável, ela
vai aos comércios e não fala muito com as pessoas, ela não conversa. As

A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Lá em São Bernardo também. pessoas até tentam dialogar para tentar, de alguma forma, ajudar. Assim,
alguém fazendo essa denúncia, chegando no Ministério Público, quais serão

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Mas e se ele não pagar? A lei diz que, se ele as sanções? Não seriam...
não reparar o dano, eu denuncio, e aí eu cobro isso na denúncia também,
porque o Código de Processo Penal também exige a reparação do dano. A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Olha....
Também, além das... Nós estamos falando do crime, então uma sanção penal
de três meses a um ano para quem comete crime de maus-tratos, e multa. E
essa multa tem característica penal, e não administrativa; e ela vai para o O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - A gente fica em uma questão...
fundo penitenciário, e não para as entidades. Então, tem a multa
administrativa, que fica com o órgão que aplicou a multa. A gente tem a A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Eu vou falar...
reparação do dano, que, no nosso caso, a gente converte em benefício para a
entidade que recebeu o pássaro ou que atendeu os animais, e por fim, se
houver um processo e ele for processado e for condenado, ele vai receber O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Em uma saia justa, porque a gente
uma sanção corporal ou essa sanção pode ser convertida em uma prestação sabe que ela fez isso de todo o coração, ela não tem intenção nenhuma de
de serviços à comunidade e multa, e aí essa multa tem caráter penal.

explorar isso comercialmente, ela não tem intenção alguma de maltratar, mas
a gente vê que hoje ela, ela... Nós sabemos que ela é uma aposentada, o

A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Os pássaros que são marido é falecido – não sabemos se é aposentada ou pensionista –, mas está
apreendidos... Porque temos também obtido mandados de busca e apreensão ali, ela recebe benefício, ela vive do benefício dela, e a gente vê que ela passa
e essa semana um foi cumprido com sucesso absoluto e total, mas uma por situações muito difíceis. Nós soubemos de relatos da energia da casa dela
lástima quantos mortos lá no meio, azulão, enfim. A Guarda Ambiental cortada, porque ela... Ela compra ração, ela faz... Mas assim, a gente sabe
Municipal lavra uma multa, aí a multa administrativa, aí depois vem para o que não é o suficiente, ela não consegue tratar, ela não consegue castrar
juízo e aí nós vamos ali trabalhar outras multas.

aqueles bichinhos, e também não permite que outras pessoas cheguem e
tentem ajudar. Se transformou em uma questão meio... Que de doença...

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Mais alguma
pergunta? Deputado Marcio Nakashima.

A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Sim, ela não é uma criadora
clandestina, ela é uma acumuladora que está com problemas mentais, ela está
comprometida.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Dr. Thelma, boa tarde e obrigado
pela presença. A senhora falou sobre a questão dos maus-tratos nos
criadouros clandestinos e até nos regulares. E assim, na verdade, eu conheço O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Isso, mas assim, ela estaria sendo
uma situação e acho que a pessoa não age, na verdade... Ela não é uma classificada na questão de uma pessoa com maus-tratos, porque ela é
pessoa... Ela não comercializa os animais. É uma senhora. A gente até meio detentora...
que acompanha essa senhora de longe, porque ela é uma moradora de
Guarulhos. É uma senhora que tem para mais de 70... Sei lá, acho que uns
75 anos essa senhora tem, e ela é uma senhora sozinha, ela mora sozinha em

A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Ela é maltratadora, mas eu
faria com ela, se fosse em São Bernardo...

sua residência e ela tem, na casa dela, até a última vez em que nós fizemos
uma contagem, para mais de 40 gatos.
E ela vai pegando, ela... Ela é uma protetora, na verdade, e ela recolhe na rua
e ela foi... Acho que no início, quando ela começou, ela fez ali com o coração

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Como que a legislação ia tratála?

aberto, de ajudar, só que hoje ela... Os gatos não têm a menor condição, se
encontram nessa condição de maus-tratos. E em um caso desse, como que A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Então, a legislação... Aí
ela vai ser... Como que a legislação vai tratá-la? Porque ela está fazendo precisa ver a sensibilidade do promotor de Justiça. Eu tive casos tais e aí eu

até tive uma ideia para uma tese de doutorado, se for o caso: a função social
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do processo criminal. Então eu comecei a deixar claro para o juízo que eu
não ia pedir a condenação dela, mas, através daquele inquérito policial e

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Ela não pode responder por aquilo, mas eu

através daquele processo criminal, eu ia tirar aqueles animaizinhos dela, gostaria de falar que tem acumuladores que são acumuladores como
porque ela não tem mais condições. Uma senhora dessa idade. Em primeiro profissão. Você olha, é uma acumuladora sim, mas, na verdade, é uma pessoa
lugar, precisaria comprometer a Prefeitura para castrar esses animais.
Imediatamente a municipalidade tem que estar presente, porque existe
legislação federal e legislação estadual obrigando a municipalidade a
esterilizar esses animais. Precisam ser castrados imediatamente para parar de
se reproduzir. Aí o ideal seria que a sociedade civil a ajudasse, tirasse ela de
lá, porque ela deve estar sendo vítima de desovas. Existem pessoas
aproveitadoras, má intencionadas, que conhecem a condição emocional dela

sem escrúpulo nenhum, que acumula animal, recebe ração da melhor
qualidade, vende a ração de melhor qualidade, dá uma porcaria para o animal
e embolsa o dinheiro; recebe medicamento, vende o medicamento, embolsa
o dinheiro. Então a gente tem os acumuladores verdadeiros, que precisam de
atenção e precisam de suporte e apoio psicológico, mas nós temos
acumuladores profissionais, sem-vergonha, que exploram os animais e se
valem disso.

de envolvimento e amor pelos animais, e vão lá jogar ninhadas. Precisaria
tirar ela de lá, tirar ela de lá. E aí, depois, o envolvimento das autoridades, A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Temos vários lá. Vários!
da sociedade, para arrumar um lar para esses gatos e tirar os gatos dela.

Usam fotografias, vários no ABC.

Em hipótese alguma... Eu tive um caso de uma acumuladora de cães muito
comprometida mentalmente. Ela tinha sido uma grande artista, tinha sido
uma pianista, até na França ela tocou piano, e de repente ela estava lá com
90 cães dentro de uma casa em um bairro residencial, a vizinhança toda
reclamando, e ela precisava de ajuda. E foi aí então que a Prefeitura entrou
para castrar os cães e aí – também a Prefeitura com psicólogos e psiquiatras

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, antes de passar
para mais alguma pergunta, eu quero aqui registrar a presença do nosso
presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
desta Casa, o deputado Gilmaci Santos. Seja bem-vindo. Temos mais alguma
pergunta? Delegado Bruno Lima.

conversando com ela –, as advogadas perceberam que o nosso intuito era
ajudar. Tiramos o máximo de cães em feiras que foram feitas para doar. Hoje
ela está em uma chácara distante do centro, para ninguém ver onde ela está O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem. Pelo decorrer do
e ninguém ir lá desovar cãezinhos, e ela está lá. Tem ainda uma quantidade, tempo eu vou me resguardar, a pergunta, vamos ouvir o doutor.
mas muito menor.
Também uma que juntava gatos; ela estava tão perturbada que começou a
prendê-los em caixas de transporte, prendê-los! Ela abria a portinha da caixa

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Só para
seguirmos aqui o nosso procedimento, antes de passar para o doutor, a

de transporte para enviar a comidinha e a água. Quando eles foram tirados senhora gostaria de fazer algumas considerações finais?
dela eles estavam marrons de tanto cocô. Sujos, sujos. Precisou assim de uns
oito enxagues para começar a ver a cor do gato, e ela também. Então A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Vou, muito brevemente, sabe
castramos todos, a Prefeitura foi, castrou, a sociedade se envolveu e tiramos só o que seria interessante uma legislação, deputada? A deputada que está...
todos os gatos. Deixamos dois para ela não ficar mais perturbada do que Uma legislação, Srs. Deputados, que definisse para os municípios... Porque
estava, mas não vai ser punida.
o Estado pode, não é, decidir? Os senhores podem editar uma lei que decida,

de uma vez por todas, se o cuidado animal vai ficar na Secretaria de Saúde
O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Então, porque essa senhora... A ou no Meio Ambiente. Isso era muito bom, muito importante, e que as verbas
gente fica com bastante dó, mas ela também não se deixa ajudar. É comum federais que vêm para isso sejam destinadas para isso mesmo. Muito
vê-la à noite andando procurando gato que sumiu, que ela não está obrigada.
encontrando, ela andando pelas ruas procurando aquele animalzinho que
sumiu. Mas como a senhora falou, ela também... Ela é uma acumuladora, O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito, muito
não é, a senhora disse? Mas ela é mal... Ela também é... Maltratadora.
obrigado. Gostaria então agora de passar a palavra para o Sr. Mário Eduardo

Pulga, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado
A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - É maltratadora, mas ela está de São Paulo.
pior que os animaizinhos.

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Presidente, pela ordem.
A SRA. VÂNIA TUGLIO - Não tem dolo.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro.
A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Hã?

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Você tem um minuto?
A SRA. VÂNIA TUGLIO - É maltratadora, mas não tem dolo.

A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Ah, não tem dolo. Ela não está
fazendo de propósito.

Posso falar um minuto?
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O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Pela ordem, Sr. Presidente, só
para... Foi falada essa questão que nós precisamos decidir, aí eu queria ouvir

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Eu vi na doutora...?

das doutoras. Eu acho que, se for para decidir entre Meio Ambiente e Saúde,
eu acho que, na minha opinião, o correto seria que ficasse no Meio Ambiente.
Nós queremos os animais soltos, livres e a questão da nossa fauna e dos

A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Thelma.

animais silvestres, não é? Eu queria ouvir a opinião de vocês também. Se
fosse aqui para decidir hoje, se estivéssemos decidindo, qual seria a opinião

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Thelma. Eu não estava
acompanhando a CPI, mas algo que a senhora falou me chamou atenção: a
senhora disse para decidir se o cuidado animal, fica na Saúde ou no Meio
Ambiente e para decidir aonde vão as verbas federais. Então existe uma
verba federal que vem para esse tipo de ação e quem recebe essas verbas?

de cada uma das doutoras? Ficaria melhor na área da Saúde ou na área do
Meio Ambiente? Porque o meu entendimento é: se colocar na área da Saúde
nós vamos ter que ficar discutindo com o Meio Ambiente o local onde os
animais vão estar, de que forma estão sendo tratados... Se o local melhor não
seria o Meio Ambiente. Qual é o posicionamento de vocês?

Quem está apto para receber essas verbas? Para onde vão?
A SRA. VÂNIA TUGLIO - Eu acho que a gente tem oscilado, mas a

A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - O Município recebe.

Organização Mundial da Saúde fala em saúde única. A saúde única engloba
sim os animais. Só que, o Ministério da Saúde – acho que por uma resolução
que deve ter uns três ou quatro anos, um pouco mais, uns cinco anos – proibiu

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - O Município, vai para os estados e os municípios de usarem a verba do SUS, a verba da Saúde, para
o Município?

tratar de animais. Então ficou na Saúde somente a questão de zoonoses, que
afeta diretamente os homens; mas os animais, a gente sabe, a ciência sabe,

A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - O Município recebe.

que os animais, independentemente de transmitirem zoonoses, eles afetam
favoravelmente a saúde das pessoas, por isso que se fala de saúde única. Ou
seja, o ambiente adequado, meio ambiente equilibrado, e também

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Para entidades não?

envolvendo os animais livres de qualquer tipo de maus-tratos, enfim, isso
integra o conceito de saúde humana.

A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Não, para entidades não.

Dentro desse raciocínio, e também historicamente, quem tem verba é o
Ministério da Saúde, e não o Ministério do Meio Ambiente. Estão aí as

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Vem direto para o
Município? É o Município que tem ali a sua ação. Obrigado.

queimadas da Amazônia que não nos deixam mentir, não é? Embora isso
seja uma outra questão, de uma maneira muito grosseira, a gente poderia
colocar isso. Mas poderia ser Meio Ambiente, pouco importa, desde que
houvesse planejamento, desde que houvesse projetos, desde que houvesse

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Só se a entidade for uma Oscip. Se ela for uma verbas encaminhadas para esses projetos, desde que se olhasse para os
Oscip, constituída como uma Oscip, aí ela pode...

animais como eles são e que se reconhecesse o valor intrínseco dos animais.
Não como um animal de produção, não interessante para o comércio, não

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Específico para interessante para o consumo, não interessante porque “é bom que não haja
animal silvestre ali, porque assim a gente pode desmatar sem problema”,
animais, para cuidar de animais, ou não?
não! Que se reconhecesse o valor intrínseco dos animais, o fato de eles serem
sencientes, o fato de eles terem consciência e o fato de eles deverem ser

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Aí ela recebe verba federal. Pode ser específico
para animais.

respeitados e protegidos por essas circunstâncias e por essas especificidades
deles. Esteja onde estiver, o Estado tinha que reconhecer isso e tinha que dar
verba para garantir que esses animais ficassem fora de sofrimentos, aliás,

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Aí recebe verba federal. para que desce concretude ao mandamento constitucional que proíbe que
qualquer animal – exótico, doméstico, domesticado ou silvestre – seja
submetido à crueldade. Isso é norma constitucional, mas todo mundo faz

A SRA. VÂNIA TUGLIO - A AMPARA animal, por exemplo, a AMPARA

vista grossa dessa norma constitucional.

Animal é uma Oscip.
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, passando então

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Então está apta a

aqui para...

receber verba federal?
A SRA. THELMA THAIS CAVARZERE - Ele quer me ouvir? Não, só

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Isso.

para complementar: em geral, as pessoas do Meio Ambiente parecem mais
dóceis, mais delicadas no trato, mas os profissionais da Saúde é que

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - O.k., obrigado.

entendem mais de saúde.
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Então, nós estamos aqui plenamente respaldados para que a criação
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, eu vou entrar comercial de cães e gatos, seguindo essas normas, possa ser feita de uma
também nesse assunto antes de passar... Só... Bem brevemente, porque o forma regulada, regulamentada, sem que se que se traduza em maus-tratos.
nosso horário está um pouco ultrapassado, mas eu estive na Secretaria Porém, advogamos aqui que a presença do médico veterinário responsável
Estadual de Saúde conversando com a equipe em relação a isso e o técnico por esses criatórios é imprescindível. O que nós vemos hoje dentro
entendimento que nós tivemos – Dra. Marcela, se discordar, pode me dessa polarização é uma opinião do seguinte sentido: todo canil ou gatil
interromper –, a sensação que eu tive foi que, pelo menos no primeiro irregular que não está registrado no Conselho, a princípio, é irregular mesmo,
semestre, o foco nessa mudança foi muito para os animais enquanto fatores mas estão cometendo maus-tratos? Acredito que sim, porque tem uma
de risco para a saúde humana, e não bem-estar animal. Isso tem a ver com regulamentação e não estão obedecendo a regulamentação e não têm um
uma série de fatores, inclusive pelo fato de que o dinheiro do SUS não pode, veterinário responsável técnico para opinar sobre as questões de bem-estar e
sob nenhuma hipótese, ser utilizado para bem-estar animal. Prefeitos que já sobre as questões da criação.
fizeram isso, usaram para bem-estar animal, tiveram improbidade
Depois, ainda dentro do Conselho, nós temos mais uma resolução, a
administrativa, inclusive, por conta disso.
resolução 2.455, que aprova as normas para a manutenção de cães e gatos
Então tem esse limbo, mas, fazendo coro, se me permitir, concordo que o sob condições mínimas de bem-estar em criadouros comerciais, nos quais
mais importante é que esteja bem estruturado, com recursos bem são produzidos animais destinados à comercialização e onde nós temos
organizados. No ano passado, na Casa Militar, enfim, eu entendo que estava diversos itens, tabelas, tamanho de canil, tamanho de gatil, lotação dos
funcionando bem e está evoluindo. Pelo que entendemos do primeiro animais. Ou seja, existe, sim, regulamentação estadual exatamente dando
semestre, não foi bom, mas começaram a andar algumas políticas resposta a tudo o que vocês estão querendo e isso parte do Conselho Regional
interessantes. Agradecer, mais uma vez, a participação, e passar aqui para o de Medicina Veterinária no sentido de a gente estar trazendo respostas a
Sr. Mário Eduardo Pulga.
muitos questionamentos que estão sendo feitos aqui. Então, já existe essa

regulamentação, já existe todo esse arcabouço legal que os criadores podem
O SR. MÁRIO EDUARDO PULGA - Deputado Bruno, obrigado pela

fazer uso e eu acredito que nós avançamos muito nisso daqui.

oportunidade, pelo convite. As doutoras promotoras, demais deputados, Além disso, criamos uma cartilha do que é bem-estar e do que são maussenhoras e senhores. Eu acho que a medicina veterinária pode contribuir com tratos para pessoas que não são veterinárias. Por quê? Porque cansamos, Dr.
esta discussão, mas, como entendimento pessoal meu, quanto mais corremos Vânia, nós temos contato sempre com relação aos pedidos da senhora para a
no sentido da polarização de ideias, mas nos afastamos do bom senso. Temos fiscalização e tudo o mais, porque muitas vezes nós temos elementos da
algumas considerações a fazer: já fomos atrás das secretarias para discutir Polícia Militar, elementos da Guarda Municipal, que, através desta cartilha
essa questão – Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria da Saúde –, e não há simples, direta e objetiva, podem dizer: “Opa! Essa condição aqui é uma
dúvida de que nós deveríamos ficar debaixo da Secretaria da Saúde. E se o condição com qual o Conselho não concorda!”; foi uma cartilha simples,
SUS não pode prover receita para esse tipo de trabalho, que se crie o SUS uma cartilha prática, é uma cartilha objetiva e ela está dando resultado.
animal, não é? Acho que está mais do que na hora de a gente começar a Eu acho que nós podemos, sim, em cima do que foi falado aqui e do que foi
desenvolver essa questão.
apresentado pelo Conselho, tratar a questão da regulamentação. Eu acho
Lamento o fim da Coordenadoria de Defesa Animal, do Governo, que importante a gente avançar nesse assunto e colocar tudo isso aqui na mesa:
existia, estava ligada à Casa Militar, nós tivemos encontros e discussões com existe legislação, sim, está pronta e já faz tempo. Nós temos que lançar mão
eles bastante proveitosos. O conselho já trabalhou por muito tempo na dessa legislação aqui para, de repente, quem sabe, é desejável, criar, aqui
questão da adoção animal e nós já fizemos algumas campanhas importantes, dentro desta Casa, uma regulamentação ainda mais abrangente, baseada
campanhas contra o abandono, e essas campanhas foram veiculadas no nessas que estão à disposição desta Casa, no sentido de regulamentar de uma
metrô, essas campanhas foram veiculadas nas rodoviárias e nos pedágios forma realista tudo o que está acontecendo. Maus-tratos não acontecem só
também. Então nós nos preocupamos com tudo o que está sendo discutido em criadores irregulares, maus-tratos acontecem em todo lugar, mausaqui. Não há dúvida de que a classe veterinária pode ajudar na discussão e tratos... Não existe uma linha divisória dizendo: “Olha, aqui é maus-tratos e
nós já temos legislação pertinente com relação a esses temas.

lá não é”.

Se nós olharmos aqui brevemente nesse material que eu trouxe, nós temos Essa senhora, e tantas outras acumuladoras que a gente encontra, pratica sim
uma lei federal que fala de qual é a ação do médico veterinário, como ele maus-tratos. E nós não estamos aqui nos colocando na condição de não
deve trabalhar no sentido do trato dos animais, e fica bem claro na lei 5.517 protetores, porque politicamente parece... É muito bonito dizer: “Ah, eu sou
de 1968 que nós temos o respaldo para fazermos a assistência técnica e protetora”, muito bem, e o Conselho não é protetor? Ele é o mais protetor.
sanitária aos animais sobre qualquer forma. Saindo do âmbito federal e indo Ele é o mais protetor, porque está focado na questão da sanidade animal,
para o âmbito estadual, nós temos o decreto 40.400; neste decreto 40.400 – respeitando os animais, respeitando a saúde dos animais, respeitando o
entendendo que não seja do conhecimento dos senhores, de alguns dos controle de zoonoses, respeitando o exercício profissional do médico
senhores, e nem deveriam ter obrigatoriedade de ter conhecimento disso – veterinário. A fiscalização tem que ser de todos os órgãos pertinentes:
nós temos – neste decreto 40.400, no Conselho Regional de Medicina sanitária, Conselho e outros órgãos que a gente venha a poder criar aqui
Veterinária, um decreto estadual aprovado no governo do governador Mário dentro desta Casa.
Covas – definições, onde nós definimos o que é um canil, o que é um gatil e Em resposta à humanização, eu sou, e falo como a Dr. Vânia, tenho dois
quais as condições para eles funcionarem.
papéis, eu posso tirar o terno para uma conversa, tirar o terno para outra. Eu

sou completamente contra a humanização. Como veterinário, eu sou
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completamente contra a humanização. Me choco ao ver no meu bairro O SR. MÁRIO EDUARDO PULGA - A princípio, imediatamente nós
carrinhos de bebê, sapatinhos, em uma total transgressão do real sentido da abrimos um processo ético contra o colega e eu volto a dizer nós somos os
palavra “bem-estar animal”. Acho que nós estamos entrando em um campo, melhores protetores, porque medicina veterinária só nós conhecemos, e
o ser humano está entrando em um campo onde o senso crítico acabou, e nós medicina veterinária é o que promove a saúde dos animais. Então, me sinto
estamos exagerando na dose do que nós podemos ou não podemos fazer. sim, me sinto sim muito protetor.
Muita calma nessa hora.
Eu acho que o Conselho de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo
tem tido um papel muito importante em todas essas causas, temos tido um
papel junto com a vigilância sanitária; hoje fizemos uma visita traumática

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Entre o senhor se sentir e ser,
há diferença. Entre o senhor se sentir, ótimo, a diferença entre a realidade é
uma distância. Então é um procedimento ético que é aberto...

em um local onde, se a pessoa comprasse no supermercado X valor de
produtos, de ração, pet etc. e tal, ele recebia uma vacina feita lá dentro não
se sabe por quem. Então nós estamos, sim, trabalhando, estamos correndo O SR. MÁRIO EDUARDO PULGA - Imediatamente nós abrimos um
atrás disso, com todo o desfalque de fiscais que nós temos hoje dentro do processo ético contra esse colega e ele é levado ao Conselho para se explicar,
Conselho Regional do Estado São Paulo, que é crítica a nossa situação, dentro de todo um... como se fosse um direito normal, civil, tem todo o
porque temos uma negativa de poder fazer novos concursos da maneira como direito de defesa e nós temos todo o direito de acusação, tem direito a levar
nós queremos.
Então, gente, muita calma nessa hora. O bom senso tem que prevalecer, eu
acho que nós temos aqui uma discussão muito saudável de todas as partes e
coloco o Conselho Regional, em o nome da classe veterinária que representa
o Estado, à disposição dos dois lados, para chegarmos a um consenso, para
chegarmos ao bom senso, dentro do que é possível, dentro do que pode ser
razoável, para termos saúde animal preservada, saúde humana preservada e

testemunhas, o acusador também. E esse processo nós estamos cada vez mais
acelerando a decisão do que vai acontecer com a vida profissional dele.
Quando nós chegamos, o Conselho estava levando um tempo muito longo
para decidir essa questão e nós estamos acelerando esse processo, resolvendo
logo esses processos éticos e devolvendo para o colega a decisão, qual vai
ser a penalidade que ele vai cumprir. Tem diversos tipos de penalidade,
diversas graduações...

saúde ambiental preservada. Esse conceito de saúde única passa por dentro
da profissão, passa por dentro da medicina veterinária, a única profissão que

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Inclusive com

abarca os três temas dentro da característica da formação do médico responsabilidade criminal, não é?
veterinário.
Saúde única é importante e nós precisamos lembrar que os nossos
queridinhos animais transmitem doenças sim. A raiva está voltando e está O SR. MÁRIO EDUARDO PULGA - Sim, também, criminal, cível e ética.
voltando forte. Nós precisamos forçar o Programa Estadual de Vacinação
Contra a Raiva, que praticamente se extinguiu, e hoje nós não temos a
quantidade de vacinas antirraiva suficiente para fazermos campanhas. Nós

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Bom, agora
passo a palavra para a deputada Monica.

temos que começar a trabalhar esses temas e a veterinária pode contribuir
muito nesse sentido, muito obrigado.

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Só para
complementar mesmo, para explicitar essa pergunta: é prevista então a perda

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Muito obrigado pelas
palavras, obrigado Bruno Lima. Na sequência, deputado Bruno Lima.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Bom, primeiramente,
parabéns pela explanação, mas eu ouso discordar quando o senhor fala que
Conselho Regional é o mais protetor. Eu discordo. O meu irmão é veterinário
e eu acho que não tem como você dosar, quem é mais protetor ou não, porque

da licença para o exercício da profissão em caso de profissionais que
exercem maus-tratos ou que são coniventes com?

O SR. MÁRIO EDUARDO PULGA - Existe todo tipo de penalidade.
Desde uma advertência até uma censura, até uma suspensão e até a perda, a
cassação do exercício profissional, e essa graduação vai depender,
evidentemente, de caso a caso, dependendo do que consta nos laudos.

todo mundo colabora, é um órgão que recebe anuidade, tem uma verba muito
alta, e eu não consigo entender como ele consegue ser mais protetor do que A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Tá. Vou começar
essas mulheres que estão ali. Então, já começo daí.

as minhas perguntas. Então a minha pergunta é se já houve esse caso, se

O senhor falou de regulamentar a atuação da venda dos animais, eu queria existe, quantos foram, de profissionais denunciados e cassados pelo
perguntar como tem sido a atuação do Conselho. O senhor falou que está Conselho? Eu acho que o Conselho e os profissionais de medicina veterinária
com falta de pessoas, como seria a fiscalização? O senhor falou ali para nós têm realmente muito a contribuir. O pouco da legislação que eu conheço
que seria de uma forma... Com a polícia, talvez com o Ministério Público, obriga que todos os criadouros tenham um veterinário como direito animal,
mas o que o Conselho faz quando ele constata um criador que tem um então se a gente tem veterinário em quase todos, eu acho que a gente
responsável técnico veterinário? Qual é a atuação do Conselho nesse aspecto, consegue ter um panorama da realidade dos canis, dos criadouros, dos gatis
por favor?

etc. Então queria saber qual é a orientação que o Conselho dá para os
profissionais que trabalham na criação de animais também em exercício da
profissão, quando se deparam com maus-tratos. Você está em um
atendimento clínico profissional veterinário, e desconfia que aquele animal

148 – São Paulo, 129 (224) – Suplemento

Diário Oficial Poder Legislativo

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

sofre maus-tratos no seu cotidiano, existe uma orientação do Conselho para eu estou entregando a carteirinha naquele primeiro dia, e o primeiro slide é
isso?

um farol de trânsito dizendo assim: “Olha, eu vou falar para vocês a partir

Eu sei também que os pet shops são obrigados, quando vendem o animal, de hoje o que vocês podem, o que vocês não podem, e o amarelo, se tiver
assim também quando praticam a doação, a orientar sobre a rotina, os dúvida, venha aqui e pergunte ao seu Conselho, consulte o nosso manual.
costumes, os hábitos daqueles animais. Essa campanha eu, sensitivamente, Com relação a essa questão da informação, nós estamos divulgando um novo
acho que ela não vai à frente, essa legislação não é cumprida. Então, há manual de responsabilidade técnica e legislação que você pode baixar no
também uma orientação do Conselho a respeito disso? E por fim eu acho que celular e nós entregamos fisicamente para todos os colegas. Esse manual está
a gente consegue falar aqui muito sobre o ponto de vista... A gente estava à disposição de todos, é um manual onde define exatamente, para todas as
falando de lados, a Paula, que é codeputada da Bancada Ativista no meu criações, para todas as condições, para todas as áreas de atuação do
mandato coletivo, animalista, ela estava aqui me falando: “A gente está Conselho, o que aquele colega deve saber. Se eu quiser trabalhar em uma
falando só do lado dos humanos, mas a gente não consegue olhar o lado dos cooperativa de leite, o que eu tenho que saber? Está no manual. Se eu quiser
animais”, e aí eu gostaria de perguntar para o senhor, na sensibilidade trabalhar em um canil, o que eu preciso saber? Está no manual. Então, nós
também de quem cuida e leva a vida no trato da saúde dos animais, o que o temos trabalhado muito nos últimos – para a gente ajudar e colaborar nesse
senhor considera que os animais iam querer para si em um debate sobre sentido.
regulamentação ou venda das suas próprias vidas?

Eu acho que o caminho é esse. Discutir abertamente, sem ódio no coração,
mas sabendo que a polarização vai longe do bom senso. Eu acho que o bom

O SR. MÁRIO EDUARDO PULGA - Bom, foram tantas perguntas, vou senso resolve a maioria das coisas. O meu pai sempre me dizia isso: “O bom
ver se consigo me lembrar de todas, senão eu vou pedir para a senhora me senso resolve 75% dos problemas, os outros 25% são conhecimento”.
lembrar dos tópicos, pelo menos. Eu acho que... Primeiro, já existiram casos
de processo ético de cassação. Isso acontece. Normalmente... Ontem... Não, O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, eu também
antes de ontem nós passamos o dia trabalhando no Conselho e nós julgamos tenho uma pergunta. Com relação aos criadores que são... O termo é... Os
13 processos éticos. Nós vamos terminar o ano com mais de 150 processos criadores que são regulamentados pelo CRMV, seguindo todos esses
éticos julgados. Não é um dia fácil o de julgar um colega, mas também nós critérios, que são devidamente... Tem médicos veterinários, enfim, quantos
não somos corporativistas e não temos essa questão de porque é colega nós são eles no estado de São Paulo?
vamos tratar de uma forma X ou Y. O que é correto é correto, e o que é errado
é errado.
O SR. MÁRIO EDUARDO PULGA - Nós temos quase uma centena. E
Então nós temos lá, muitas vezes, o proprietário do animal, o tutor do animal,
nós estamos trabalhando no sentido de, cada vez mais, promover e
com uma denúncia bastante contundente. Muitas vezes a gente faz uma
sensibilizar os colegas com relação ao registro dele no Conselho e também
fiscalização complementar à denúncia para a gente poder chegar nessa
na adoção de responsabilidade técnica através da contratação do médico
decisão mais apurada dentro do processo ético. Então isso acontece,
veterinário. Isso não tem nada de corporativista, gente, porque ele pode ser
realmente acontece. Com relação à violência, já está mais do que provado
responsável técnico por um, por outro, por outro criatório, a questão é:
que existe hoje uma questão que tem ligação: a da violência animal com a
sanidade! Que tipo de animal eu estou vendendo para aquela família? E que
violência doméstica. E o que a gente pede é que seja feita uma denúncia aos
tipo de doença ele pode estar veiculando para aquela família? Então é, sim,
órgãos competentes para que isso seja levado à frente.
nossa responsabilidade, como classe médica veterinária, tratar desse tema e
Existem muitas... Nós temos regulamentações e acabaram de me passar mais
dispor isso da melhor maneira possível.
uma aqui – resolução é o que não falta –, a resolução 1.236 sobre maustratos. Então está tudo lá, está tudo lá, o que pode e o que não pode acontecer,
o que pode e o que não pode fazer. Nós temos isso muito bem definido, a O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, então eu
classe veterinária trabalhou muito bem essa questão. Hoje nós temos 20 gostaria de pedir para o senhor o empenho redobrado por uma situação, uma
comissões no Conselho. Nós não sabemos tudo. Comissões de bem-estar, denúncia que eu vou fazer aqui agora, uma denúncia que eu considero
comissões de saúde pública, comissão de saúde ambiental, comissão de gravíssima e que talvez afete alguns dos presentes aqui, certo? Porque muito
responsabilidade técnica, comissão de agricultura... Para tudo a gente precisa me estranha, muito me estranha, existir um grau de mobilização, por parte
dar parecer, para tudo a gente precisa responder; e dentro dessas comissões de alguns criadores, a partir do fechamento de um criador clandestino. Eu
nós temos professores, pesquisadores, cientistas, médicos veterinários que não entendo o que... Porque se eu sou um criador, eu sigo as regras, eu estou
nessa listinha do CRMV, eu vou aplaudir quando se fechar um canil
militam, que trabalham naquele assunto.
É muito importante também, e deixo aqui, deputado, as nossas comissões à
disposição de vocês, para que se faça uso delas. Elas têm muita competência

clandestino, mas sabe por que acontece esse tipo de coisa e eu quero fazer
essa denúncia e eu preciso do CRMV para a gente resolver isso?

para poder ajudar aí na elaboração de novas regulamentações. Eu acho que É porque nós temos 1.977 criadores na Junta Comercial do Estado de São
a regulamentação é o caminho para tudo. Nós vivemos em sociedade, se eu Paulo ativos. Repito: 1.977 pessoas, empresas abertas, das quais não chega
achasse que eu deveria passar o sinal vermelho porque eu estou com pressa uma centena a estar regularizada, ou seja, 5%. Mas eu vou além, eu vou além,
e todo mundo decidisse isso, a gente não estaria vivo aqui agora para eu vou além, sabe por quê? Porque apenas 5% estão nessa lista, fazendo essa
comentar essa questão. Então, regulamentação existe para tudo. Eu abro a conta, mas é pior, porque os casos mais graves sequer a Jucesp tem. Tem
minha palestra sobre ética, quando eu falo com os veterinários, aqueles que assim uma senhora, um senhor, que cria ali no fundo do quintal, não paga
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regulares. Tem que ser fechado! E eu vou trabalhar para isso, espero contar
com a participação de senhores. E os demais, que sequer têm Jucesp, da
CPI – VENDA DE ANIMAIS

mesma maneira.

03.10.2019

E o que eu peço para os criadores que se dizem sérios, sejam sérios, sim,
ajudando a gente fechar esses clandestinos, esses vagabundos que fazem O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Boa tarde a todos.
maus-tratos aos animais. Muito obrigado. (Vozes sobrepostas.)
Registro a presença dos Srs. Deputados Delegado Bruno Lima; José
Eu sou parcial em defesa dos animais. Eu sou parcial em defesa dos animais.

Américo, Rafa Zimbaldi e este presidente Bruno Ganem. Com o registro de

A CPI, a CPI... Eu tenho o direito de me manifestar, é regimental. (Vozes deputados fora daquilo que registra o quórum isso não impede o andamento
normal desta Comissão Parlamentar de Inquérito, até por conta de não termos

sobrepostas.)
A minha opinião é a seguinte. (Vozes sobrepostas.)

previsão de deliberações no dia de hoje e sim oitivas que, portanto,
poderemos seguir de maneira normal.

Claro. (Vozes sobrepostas.)
Bom. Vamos lá então. Convido a juntar-se à Mesa, já partiremos, então, para

Onde que está no Regimento que eu devo ser imparcial em uma CPI que
investiga a venda de animais? Estudem o Regimento. E passo a palavra aqui.

as oitivas. Nós temos três convidados para o dia de hoje. Lembrando que os
convidados são pessoas que algum deputado da Casa fez um requerimento,
um pedido formal para que fosse ouvido e foi aprovado em uma reunião

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Eu gostaria de chamar atenção dos Srs. deliberativa da CPI. Então, dentro disso nós
Deputados para um assunto que eu esqueci e eu me lembrei agora, que não

temos aqui hoje registrado para a data de hoje o Sr. Carlos Flaquer, que é

diz especificamente com relação à venda de animais, mas é uma questão que médico veterinário criador de terrier brasileiro e árbitro da Confederação
a gente tem muito candente no Ministério Público. Eu acho que a Dra. Brasileira de Cinofilia, a Sra. Mônica Grimaldi, presidente da Associação de
Thelma também tem e acho que todos os promotores têm: é aluguel de

Cão-guia de Cegos e a Sra. Rosangela Ribeiro Gebara, médica veterinária da

animais para guarda patrimonial. Firmas que alugam animais e que

ONG Proteção Animal Mundial.

abandonam esses animais com fome – porque entende-se que famintos eles
são mais violentos –, em flagrante situação de maus-tratos, nas casas, nos
lugares que estão fechados. Então, é uma questão que não tem
regulamentação, só existe uma norma da Polícia Federal que diz que a guarda
pode ser feita com animal, desde que acompanhada por um agente policial,
mas essa guarda é feita por empresas que criam animais e que alugam
animais e eles são largados nos estabelecimentos comerciais para exercer a
guarda e, normalmente, em situação de maus-tratos.

Para que a gente possa transcorrer bem a nossa reunião assim como em
outros encontros o regimento da Casa disse que não é lícito manifestações e
isso é importante, porque nós temos aqui, e isso é natural, pessoas que
pensam de maneiras diversas e também convidados que pensam de maneira
diversa e a CPI é um instrumento que serve para que a gente possa buscar as
informações e efetivamente buscar alguma ação, ou seja, ponto de vista mais
investigativo, passar para órgãos judiciais, seja na linha legislativa e assim
por diante e temos aqui dentre os convidados também pessoas das mais
diversas, enfim, linhas de pensamento e elas têm que ter, sim, toda a

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Peço desculpa, aqui, tranquilidade para falar aquilo que elas quiserem falar, sem nenhum tipo de
a gente acabou saindo um pouquinho, mas queria passar a palavra novamente

pressão nem de um lado e nem do outro. É nesse sentido que nós seguiremos

ao senhor.

aí a reunião de hoje.

O SR. MÁRIO EDUARDO PULGA - Era isso, deputado. Deixar o O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, presidente.
Conselho Regional de Medicina Veterinária à disposição de todos para que
a gente possa discutir essa questão de uma forma... Com os pés no chão,
realista, dentro do bom senso, dentro das normas, da ética, e dizer que nós

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro, com palavra
deputado Delegado Bruno Lima.

estamos trabalhando muito nesse sentido. As nossas campanhas vão voltar
no metrô, em todas as rodoviárias, nos pedágios, para conscientizar sobre a
O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Chegou ao conhecimento da

questão do abandono dos animais.
Nós tivemos a felicidade, na última campanha que fizemos, de o cantor e
compositor Peninha nos ceder, graciosamente, uma música dele, que se
chama “Sozinho”, um dos famosos sucessos dele, e ele estava lá no dia do
lançamento da campanha. Então a gente está bastante engajada nesta
questão. O abandono é inaceitável e a gente está trabalhando fortemente

nossa equipe a Mônica Grimaldi não vai comparecer por um compromisso
externo e também pelo fato de não ter dado quórum queria ouvir os colegas,
claro, e também pelo avançar da CPI, que ela já vai caminhando para o seu
final, a substituição da Mônica pelo Sr. Mauro Atalla. Ele entrou em contato
conosco aqui para tentar viabilizar.

nisso daí, fico às ordens.
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Ele se encontra aqui?

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, nada mais
havendo a tratar, está encerrada esta reunião e vamos lá, por canis regulares. O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Ele se encontra aqui.
Muito obrigado.

***

- É encerrada a reunião.

***

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Correto.
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considerada aprovada a Ata da reunião anterior desta CPI. E agora, enfim,

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Para, a gente tinha de deixar retornamos à etapa em que estávamos. Convido para juntar-se à Mesa, mais
de uma forma mais democrática, é o bloco de oitiva dos criadores e eu acho uma vez, para deixar bem claro o primeiro convidado sobe, fala durante dez
importante a gente ter uma pluralidade de debate.

minutos, perguntas mais dez minutos, desce, vem o próximo e assim por
diante.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Gostaria, claro, de Nosso primeiro convidado é o Sr. Carlos Flaquer. Gostaria de convidá-lo
ouvir os demais membros da CPI. José, Américo Rafa, tem algum aqui para a nossa Mesa.
questionamento? Não? Então faremos esta substituição. Bruno, deputado,
qual é o nome?

O SR. CARLOS FLAQUER - Alô, alô. Boa tarde a todos. Primeiramente,
agradecer pelo convite do presidente da Casa, nobres deputados, todos os

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Sr. Mauro Atalla.

assessores, me perdoem se eu não guardar nomes. Mas realmente não é esse
meu papel. E é realmente a presença de todos que estão aqui em prol de cada
um, na sua própria causa.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Mauro Abdala. Sr.
Atalla. O.k. Sr. Mauro... Perfeito. De qualquer forma, deputado, eu queria
registrar aqui também recebemos essa solicitação no gabinete, então ela
realmente havia registrado que quase que com certeza ela não poderia vir,

O SR. CARLOS FLAQUER - Primeiramente, eu preciso me apresentar. Só
que eu queria, presidente, só um adendo. Eu tenho essa apresentação para ser
feita em PowerPoint e eu queria poder fazê-la, ela demora dois minutos.

ela ainda estava tentando fazer uma alteração, mas quase com certeza e,
portanto, fica confirmado que ela não poderá vir.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Sem nenhum

Bom. Para a gente poder caminhar dentro de horário, dentro de uma problema. Dentro do tempo não tem problema nenhum.
organização nós faremos da seguinte maneira: nós chamaremos o primeiro
convidado, ele terá dez minutos para falar aquilo que ele julgar pertinente,
na sequência, nós abriremos para perguntas dos Srs. Deputados, também
buscando ficarmos aí restritos a dez minutos. Na sequência, deixa a Mesa o

O SR. CARLOS FLAQUER - E que ela não conte dentro dos dez, mas isso
que eu queria. Eu queria dez minutos para poder explanar, fora a
apresentação, se os nobres deputados permitirem.

primeiro convidado, vem o segundo convidado, no caso o Sr. Mauro Atalla,
dez minutos falando e dez minutos respondendo perguntas, ele desce e o

terceiro. Para quê? Para a gente não retornar nas oitivas anteriores e a gente
acabar, enfim, não avançando no caminhar da CPI.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Há concordância de
todos os deputados?

Registro neste momento o quórum, então a nossa CTI passa a estar aberta
com quórum. Então havendo número regimental, declaro aberta a oitiva O SR. CARLOS FLAQUER - O.k.? Como preferirem, eu posso iniciar
reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito Venda de Animais, criada então com apresentação? Só vou falar meu nome, me apresentar para os que
pelo ato número 30 de 2019 com a finalidade de apurar irregularidade na não me conhecem. Meu nome é Carlos Flaquer, sou médico veterinário há
venda de animais por canis, Pet Shops e demais estabelecimentos 26 anos, porém, eu nasci criador de cães, porque meu pai já era criador de
clandestinos, inclusive por meios eletrônicos no estado.
Registro a presença do Sr. Deputado Delegado Bruno Lima; Sr. Deputado
José Américo; Deputado Rafa Zimbaldi; Bruno Ganem e também a deputada
Adriana Borgo.
Do ponto de vista da reunião agora transcorre tudo normalmente porque,
mais uma vez, não tinha nenhuma previsão de deliberação no dia de hoje,
mas, claro, temos aqui um roteirinho para ser seguido.
Solicito ao secretário a leitura da Ata da última reunião.

cães, minha família toda da magistratura, meu avô foi diretor do Deops, meu
pai foi auditor fiscal da Receita Federal e entre outras profissões da área do
cumprimento das leis, às quais muitos aqui fazem parte. Então, eu tenho
dentro de mim que a lei não foi feita para ser discutida e, sim, para ser
cumprida, porém, as boas leis.
Então, mediante a isso me tornei médico veterinário, mas meu pai foi
realmente um dos fundadores do clube que iniciou a normativa da criação do
raça fila brasileiro, um dos nossos patrimônios nacionais e hoje eu, com toda
a apresentação já feita pelo nobre presidente, também sou presidente do
Conselho Nacional da Raça Terrier Brasileiro, que é hoje o nosso segundo

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente.

patrimônio nacional brasileiro com muito orgulho.
Então, eu queria poder avançar por gentileza. Eu queria primeiramente

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra a
deputada Adriana Borgo.

mostrar o que é o termo cinófilo, que vem do latim “afinidade com o cão”,
ou seja, realmente quem gosta de cães. Uma pessoa que tem o título de
cinófilo não pode nunca ser confundido com o comerciante de cães e eu,
como muitos que estão aqui e os quais represento, somos verdadeiros

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Peço a dispensa da leitura da Ata.

cinófilos. Pode passar.
Depois eu disponibilizo para as informações técnicas dos slides, mas vamos

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É regimental. Os só dramatizar algumas intenções de palavras cedidas. Cinófilo: que gosta de
deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Então fica cães, que ama cães. Cinologia: o estudo dos cães, cinólogo: o indivíduo que
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faz esse estudo, cinológico: é que tudo que se refere à cinologia. Então, o para a Finlândia semana que vem, fazer esse tipo de trabalho renomado
criador de cão é aquele cara, o indivíduo, o ser humano que desenvolve as mundialmente. Próximo.
raças, levando esses cães para um desenvolvimento genético, uma melhoria Essa eu... desculpa, porque ela não vive mais entre nós, mas foi minha
técnica, um ganho de funcionabilidade para que esse cão que dos mais bicampeã mundial, a cachorra que mais representou a raça no mundo. Era a
primórdios anos da existência da humanidade foi domesticado para ajudar paixão da minha esposa e, nossa, tem mais, mas a netinha dela dorme
no nosso dia a dia, inicialmente para caça, depois para proteção contra os comigo. Desculpa a minha emoção, pode passar.
grandes predadores. Eu estou falando da época pré-histórica e não hoje, mas
de qualquer maneira a funcionabilidade do cão é muito importante, desde um
apoio emocional, desde ser ele, como os meus são, os meus filhos.

E o rastreador brasileiro. Gente, essa raça já vem desenvolvendo um trabalho
incrível e todos aqui sabem o que nós passamos em Brumadinho. Foram cães

com essa qualidade que hoje está sendo do Brasil essa raça. Tem uma
Cinotécnico: o profissional que realmente trabalha nessa área. Ele está se habilidade absurda para fazer o rastreio através do faro, em uma distância
preparando para o desenvolvimento da área de cinologia. Pode passar. Aqui debaixo de escombros, com muita coisa por cima de um corpo humano esses

são alguns exemplos da mais tenra a data de pessoas que já desenvolvem cães conseguem descobrir ou crianças perdidas na mata... bom, a função é
isso, então isso não vem desse século. Vem de vários séculos atrás. Pode inóspita, desculpa a expressão, um meliante, um vagabundo escondido em
passar. São solicitativas.

algum lugar esse cão busca onde estiver. Passa mais uma foto só para eu

Aqui eu quero falar de um grande bem. A raça fila brasileiro foi uma raça mostrar aí o trabalho dos criadores, hoje essa raça está ainda em
que infelizmente, não vou fazer apologia ao para que que ele foi construído, oficialização, ela não é ainda, será, se Deus quiser, a terceira raça realmente
mas obviamente raça fila brasileiro tinha proteção de fazendas e a caça aos brasileira a ser reconhecidas mundialmente, mas eu tenho orgulho em dizer
escravos. É um tempo que já se, passou não se discute mais, mas hoje a raça também que além de tudo isso, na minha formação profissional, eu fui por
tem funcionabilidade de proteção da sua casa. Infelizmente, vivemos em um muitos anos, deixei no passado por uma questão de licitação, e a gente sabe
país que a violência é fato e um cão desse, eu tenho certeza, ele dará a vida que no Brasil os órgãos públicos todos trabalham em cima disso, mas não
pela sua família. Então, meu pai, construtor dessa raça, desenvolveu por capacitação e nem por paixão porque eu adorava aqueles cães, eu fui
realmente um trabalho incrível da normativa dessa criação para realmente a veterinário da equipe de todos os cães do aeroporto de Guarulhos e da
regulamentação mundial dessa raça. Pode passar por favor.

Receita Federal Guarulhos e Santos.

Aqui o exemplo de um cão que foi considerado o melhor do nosso País, então Então todos esses cães que prenderam milhares de drogas, que tiraram essas
só para vocês terem ideia, os que não conhecem raças. Por gentileza, o drogas das casas, da possibilidade de seus filhos, obviamente, creio que todos
próximo.

aqui criam muito bem, mas se alguém, por algum impasse da vida, tem

Aqui a raça terrier brasileiro é, sim, especial. Eu tenho uma paixão muito alguém drogado na família sabe o que essa família sofre por isso e esses cães
grande, porque dorme no meu travesseiro, eu tenho não é uma, não é duas, estavam tirando droga do mercado, fazendo o papel deles, coisa que são raças
são três que dormem na minha cama. Tem dia que às vezes eu tenho que sair desenvolvidas para isso, eram labradores, pastores-alemães, beagles, entre
e deixar só a esposa e eles.

outras raças. Pode passar à próxima.

A raça terrier brasileiro é uma raça que também veio para o Brasil em um Essa é a nossa melhor cadela da raça, se olhar assim você fala “nossa, é um
primeiro momento para funcionalidade da contenção de roedores, porque mestiço”, mas é. É uma raça que veio de formação de outras raças, mas é a
todo nós sabemos que nos séculos passados os roedores foram os grandes funcionabilidade, é para isso que serve a cinologia. Você encontrar, às
disseminadores de grandes doenças e pestes que mataram milhares de vezes... o fila vem de três raças, o terrier brasileiro vem de quatro raças e o
pessoas e essa raça tem uma funcionabilidade incrível é um grau de rastreador também vem de outras raças originárias na Europa, que hoje
inteligência incrível para desenvolver esse tipo de trabalho.

desenvolvidas no Brasil alcançaram esse valor. Próximo.

Estamos aí em grau de companhia de uma criança especial e à qual é essa A importância da cinofilia brasileira no nosso cenário mundial: gente, a gente
cachorrinha desempenha, essa cachorra é de criação da Dra. Mônica sabe e eu brinco que há uns anos, muitos anos atrás, meu irmão a convite de
Grimaldi, que não está aqui presente hoje, mas eu tenho muito orgulho em um prefeito, um deputado federal se candidatou a vereador de São Paulo e
falar, porque é uma parceira na criação e eu como membro e presidente do eu lembro que a gente brincava que na campanha, claro, obviamente, ele não
Conselho tenho esse orgulho.

se elegeu, mas a gente vendia um slogan que era muito legal, o cão vota,

Hoje, a raça terrier brasileiro também está sendo desenvolvida, eu mesmo porque se você ou algum membro dessa Casa falar em alguma lei que vai
pessoalmente estou separando alguns exemplares do meu plantel para ser prejudicar o bicho que você ama, que dorme na sua cama, eu tenho certeza
feito um trabalho de cães para detecção de pessoas com células cancerígenas. que você não vota nessa pessoa. Então, saibam vocês que o cão vota. Então
É isso mesmo, gente, o cão percebe e consegue diagnosticar pessoas com saibamos escolher os nossos representantes, isso é importante e isso leva a
câncer antes dos aparelhos, antes de nós médicos, antes do computador. Um todo um impacto no nosso mercado. Hoje o mercado pet é o segundo maior
dia a Inteligência Artificial pode fazer isso, mas hoje quem tem essa mercado mundial em
capacidade é um ser vivo maravilhoso chamado cão. E a terrier brasileiro é crescimento, onde a gente pode fazer, dependendo das leis impostas,
uma das raças que vai ser colocada para isso, inclusive fica aqui um convite causaram impacto gigantesco nessa cadeia e eu não estou falando em
formal meu para a Casa, que se quiser que eu traga o profissional responsável dinheiro que as multinacionais ganham, gente, eu estou falando em impacto
por isso eu trago, porque eu que o introduzi na sua cinofilia aos 12 anos de de empregos, de pessoas como vocês, como todos os brasileiros que hoje têm
idade e hoje ele viaja o mundo, ele estava em Milão semana passada e vai a falta disso. O Brasil está melhorando? Creio que sim. Aposto, quero que
melhore, mas ainda falta muito para chegarmos no nível que a gente merece
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de honraria no trabalho que você ganha, no que você tem e uma maneira que A extinção de espécies seja parar de criar, vamos ter raças que realmente vão
consegue viver.

acabar e aí? Quando um Brumadinho de novo acontecer pela falta de critérios

E a CBKC, que é o órgão máximo hoje da cinofilia brasileira oficial junto à dessas empresas, quem vai salvar? O SRD? O cão sem raça definida? Vocês
Federação Cinológica Internacional, nós temos outras entidades às quais me perdoem, ele não vai conseguir, é difícil um cão ter habilidades se não
respeito e acredito porque tem pessoas muito sérias dentro delas, mas for selecionado para isso. Sabem os grandes especialistas que um labrador
infelizmente em uma normativa hoje da Federação Cinológica Internacional, para ser guia de cego são mais de 400 cães para selecionar um, agora vocês
a única reconhecida para registro, deixa eu deixar bem claro, não que não estimular que a gente ficar acasalando cães sem raça definida para definir e
tenha reconhecimento de qualidade de ser cartório canino, mas a que tem a ter a sorte desses cães desenvolver o temperamento correto, é um Kinder
oficialização é a CBKC e ela hoje é o quarto maior número de registro deve Ovo, gente.
ser aí mundial, aproximadamente 150 mil cães são registrados hoje no É um Kinder Ovo vocês pegarem e desenvolver uma raça que vocês não
sistema CBKC e com isso a gente representa uma grande gama das pessoas, sabem o que ele vai promover, então eu acho, finalizando, o direito do livre
as quais têm vontade de ter seu cão de raça pura dentro do seu lar, dando comércio, só para finalizar ali, mas eu peço se possível, só eu mim finalizar,
amor à sua família. Próximo.

prometo que estou acabando e sou um homem de palavra. O direito de livre

E aí eu quero deixar bem claro, entendeu? Por que regulamentar e não comércio, eu não vou entrar nas leis, porque esse papel é da Mônica
proibir? Porque a regulamentação vai levar a o que eu acredito que seja, acho Grimaldi, apesar de ter aqui presente um ilustre advogado, amigo pessoal
que em comum com todos aqui. Acreditem, vocês, que existem um meu, um mestre na área da advocacia, do direito cinófilo, Dr. Alfredo
presidente da República bom e um presidente da República pelo mundo que Migliore, que, se pudesse ser ouvido, seria fantástico, ele tem muita
não são bons? Sim ou não? Se vocês acreditam que existem deputados com informação a passar, e o direito do livre comércio, o direito de ir e vir, o
uma maestria fantástica em melhorar e ajudar o nosso país através da direito de você fazer o que você quiser, a opção de comprar ou adotar, eu
legislação das leis? Sim ou não? Mas existem ruins também, não é? tenho cães adotados, eu fiquei com um cão da ONG da Luisa Mell até morrer
Delegados, médicos veterinários, seja qual for a profissão, adestradores e na minha clínica. Eu atendi ONGs, sou veterinário que atendo a Cão
criadores. Gente, não dá nem para chamar de criador as pessoas as quais o Companhia, cães fazem frequentação de hospitais de criança com autismo,
nobre deputado Bruno vem abrindo aí, não é? Entrando em alguns canis, com câncer e com leucemia. Bom, eu já enjoei de ajudar e vou morrer
alguns, deputado, quero concordar em alguns e em outros talvez discordar, ajudando os protetores, os sérios, então, para finalizar, eu queria realmente
mas não é essa a pauta, mas alguns realmente não merecem ter cães na casa deixar bem claro, pode passar o próximo slide, que vai explicar o que eu
dele, e quanto mais se tornar criador e ter o título, o qual eu tenho com muito estou falando.
Criadores de fato de respeito são aqueles que têm em mente a vontade de
orgulho no meu currículo há mais de 40 anos.
desenvolver uma raça e a fim de melhorar um plantel mundial, através da
Então, por que regulamentar e não proibir? Porque a proibição vai fazer com
preservação, aprimoramento, técnicas genéticas, obtendo, assim, perfis
que raças com funções magníficas, como essa: nós temos aqui uma senhora
psicológicos, temperamentos corretos e nos acasalamentos o cuidado para
com cão com guia de cego, o qual que é meu Clube de Pernambuco, através
que os filhotes sejam sempre melhores e mais bem cuidados que a si próprio,
de Luiz Alexandre, um irmão que eu tenho nessa vida desenvolve no Kennel
dando àquela raça um aumento da longevidade e a função de vida e convívio
Club de Pernambuco, cães que salvam vidas, cães que detectam pessoas com
familiar e social desses cães. Pode passar o próximo, finalizando, prometo.
epilepsia, o cão vai, dá um toque no abdômen da pessoa, ela se senta e tem o
quadro epiléptico sem correr o risco de cair e se machucar. Cães com Quero finalizar dizendo de coração, gente, adotar e comprar é uma opção,
detecção de câncer, como eu falei, os cães... quem acompanhou... vamos óbvio que, regulamentando, não vamos deixar que pessoas incapazes tenham
voltar no tempo, vamos pensar em catástrofe grande, graças a Deus nosso posse de cães, porque tem gente que não pode ter nem uma planta em casa,
Brasil não foi invadido por essa estirpe necrótica dos terroristas, creio que quanto mais ter um cão, que é uma vida. Entendeu? Agora, criar é um direito
nunca venham encher a gente aqui, mas World Trade Center, uma cadela de cada um, se o fizer, com decência, da mesma maneira que ninguém te
dobermann morreu, mas morreu no trabalho de salvamento, essa cadela obriga a ter um ou dois filhos, nós não somos a China. Você pode ter quantos
trabalhou aí, perdão, protetores, tinha como salvar? Não tinha. Essa cadela filhos você quiser, se você for capaz de cuidar desses filhos, porque botar
sentiu o cheiro dos escombros e das pessoas sangrando e essa cadela não filho no mundo para depois largar na rua é tão errado quanto ter cachorro e
queria comer enquanto não encontrasse todos. Essa cadela trabalhou por 72 botar na rua, é tão errado como fazer a coisa errada em qualquer caminho da
horas ininterruptas, o condutor tentou tirar ela da ação e ela não comeu, não sua vida (Palmas), porém, gente, só um minuto, eu vou finalizar. Depois
é escravatura, ela fazia por vontade própria, a troco de uma bolinha, gente, vocês se manifestem, foi um pedido da Casa, principalmente, vamos dizer, a
porque o cão de faro de droga não acha droga para receber droga não, nossa tribo, a minha turma, por favor, deem o exemplo, como eu estou
ninguém vicia cachorro para fazer isso, é a troco de uma bolinha, ele faz fazendo. Mas eu quero deixar bem claro, Casa e meu povo, proteger e
brincando, acreditem se quiser. Quem não sabe se informa, porque, preservar é a nossa obrigação e podem contar comigo e com toda a minha
infelizmente, eu faço parte dessa nação, mas o brasileiro é o povo que mais equipe desse projeto, entendeu? Wagner Ávila, Mauro Atalla, Alfredo
tem vontade de dar palpite no que menos entende.
Então quando você quer buscar alguma coisa, busque informação, porque se
você está doente, você vai no médico, se você quer conhecer de lei, você vai
procurar um advogado, se você quer conhecer sobre cães, procure um
cinófilo de verdade.

Migliore, Mônica Grimaldi, Fábio Amorim, presidente da CBKC e todos os
organizadores, Flecha, todo mundo, se eu esqueci algum nome, olha, Vânia
Brem, perdão, gente, se eu esqueci algum nome, mas todos sabem que eu
abraço a todos e apoio a todos, então, gente, não é brigar o nosso papel aqui,
não é ir contra ninguém, é nós unirmos para que ONGs decentes, eu quero
acreditar que vocês são ONGs decentes, se unam a nós, criadores decentes,
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em prol desses animais que não merecem realmente ser mal por ninguém, O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, pedindo que
está bom? Muito obrigado a todos. Desculpa o excesso, se incomodei, peço não haja manifestação é uma regra da Casa. Bom, posso? Eu quero também
desculpas. (Palmas)

fazer uma pergunta e um comentário. Tem uma situação acontecendo aqui
que eu quero deixar muito registrada até para os senhores, né? Aqui na Casa

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Como eu disse, agora
são as perguntas. Ainda temos mais alguns minutos. Bom, como eu disse,
mais uma vez, embora foi bem colocado, eu acho que uma forma de dar um
bom exemplo realmente é seguir as regras da Casa, tanto de um lado quanto
para o outro, porque a gente não tem... importante que a regra seja seguida,
esse é o objetivo dessa Presidência. Vamos abrir para perguntas.

entre os deputados da CPI está até um tendo um certo consenso, não é? Até
de pessoas da proteção animal. Vou dar um exemplo de uma pessoa que se
tornou ícone para um lado, para o outro, não importa, não quero entrar nesse
mérito, a Luisa Mell esteve aqui e a Luisa Mell disse, tem gente que ama,
tem gente que odeia, não entrando no mérito mais uma vez, ela disse que ela
é a favor de regulamentar. Então, o que que eu quero colocar aqui e eu
gostaria até de colocar essa reflexão: uma das pessoas que está liderando o
grupo esteve no meu gabinete e perguntou minha opinião, tivemos uma

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente.

conversa tranquila e na contramão disso está se buscando criar uma
animosidade, a gente sabe que animosidade é algo que favorece muitas

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Deputada Adriana
Borgo.

vezes, enfim, alguns interesses que eu acho que não são os interesses aqui
desta CPI, certo? E dentro desta lógica e aí eu vou entrar em uma pergunta e
eu vou até repetir uma frase que aconteceu quando teve uma situação aqui
na última CPI, não foi muito ouvida. Mas foi o seguinte: não, não, sim... é

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Na verdade, eu não quero fazer uma que foi a seguinte frase, não é? Eu queria até colocar a pergunta, apesar que
pergunta, eu quero agradecer a sua presença aqui, eu não te conhecia. Em o senhor já respondeu. Eu falei “os senhores são a favor de cortar cordas
todo o tempo desta CPI, os parlamentares que aqui estão tentando encontrar vocais de cães? Os senhores são a favor de jogar animais, descartar animais
a melhor forma para um único objetivo: proteger os animais, as

em incineradores? Não? O.k. Então os senhores são favoráveis à esta CPI

opiniões divergem, os ânimos se exaltam, mas quando a gente vê pessoas porque o objetivo, como bem colocou o deputado Bruno Lima, é esse.
dos dois lados falando com propriedade, a gente pode tirar disso tudo muitas E aí entrando na minha pergunta, claro que eu quero deixar o senhor à
coisas, muitos elementos para que a gente possa construir. A minha opinião vontade para comentar isso, mas eu queria colocar o seguinte: a gente tem
como parlamentar é pela regulamentação, tá? Porque eu acho que ceder, visto muitos casos, Bruno Lima, eu e outros deputados ativistas, com
ouvir, ter bom senso e ponderar é o caminho para que essa CPI, para que a exageros ou não, não entrando também nesse mérito, casos terríveis de
gente possa, dentro dessa Casa, não só ajudar os

violência associados à criação de animais. O.k. Foi colocado que isso não é

nossos animais, mas também crescer nesse meio democrático juntos porque criação, O.k. O foco é em vender certos animais independente de raças a
ninguém é dono da verdade. Parabéns pelo seu posicionamento. Conte com preços baixíssimos e que, ao meu ver, isso torna todo o contexto de quem,
o meu apoio aqui nessa Casa e não só o senhor, mas todos os criadores e enfim, se diz sério, tem que ter total, na minha concepção, repúdio a esse tipo
todos também as ONGs decentes, como o senhor disse, porque gente do bem de criação e eu queria que o senhor comentasse um pouco isso.
a gente apoia, quem não é do bem, não tem como fazer parte desse processo
de construção. Muito obrigada.

O SR. CARLOS FLAQUER - Bom, primeiramente eu poderia fazer uma
pergunta antes de iniciar isso? Os deputados da Casa, algum de vocês tem

O SR. CARLOS FLAQUER - Posso só replicar o agradecimento?

cachorro? Ou gato ou qualquer pet? Algum de vocês já criou um animal, teve
uma ninhada de uma fêmea de qualquer uma das espécies das quais vocês

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro.

O SR. CARLOS FLAQUER - Nobre deputada, desculpa.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Adriana.

são proprietários? Não?

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Eu já, mas não para vender.

O SR. CARLOS FLAQUER - Dr. Bruno, não? A ideia não é nesse critério.
O.k. Porque vocês não têm ideia o quanto é lindo trazer um animal à vida.
Eu fiz meu juramento há 26 anos como veterinário e do mesmo jeito que um

O SR. CARLOS FLAQUER - Perdão, perdão. Eu sou ruim para nome, já médico fica muito feliz ao ver um parto de uma mulher, trazer um ser vivo
avisei. Deputada Adriana, obrigado e realmente é isso aí, vivemos uma ao mundo, eu tenho muito prazer em ver animais meus e de terceiros, eu não
democracia e a democracia é isso, democracia no estado de direito. Temos faço isso só de... já que vamos falar no... a gente usa o termo técnico SRB,
direitos e deveres, devemos ouvir e ser ouvido, por isso Deus deu dois mas o vira-latinha também quando nasce é a coisa mais linda do mundo. Para
ouvidos e uma única boca.

mim são os mais inteligentes, por isso que a minha raça, o terrier brasileiro
era um vira-latinha que virou raça oficial, mas é lindo e maravilhoso.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Principalmente com quem tem Mas baseado no que você disse, o criador sério, primeiro, eu sou membro do
Conselho Regional de Medicina Veterinária, estive em reunião do Dr. Puga,
propriedade para falar. Parabéns.
que esteve aqui, eu sei que, inclusive, explanou de uma maneira muito
ilustre, a qual eu respeito e ele também é a favor do que criar é preservar. E
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com isso, corda vocal, amputação de cauda, corte de orelha, qualquer tipo de criador tem dentro de casa, dentro de casa, não dá. Infelizmente... Ah, então
mutilação, primeiro, que é proibida. Ponto final. Eu não vou nem entrar no tenha só dois. Quem escolhe quanto eu tenho sou eu. Não existe lei na
mérito, porque, simplesmente, é ponto final. Pessoas que fazem isso, Constituição que me determina o quanto eu devo ter, se um, dois, três ou
entendeu? Uma vez descobertas têm que receber as penas dentro do que cinco. Obviamente, existe um máximo pelas leis municipais, vamos entrar
acontece. Fechou.

no mérito, mas sem loucura, eu posso ter quatro ou cinco ou seis, se o meu

Agora, desculpa, desconheço. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Pode ser que poder aquisitivo der condições viabilizadas para esses animais, eu posso têeu esteja fora do contexto desse tipo de gente, graças a Deus, mas pessoas los e ponto final.
que queimam suas fêmeas após usá-las, se existe, essas pessoas não têm que

E aí eu dou esse cão para ser o único daquela família amada, e eu tenho aqui,

ser multadas, elas têm que ser presas mesmo, tem que ser presas e, se der se vocês quiserem, no meu celular foto de cadelas que eu doei mês passado
tratamento para elas, como dá tratamento para muitos crimes hediondos no e que a pessoa me liga todo dia dizendo quanto o filho dela ama aquele
mundo e que quando cai na cadeia a própria lei da cadeia acaba, porque eu momento, porque ele talvez não tivesse condição de comprar o cachorro,
convivi muito com isso, meu avô foi diretor do Deops, meu pai se formou na porque meu cachorro tem um certo valor financeiro comercialmente, mas a
delegacia junto com o Dr. Romeu Tuma, então eu conheço todo mundo da ideia não é porque eu queria ganhar dinheiro, pelo contrário. Eu queria dar
área da polícia e pessoas desse tipo de crimes hediondos, que mata criança, o amor daquele animal. Eu queria poder realmente realizar um sonho, não é
que estupra, essas pessoas, lá dentro, a ordem delas é diferente da ordem de assim que a gente faz quando adota? Não importa a raça, porque aquele cão
qualquer outro tipo de crime. Então, um crime desse não tem nem conversa, que está na casa, se ele é um vira-lata ou se ele é um... sei lá eu, um mastiff,
é hediondo. Se vocês puderem fazer a lei, que um crime desse se torne que custou... como eu já importei cães e paguei mais de dois, três mil dólares
hediondo, façam, por favor, façam. Porque criadores não podem fazer isso. em um cachorro desse, não tenho vergonha em falar. Ele vai desempenhar o
Nós, criadores, não fazemos isso.

mesmo papel. Na casa como um pet, ele é um pet, ele vai beijar, ele vai
lamber, ele vai fazer xixi, cocô igualzinho o vira-lata, o que não tem raça, o

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Apesar de, enfim,
pedir mais uma vez que as manifestações...

que não tem valor financeiro.
Então, eu quero deixar bem claro que realmente esse tipo de coisa não faz
sentido, porque a gente tem que ter essa tranquilidade de entender que o que

você disse nós apoiamos. Matar cachorra e cortar a corda, mutilar por
O SR. CARLOS FLAQUER - Segura, galera. Então, assim... Então, qualquer motivo em prol próprio não faz sentido para nós criadores sérios.
realmente concordo consigo, esse grupo tem está aqui...
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - E fazer um processo?

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Evidente que eu O senhor passou pelo assunto, eu queria só aprofundar, até pensando nas
concordo...
regras que podem vir aqui na Casa, ouvindo um lado, já ouvimos pessoas
que pensam de uma maneira bem distante, com relação à questão dos animais

O SR. CARLOS FLAQUER - Obviamente, apesar...

em todos os cios serem utilizados e não intercalar. Qual os sua opinião sobre
isso, até como médico?...

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - A regra da Casa...
O SR. CARLOS FLAQUER - Veja bem, eu como médico veterinário;
obviamente, existem dois segmentos na área clínica, não vou falar gosto,

O SR. CARLOS FLAQUER - Da manifestação ser a favor, mas mesmo vamos falar em resposta fisiológica e sanidade desses animais. Alguns
assim é pedido que não faça, eu entendo, mas, assim, gente, pelo amor de segmentos no mundo adotam em fazer a cadela, obviamente, após os dois
Deus, isso daí não tem nem... é como se fosse redundância, é dizer, não é? anos de idade, que anualmente a normativa que os cães clubes recomendam
Eu estou com terçol no olho, é óbvio, só pode ser no olho, então, quer dizer, aos criadores que o animal, a fêmea, principalmente, só entra em trabalho
matar uma fêmea que deu cria porque ela não serve mais, cara, perdão, eu reprodutivo após dois anos de idade, para ela ter se formado completamente,
sou a favor, por exemplo, “Ah, mas usou”. Já vou até adiantar o comentário, todo o seu processo de crescimento e organização sexual secundária, e após
“Ah, usou é agora está doando”. Já vi isso acontecer e faço isso com o maior esse momento, que ela possa entrar em reprodução, que essa fêmea, na
orgulho, muitas vezes eu tirei uma ninhada de uma cadela minha e eu não natureza, porque vamos voltar para a natureza, a gente humaniza demais os
vou ficar fazendo daquela cadela uma escrava sexual, como falam, e tirar animais. Entendo a concepção de cada um, mas animal, cão é cão, ele nunca
várias ninhadas dela e não vou usar ela até o último momento em que ela me vai deixar de ser cão. A gente tenta transformar, mas ele é cão e o cão no
sirva reprodutivamente, porque a cadela tem um momento que ela não vai momento em que ele está na natureza, ele vai entrar em cio a cada seis meses,
reproduzir mais.

e ela vai ser copulada a cada seis meses, o organismo dela está pronto e

Muito antes disso, muitas vezes, eu tirei o que eu precisava, que era o que? preparada para ser mãe a cada seis meses.
A formação genética, a produção de uma cadela que tinha uma qualidade Naturalmente, que dentro das organizações, quem já assistiu aqui os
ímpar naquela raça para preservação da raça, que é o papel do cinófilo, eu a programas da Geo Network, dos lobos? Essa organização é muito sábia nas
castro e arrumo um dono. Um dono muito melhor que eu, por quê? Esse cão alcateias e nas... é que o cão hoje não é mais essa mesma organização, mas
não vai ser mais um cão de um criador, que dá amor e cuida muito bem, mas entre eles, quando eles têm uma matilha muito bem informada, não é todo
eu crio uma raça chamada mastiff inglês, cada cão meu pesa entre 70 e 125 mundo que reproduz por intenção deles mesmos. Acreditem, vocês. Claro
quilos, eu não consigo ter dez cães desse, que é anualmente a média que um
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que isso na rua não ocorre, no cão doméstico hoje totalmente humanizado em relação à legislação da Casa. Eu tenho direito, claro, as minhas opiniões,
por nós, infelizmente a coitadinha da cadela que entrar no cio na rua vai ficar até porque a CPI não é um julgamento de alguém e, sim, uma investigação
prenha de sei em seis meses até os dez anos de idade se ela tiver óvulo fértil. contra a violência aos animais que ocorre na venda de animais, poderia
Pobre coitada. Na rua. E se tiver dentro da casa de alguém sendo conduzido ocorrer em qualquer outro tipo de atividade que trate de animais. Então,
isso também pode se repetir.

portanto, em que pese ser democrática a manifestação dos senhores, ela,

Então agora vamos para a parte técnica. Nós normalmente recomendamos enfim, não procede com as regras da Casa.
que se a cadela dentro de um processo de criação tenha uma ninhada por ano, Só passando e até comentando aqui o que foi dito pelo Sr. Carlos Flaquer, de
não existe risco maléfico nenhum para a vida dela. E digo mais. A incidência fato a questão da castração tem sido uma prioridade do meu mandato, em
de câncer de mama e de útero em cadelas virgens chega a aumentar 60%. relação às emendas, acredito que outros deputados aqui da CPI também têm
Então, não é que se você castrar antes de entrar em reprodução esse risco esta prioridade.
acaba, ele diminui, porém, se essa cadela tiver pelo menos uma ninhada, o Agora passo a palavra para o Sr. Mauro Atalla dentro daquela regra que
risco também não acaba, mas diminui um pouco mais. Então, isso é provado combinamos, no início, deliberada pelos Srs. Deputados dez minutos para
cientificamente, mas eu sou a favor que se não é apto a criar, que castre. que possa passar as suas informações e mais dez minutos para as perguntas.
Inclusive, é um apelo à Casa, deputados, criem realmente leis para que Seja bem-vindo.
possamos fazer castrações em massa.
Eu como médico veterinário já boto aqui ofertante a todos o meu centro
diagnóstico, que o meu trabalho de veterinário, eu me dedicaria a um dia por
semana inteiro a castrar e olha que eu castro rápido, eu não demoro mais que
20 minutos em uma OSH de uma fêmea com um bom anestesista. Então, eu
faria mais de dez castrações diárias, o que eu poderia produzir se todos os
veterinários estivessem dispostos a isso, só que, obviamente, não é nosso
papel fazer isso de graça, porque os senhores não trabalham de graça.
Trabalham? Ninguém trabalha de graça.
Então, se o Governo, por uma questão pública, pelas doenças as quais
leptospirose, raiva e entre outros, no caso a leishmaniose, que hoje é um
grande problema nacional, são transmitidas pelos cães, por quê? Cão de rua.
Por que que na Europa não tem cão de rua? Porque neva, faz -20°, cão na rua
morre, no tropical onde a gente vive, o cão, pelo contrário, tem condições de
temperatura e umidade para reproduzir e muito, mais do que o normal,
porque às vezes o cara que é dono do cão de raça cruza e nasce um, dois
porque ele queria que aquela cadela que têm aptidão a ter cinco ou seis não
tem, agora o vira-latinha é impressionante, cruza uma vez só, você prende,

O SR. MAURO ATALLA - Sr. Deputado presidente da CPI, deputado
relator do PL, vereadores, todos nós somos criadores, meu nome é Mauro
Atalla, atualmente sou presidente do Kennel Club de São Paulo, gostaria que
nem tanto as palavras do Dr. Carlos Flaquer nem do mestre presidente da
CPI que a castração fosse levada tão a sério e tão adiante. O Estado hoje, já
de há muito, precisa dos cães de raça pura. Não há como as corporações,
corpo de bombeiro, policiamento, guias, pessoas com deficiências visuais
não podem dispor, não podem ficar sem cães.
Os cães de raça pura foram desenvolvidos para exercer determinadas
atividades e nós não temos como abrir mão dessas atividades, somente os
criadores, criadores responsáveis, são capazes de produzirem cães que
possam servir ao Estado. Entendam os senhores também o Estado compra
cães, nós não podemos ficar sem esses cães. Muitos criadores doam para o
Estado vários cães de raça pura. Essa criação tem que continuar, vamos
castrar aqueles cães que não tenham como oferecer algum trabalho para a
função pela qual foi criada.

vai lá, dá 12 e aí são 12 nenenzinhos para arrumar lá, eles sabem que essa Como sabemos, ou deveríamos saber, para o Estado os cães são ativos, é um
sua luta é deles e minha, porque já ajudei muito, mas eu com certeza não patrimônio para o Estado e como tal ele tem que ser patrimoniado. O Estado
posso me comparar.
Então, vejam, vamos tratar de castrar. Realmente, apoio vocês, está certo,
tem que castrar, mas vamos castrar para não deixar proliferar dessa maneira
errada. Respondido?

muitas vezes recebe cães em doação. Esses cães algumas vezes possuem
documentação oficial, um pedigree, outras vezes, nem tanto. Esses cães vão
às corporações serem analisados para suas aptidões, sendo aprovado na sua
aptidão, eles são encaminhados ao Kennel Club, que faz uma análise
genética, faz uma análise comportamental, fornece, ele sendo aprovado,
fornece o chamado pedigree inicial, microchipa totalmente de forma gratuita,

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Respondido. é uma contribuição que as entidades oferecem para o Estado.
Obrigado. Passo... agora eu gostaria de chamar o Sr. Mauro Atalla, ele disse O Kennel Club, eu sempre bato nesse ponto, o Kennel Club é um cartório, e
que não. O senhor não tem pergunta, não é, deputado? Não.
como todo cartório, nós fazemos exclusivamente registros. A forma de
registrar um cão não difere muito da forma de registrar uma criança.

O SR. CARLOS FLAQUER - Obrigado a todos. Considerações finais. Que Nascendo uma criança, no próprio hospital ou nos escritórios do cartório é
levada uma documentação e, através dessa documentação, essa criança é
Deus abençoe a todos e saibam: criar é preservar.
Bom. Antes de passar a palavra para o senhor, gostaria de fazer aqui um

registrada.

comentário, até porque é de interesse de alguns dos presentes. Foi entrada No Kennel Club, eles... o Kennel Club trabalha em cima de um documento
democraticamente aqui na Casa, foi dado ingresso a um requerimento fornecido pelo criador, único e exclusivo responsável por aquela informação
número 282 de 2019, peticionando para que eu, presidente da CPI, fosse de uma ninhada que está nascendo. Como no caso de nascimento de uma
destituído do meu cargo. E para tal utilizam o argumento de que eu seria, ao criança, não é crível que um oficial do cartório vai na residência dessa
contrário, parcial e aqui nós temos aqui a conclusão do parecer, foi feito aqui criança saber se ele está sendo bem cuidado, se tem maus-tratos ou coisa
uma análise da procuradoria da Assembleia Legislativa do estado de São parecida. No Kennel Club se dá a mesma coisa. O Kennel Club registra e
Paulo e a quem possa interessar não há nenhum tipo de, enfim, divergência nem por isso ele pode designar um dirigente ou um abnegado qualquer para
visitar o canil, saber se o cachorro está tendo o tratamento que deve ser.

156 – São Paulo, 129 (224) – Suplemento

Diário Oficial Poder Legislativo

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

O Kennel Club é extremamente contra criadores acumuladores de cães. O
Kennel Club prima pela qualidade dos cães e pelo respeito às cadelas, O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Mas não entendimento do
paliadores e a forma de uma criação sensata. Dentro da área de atuação do senhor, como criador, quais seriam os requisitos para um criador executar
Kennel Club, nós temos os chamados eventos esportivos com os Kennels. essa criação com bons-tratos?
Esses eventos se transformam em uma forma de fazer uma avaliação do
trabalho dos criadores. São as chamadas exposições de cães, adestramentos,
provas de agility e outras tantas provas. Esses cães em exposição, em eventos
são analisados por expert no assunto e dão a sua premiação, que nada mais é
do que o reconhecimento de uma boa criação, uma criação responsável.
Em todos esses casos não difere o Kennel Club de tantas outras coisas. Nós
temos absoluta certeza que nosso ponto em comum, para todos nós aqui, é
fiscalização. Regulamentação e fiscalização. O Kennel tem uma quantidade

O SR. MAURO ATALLA - O.k. Nós temos muitos criadores nessas
condições. São criadores com um número bem adequado de cadelas, com um
trabalho genético aprofundado e que privilegie a disponibilidade, a
disposição do cão trabalhar para a função que ele foi concebido.
Esses criadores, principalmente no Brasil, hoje estão desenvolvendo um
trabalho muito grande e voltado quase que exclusivamente a essas
corporações.

enorme de regulamento, diria até que às vezes tem regulamento demais, mas
nós somos regulamentados internacionalmente. Da forma que nós
procedemos aqui em São Paulo, no Brasil é o mesmo procedimento que nós O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - E só para finalizar, Sr.
temos nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer parte do mundo. Nós Presidente, dentro dos requisitos, sendo atendidos os requisitos, qual que
precisamos de cães de raça pura. É costume a gente dizer que os cães SRDs, seria a melhor forma de realizar a venda?
os cães doados em uma forma geral precisam de nós, mas é muito certo
entender que nós precisamos dos cães de raça pura, nós dependemos deles.

O SR. MAURO ATALLA - A melhor forma de realizar...?

Caso contrário, nós não teríamos tão bons resultados nas atividades
desenvolvidas pelas corporações em todos esses acidentes que nós temos.
Nós precisamos desses cães, não tem como a gente ficar sem um cão de O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - A venda, porque o senhor
combate, sem um cão de faro, sem um cão de guia, não existe essa sabe que nós temos venda em pet shop, venda pela internet. E aí nós não
possibilidade.

sabemos,

Eu queria encerrar a minha participação, como eu sou uma pessoa, sou um
criador mais, muito mais, envolvido hoje com a parte administrativa, que a O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Feiras nas ruas,
lei a ser aprovada que ela abrange a regulamentação do bem-estar animal e inclusive.
que fique claro que nós todos pertencentes à comunidade de Kennel Club
O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Nas, enfim, em várias e várias
somos frontalmente contra os maus-tratos.

É o que eu tenho a dizer, obrigado.

situações que, de fato, são provenientes de canis que praticam os maus-tratos,
então, para o senhor, uma opinião pessoal, qual que seria o método de venda
para que conseguiria ser mapeada essa pessoa criadora?

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, passo agora às
perguntas. Obrigado pela explanação. Delegado Lima.
O SR. MAURO ATALLA - Esses cães são adquiridos ou mesmo fornecidos
gratuitamente ao Estado a partir de canis totalmente credenciados pelos

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.

Kennel Clubs, que sabe que eles obedecem a toda uma regulamentação.
Nenhum desses cães nós vamos encontrar em pet shop, nenhum desses cães

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra o
deputado Bruno Lima.

nós vamos encontrar em feiras públicas. Isso é certo. É absolutamente
correto. Esses cães não têm como estar nesses locais.
Muitas vezes, e isso está acontecendo agora no interior de São Paulo, se eu
não me engano era Araraquara, estão com deficiência de animais para a

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Primeiramente, agradecer a
presença do Sr. Mauro. O senhor poderia exemplificar aqui para os
deputados alguns requisitos dessa criação com bons-tratos, por favor.

prefeitura e para o estado, alguns criadores estão se unindo, vendo as suas
melhores ninhadas para fornecer para o estado de uma forma gratuita, porque
eles não vão ser vendidos e, forma alguma.

A gente está querendo agora com a oitiva dos criadores entender o que que
seria essa criação com bons-tratos. O senhor poderia elencar algumas... uns
requisitos que poderiam constar em uma futura legislação?

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, colocar aqui
uma pergunta e também um comentário. Bom, em relação à dita
regulamentação, eu entendo que também existe um campo bastante grande

O SR. MAURO ATALLA - O que nós chamamos de cães que são servidos para discussão, você pode ter uma regulamentação bastante restrita até uma
ao Estado são cães que fazem o faro, são os cães de combate, cães de guia, o regulamentação bastante branda. Certamente é aí que a nossa CPI vai ter um
corpo de bombeiros utiliza muito esses cães também é o procedimento que grande, vamos dizer assim, embate e isso é muito positivo. Mas o que eu
nós adotamos quando esses cães não têm a documentação é fazer uma análise queria colocar para o senhor, porque eu estou com dificuldade, o que que
desses cães e poder dar a eles a oportunidade de serem patrimoniados no acontece? Quando a gente caminha e aqui na CPI todos os membros estão
Estado.
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trabalhando de maneira muito harmoniosa apesar de termos divergências, apresentem esses médicos veterinários. É uma coisa que a gente também está
aliás, essa é uma Casa da divergência, muito natural. Nas redes sociais estão com dificuldade para poder registrar isso.
surgindo coisas um pouco absurdas como, por exemplo, de que ou eu ou a
CPI serão contra cães-guias. Enfim, um absurdo total.

Bom, temos mais alguma pergunta? Algum comentário? Bom, gostaria de
passar para o senhor, para o senhor fazer as suas considerações finais.

Agora, uma questão que nos coloca até em uma desconfiança em relação ao
verdadeiro interesse de regulamentar, do setor, até tenho sido recebido,
tenho, inclusive, na última CPI no final dois criadores chegaram até a mim e
falaram “poxa, eu não sabia que era essa a intenção da CPI”. E porque, claro,
a coisa vai crescendo, rede social, vira uma bagunça. Mas aí eu queria chegar
no ponto, no ponto x, na última reunião, nós recebemos aqui o Dr. Mário

O SR. MAURO ATALLA - Só pedir para que os protetores sejam tão
condescendentes como são os criadores e que cheguemos a um bem comum
com uma lei que seja exequível, que a gente possa caminhar juntos e evitar
os maus-tratos.

Pulga, estive com ontem, inclusive, e nessa ocasião solicitei ao Conselho
Regional de Medicina Veterinária um documento que ele falou que é O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, agora vamos
fundamental, que é o registro dos criadores, porque para ter um registro no passar para a última oitiva, a Sra. Rosangela Ribeiro Gebara, ela que é
CRMV tem que seguir regra, é uma espécie de regulamentação,

médica veterinária da ONG Proteção Animal Mundial, mais uma vez
registrando... bom.

O SR. MAURO ATALLA - Nós também somos filiados a eles.

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Boa tarde a todos. Eu
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Os senhores

gostaria de agradecer o convite para participar dessa CPI.

estão aqui nessa lista aqui, que tem 28. E isso me incomoda bastante, queria
que o senhor falasse um pouco sobre essa regra do CRMV, se o senhor acha O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Desculpa, antes de
que a regra CRMV é exagerada ou é uma regra boa e por que que somente começar, eu queria registrar uma coisa que tem sido recorrente, e eu acredito
28 estão aqui registrados no CRMV do próprio Conselho Regional de que o Sr. Carlos falou uma coisa que eu gostaria que os senhores levassem
Medicina Veterinária, sendo que na Jucesp nós temos 1.977 canis que estão em consideração. Mostrem realmente aí o caráter que os senhores estão
aí emitindo nota fiscal, fora os que não emitem notas fiscais.

vindo aqui na Casa respeitando o regimento da Casa, está bom? Ao término,
quando eu concluir, falar “está encerrada”, aí é outra coisa. Aí vocês

O SR. MAURO ATALLA - Primeiro, eu gostaria de perguntar para o Dr. manifestem dentro de, obviamente, de uma civilidade etc., mais uma vez
Pulga, porque perdi na Justiça por que que o Kennel Club paga anuidade para registrando, eu falei isso na última reunião, a manifestação visual, como está
o CRMV porque lá eu não tenho nem cães, não tenho nem veterinário, não aqui, nós estamos vendo, nós estamos lendo, ela é lícita e, portanto,
tenho nada disso lá, eu só trabalho com documentos, mas sou obrigado a adequada, porém a auditiva não, para não atrapalhar quem está aqui, certo?
pagar o CRMV.

Bom, eu não sei o que está acontecendo ali, tem uma pessoa que se

Essa questão de poucos registros conversei também com o Dr. Pulga é uma manifestou, se tiver alguma irregularidade e quiser passar aqui essa questão
falta de conhecimento, todos os canis, invariavelmente, maiores ou menores, para qualquer policial, eu não estou entendendo exatamente o que que é, mas
todos têm seus veterinários. Apenas não regulamentaram essa inscrição. fique à vontade, eu não estou vendo nada irregular nesse momento.
Todos têm. Eu tenho uma filha

Vamos passar agora então para a Sra. Rosangela Ribeiro Gebara, que é,

que é veterinária, ela atende uma quantidade grande de criadores, mas ela desculpa, médica veterinária da ONG Proteção Animal Mundial.
não é registrada com nenhum deles, apenas presta serviço. Não é falta de
conhecimento, falta de um aperto do Conselho de obrigar esses veterinários
a se credenciarem junto aos canis, aos criadores uma das regras que está
sendo imposta agora, não sei se a gente pode considerar um exagero ou não,
mas é frequente comparecer dois, três novos criadores por dia registrando
novos canis, o que que nós estamos exigindo agora? Que ele mencione lá

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Obrigada, boa tarde. Esse
é um assunto bastante delicado. Eu gostaria de me apresentar também,
porque eu acho importante a gente mostrar que as ONGs, existem ONGs
extremamente profissionais, com corpo profissional.

quem é o seu médico veterinário. Se ele vai levar isso ao Conselho de Eu me formei em 1995 na USP, eu tenho uma especialização em bem-estar
Medicina, nós não temos essa certeza e nem essa fiscalização. Mas vamos pela Universidade Cambridge, na Inglaterra, uma especialização em bioética
exigir que ele se apresente com um médico veterinário.

pela Universidade de São Paulo, tenho mestrado pela Universidade de São
Paulo e trabalho há mais de 20 anos com questões relacionadas ao bem-estar
animal. Já fiz diversas vistorias baseadas em relatórios e protocolos técnicos

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Bom, a desenvolvidos dentro e fora do Brasil para avaliar maus-tratos.
gente tem visto alguns canais que, de fato, eu também não chamaria de canil
As pessoas costumam falar muito de bem-estar animal, mas não entendem
o que a gente tem encontrado por aí, mas vendem animais, a gente sabe que
que bem-estar animal é uma ciência que compreende uma avaliação do
o mercado digital tem fomentado muito aquele fundo de quintal, não é? E
estado físico, do estado mental, da capacidade do animal se comportar diante
com isso há a dificuldade e além disso a gente está fazendo um chamamento
da sua natureza e eu vi que a gente se perdeu um pouco aqui no assunto, um
aqui, estamos com dificuldade para isso, mas nós gostaríamos que pelo
assunto relacionado com venda de animais, criação de animais para venda.
menos esses 1.977 canis que estão na Jucesp no estado de São Paulo que eles
Ninguém é contra determinadas raças, ninguém quer acabar com
determinadas raças, mas a gente sabe que tem lugares no mundo que criam
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raças com determinadas aptidões, inclusive são ONGs sem fins lucrativos colocada para procriar, é uma avaliação lidando com a questão da saúde
que criam animais que têm determinadas aptidões. Você não precisa criar psicológica do animal, lidando com questões como o animal expressa o seu
um animal com determinada aptidão e vender esse animal, o comércio é uma comportamento natural e quando a gente vê canis com 1.707 cães vivendo
coisa, criação de animais de raça é outra.

na absoluta miséria, a gente vê realmente maus-tratos não só relacionados a

Uma outra questão que é um pouquinho fora, mas como foi comentada pelo maus-tratos físicos, mas maus-tratos psicológicos, a gente vê que caminho
Dr. Flaquer, a questão da cinofilia, os amantes dos animais, a gente sabe que que a gente está tomando.
desde a Idade Média, quando se começaram a criar determinadas raças, essas Quanto dos criadores que estão aqui hoje possuem responsável técnico
raças eram criadas de acordo com suas aptidões para determinados trabalhos. veterinário? Eu gostaria que vocês levantassem a mão e eu gostaria depois
No final do século XIX, mais ou menos 1870, que começou a surgir os que vocês colocassem em uma lista o nome desses responsáveis técnicos.
primeiros Kennel Clubs, principalmente na Inglaterra, esses animais São pouquíssimos, como o próprio deputado falou, mais de 1.900 estão
começaram a ser selecionados não baseados mais em suas aptidões físicas, credenciados na Jucesp e 28 ou 20
mas selecionados de acordo com determinados traços físicos que poderiam
vir, como é que a gente pode dizer? Traços estéticos e hoje a gente tem
muitos problemas dentro da cinofilia, as principais associações médico

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - 28.

veterinárias do mundo, a AVMA, Associação Veterinária Norte-Americana
e o BVA, Associação Veterinária Britânica, já se pronunciaram, fizeram A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Possuem responsáveis
pronunciamentos oficiais contra a criação de determinadas raças, técnicos. Então, existem critérios...
principalmente as raças braquiocefálicas, aqueles cães de focinho achatado.
A Holanda está proibindo a criação de cães que têm focinho que tenha um O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - 28 estão registrados
terço do tamanho menor de um terço do tamanho do crânio, portanto, na no CRMV.
Holanda vai ser proibido a criação, por exemplo, de pugs e bulldogs ingleses,
está bom? A Inglaterra, a partir de abril de 2020, está proibindo a venda de
todos os animais em pet shops, os animais terão que ser vendidos no local de A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Existem critérios
nascimento, a pessoa que quer comprar o animal tem que ir no criador, internacionais que dizem o que é um bom criador. Criar dez raças, você...
conhecer as instalações do criador, conhecer a mãe e conhecer o local. Nos simplesmente a cadela perdeu aptidão dela reprodutiva, você doar e o vínculo
Estados Unidos, três estados, primeiro foi a Califórnia, depois foi o Maryland que aquela cadela devolveu com você durante anos? Esses animais não têm
e agora em Nova Iorque existe uma lei, que ainda não foi aprovada em Nova sentimentos? Simplesmente você descarta aquele animal porque aquele
Iorque, que proíbe a venda de animais em pet shops. Se a pessoa quiser animal não pode mais te dar os filhotes que você vai vender? E simplesmente

comprar um animal, ela vai ter que ir em um criador cadastrado, falar “não, eu tenho que cobrir os gastos com vacina”. Eu já resgatei mais de
250 animais na minha vida. Tratei desses animais, castrei esses animais,
regulamentado e comprar um animal que é esterilizado e microchipado.
Então o mundo está seguindo uma tendência que é ver e priorizar o bemestar animal. Infelizmente, a sociedade não evoluiu a ponto de a gente proibir
a venda de animais. Eu, particularmente Rosangela Ribeiro Gebara, sou
contra a venda de animais, mas eu trabalho em uma organização, que é uma
organização bem-estarista, não é uma organização abolicionista, nós temos
escritórios em 14 países, mais de 350 funcionários. O nosso escritório no
Brasil tem 17 funcionários entre zootecnistas, veterinários e biólogos. Então,
quando a gente escuta falar que as ONGs não têm embasamento científico,
isso é uma falácia, as ONGs têm profissionais que estudam a ciência do bem-

consegui lares para esses animais, mas eu nunca precisei cobrar nada em
troca, nunca, nunca precisei. Graças a Deus eu trabalho, eu tenho uma
profissão, eu tenho um salário. Então essa coisa de falar “não, eu preciso
cobrir os gastos”, não é cobrir os gastos, é um mercado, a gente tem que
diferenciar o mercado e a gente tem que assumir isso se a gente quer
realmente fazer, “não, eu vou criar cães porque eu quero ganhar dinheiro”.
Assumir isso e criar cães da melhor maneira possível, respeitando o bemestar animal e seguindo os preceitos de uma ciência que é estabelecida há
mais de 30 anos.

estar há mais de 20 anos. Quando a gente fala que existem muitos maus- Então, só para vocês entenderem, o mundo está indo para um lado de
tratos na criação atual é porque é verdade, a gente tem números para isso. restrição severa a todo tipo de criação. A gente tem muitas regulamentações
Quando a pessoa fala que ela ama uma raça, ela não vai criar dez raças, ela e eu acredito que infelizmente a gente não pode proibir, porque se você
não vai vender esse animal de qualquer jeito, não é? Então a cinofilia é uma proíbe e você não tem uma evolução da sociedade, as pessoas não evoluíram
coisa, a venda de animais é outra e a gente tem que entender bem isso.
Existem protocolos de avaliação de canil, existe um protocolo muito
utilizado, Welfare Quality, foi criado por um instituto italiano, que ele é
usado para mensurar o bem-estar dos animais dentro dos criadores, dentro
da Comunidade Europeia, que está regulamentando isso de uma maneira
muito estrita, agora em 2020 vai entrar leis muito estritas em toda a
Comunidade Europeia que se baseiam na questão da obrigatoriedade de
microchip, todos os animais da Comunidade Europeia vão ter que ter um

ainda a ponto, você vai criar sistemas paralelos, você vai criar a
clandestinidade. Então em vez de proibir, a gente tem que regulamentar e,
principalmente, criar ferramentas de fiscalização, é muito importante que
fiscalize. A importância do médico veterinário não é só como um assessor,
uma assistência veterinária, se ele é o responsável técnico e ele assina pelo
canil e qualquer ato de maus-tratos é realizado dentro desse canil, ele vai ser
responsabilizado civilmente, legalmente. Então, é importante ter a
responsabilidade técnica.

passaporte com o histórico deles, histórico de vacina, histórico sanitário e Eu era membro da comissão de bem-estar do Conselho Federal de Medicina
quando a gente faz uma avaliação, não é avaliação só da instalação, não é Veterinária, o ano passado a gente criou uma resolução de maus-tratos, em
quantos animais tem, não é de quanto em quanto tempo essa fêmea é outubro de 2018, eu sou membro do Conselho Regional de Medicina
Veterinária do estado de São Paulo, da comissão de bem-estar, e existem
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muitas maneiras de a gente avaliar maus-tratos. Então, assim, os criadores Discordo de muitos termos que eles usaram, foram um pouco extremistas,
sérios e responsáveis deveriam ser os maiores defensores de uma legislação enfim, mas também entendo o lado deles e me preocupou bastante essa
restritiva e punitiva. Não se pode vender animais pela internet, não se deve questão na CPI, porque apesar de ser um camarada totalmente aberto, no
vender animais em vitrines, são vidas, não são coisas, e se realmente você sentido de talvez a proibição seja um caminho que aconteça naturalmente no
quiser vender, e você tem uma criação maravilhosa, abra a sua criação para mundo um dia, apesar de ser questionado tecnicamente e juridicamente, eu
a pessoa ir visitar, não é? Se você vende mais de dez raças, raças de acho de suma importância a questão da regulamentação. Discuti bastante
modismo, já começa a ficar um pouco preocupante. Se você realmente ama com o Armandinho outro dia, porque não é possível a gente ia... Até eles
uma raça, não importa se é a raça que mais vende naquele momento.

mesmos lá no caminhão de som falaram um negócio importante, eu vou usar

O que a gente vê hoje são pessoas criando animais de maneira totalmente uma frase deles, eles falaram o seguinte “existem bons criadores e maus
indiscriminada, explorando esses animais, mudando de raças, então, de criadores”. Houve um reconhecimento lá fora disso.
repente, uma raça tem mais modismo que outra. os Kennel Club do Brasil Então, se a gente tiver uma regulamentação decente, séria, com fiscalização
estão muito aquém de muitos Kennel Clubs internacionais, que já têm se acima de tudo, eu acho que a gente pode aí ter esperança de que São Paulo
posicionado contra a questão dessas raças braquicefálicas, a gente tem pode ser um estado pioneiro que direcione os demais estados. Inclusive
muitos problemas com bulldogs, muitos problemas com pugs, bulldog esteve comigo o secretário de... foi o secretário de proteção animal do Rio
francês, esses animais têm uma sobrevida baixíssima, existem estudos que a de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ele falou que São Paulo é de fato a
sobrevida do bulldog é 6.5 anos de vida, muitos problemas oculares, muitos referência porque o número de ativistas aqui é muito grande e não é tanto
problemas respiratórios, os animais nem conseguem procriar de maneira quanto no Rio de Janeiro. Então acho que a gente tem essa oportunidade aqui
natural, muitas vezes você tem que submeter a fêmea a diversas cesáreas na CPI de tirar e construir uma legislação muito positiva.
para você continuar a reproduzir esse animal.

Creio muito na sua fala, doutora. Quando a senhora diz o seguinte “Se a gente

Então, assim, enquanto a gente não tem essa evolução da sociedade, que proibir aqui, a gente vai criar um mercado paralelo muito forte”. Não precisa
pode demorar 100, 200 anos as pessoas pensarem nisso, a gente não tem disso, basta ir aqui, pega a Fernão Dias, vai em Extrema aqui, você vai
como proibir, porque senão as pessoas vão acabar procurando e a gente vai comprar animal, atravessa a fronteira, porque apesar do ativismo ser muito
ter outros métodos, de formas paralelas e clandestinas, mas enquanto a gente forte em São Paulo, talvez a gente não encontre nos outros estados esse
não tem essa evolução, que a gente, pelo menos, restrinja e tenha ferramentas mesmo posicionamento e a gente vai ter um problema dentro do nosso
de fiscalização extremamente restritiva a essa criação.

próprio país. Então eu acho que o grande passo que essa CPI pode dar acima

Essa é a minha opinião, não sei se vocês têm alguma dúvida, estou à de tudo é fazer essa regulamentação. Em nome do MDB, a gente está
conversando e vai trabalhar nesse sentido e no que for possível te ajudar,
disposição.
presidente Bruno, estamos à disposição e aprendendo cada dia com os

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Obrigado. senhores. Muito obrigado.
Registrar aqui a presença do deputado Jorge Caruso, agradeço a sua
presença.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Quero agradecer

Bom, passamos para perguntas, o senhor tem alguma pergunta, algum muito as suas palavras e o objetivo dessa CPI ao término é construir um
comentário?

projeto de lei. Eu gostaria de convidá-lo a participar desse projeto de lei com
a gente, com a sua visão, com a visão do Armandinho também, que é um

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Sr. Presidente, cumprimentar V. Exa.,

grande ativista, não é? São muito bem-vindos nessa construção.

aos pares que estavam aqui, mas dera, uma saidinha, cumprimentar a todos
os presentes, cumprimentar a doutora. Eu não sou, com o máximo respeito a O SR. JORGE CARUSO - MDB - Me permite uma pergunta?
todos aqui presentes, eu não sou especialista da área, meu aprendizado vem
do dia a dia ao longo dos anos, quem me orienta muito é o Armandinho da

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro.

Proteção, que está aí, que a gente teve a oportunidade de ao longos desses
anos aprender algumas coisas, aprender um pouquinho.
Eu não sou membro desta CPI, mas eu vim me inteirar hoje dessas questões,
principalmente do tema da venda, aquelas questões todas, mas eu creio que
eu peguei um depoimento importante nesse momento da sua opinião pessoal

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Doutora, eu queria saber na prática.
Uma coisa é ver posicionamento dos produtores, outra coisa é ver a posição
dos ativistas, que é natural, mas eu queria ver a sua posição enquanto médica.

e da sua vivência. Eu, vou ser muito sincero, eu não tenho problema nenhum A senhora pode com certeza afirmar que hoje nós temos uma grande falha
em proibir a venda dos animais no estado de São Paulo. Não teria problema nada é fiscalizado aqui no estado de São Paulo? É isso que de fato ocorre?
nenhum em votar nesse sentido, até porque eu aprendi a conviver com muitos
ativistas e, curiosamente, minha sala é a primeira na Assembleia por trás e

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Eu acho que no Brasil a

eu tive o privilégio de ter um trio elétrico parado ali na frente que ficou gente tem um arcabouço legal da proteção animal muito bom, comparado
batendo o tempo todo, das dez da manhã até duas horas da tarde, então eu vi com outros países, não é? Como eu falei, a ONG em que eu trabalho é uma
todo o pessoal da produção da agropecuária, o que eles falaram, uma fala ONG internacional, eu viajo muito internacionalmente, eu estava semana
mais pesada ou não, é eu fui aprendendo naquela fala ali também.
passada no Quênia participando de um congresso que fala justamente de
manejo populacional de cães e gatos e todas as pessoas que falam do Brasil,
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que veem a nossa legislação brasileira em relação aos animais, elas falam: pontinha ali, porque, por exemplo, existe a regra, a regra é de um órgão
“Nossa, vocês têm uma legislação muito importante”.

oficial, do Conselho Regional de Medicina Veterinária. A boa, o bom canil,

O problema do Brasil é a aplicação da lei, é a fiscalização. O papel aceita vamos dizer assim, ele está muito bem definido ali, não é? Claro que cabe
tudo, a gente põe coisas maravilhosas no papel, então a gente acaba criando alguma discussão. Mas ele tem ali uma série de definições, só que não está
artigos maravilhosos em determinadas legislações, mas muitas vezes você claro, e aí tem um assunto bem nebuloso, qual é a penalidade e qual é a
não especifica de onde vai sair a verba, quais serão os recursos humanos para severidade dessa penalidade de quem não está registrado?
fiscalizar isso, quem vai fiscalizar, quem vai pôr gasolina no carro que
precisa fazer uma fiscalização de maus-tratos, então a gente peca muito, não O SR. JORGE CARUSO - MDB - Ou seja, nós temos canis sem
digo só questão de São Paulo, eu acho que São Paulo está muito à frente de responsável médico veterinário e você tem uma legislação que deixa ou que
outros estados nessa questão de fiscalização, mas a gente tem leis permite que essas casas sejam mantidas abertas, mesmo sem ter esse
maravilhosas e a aplicabilidade da lei a gente deixa realmente a desejar, por profissional. Ou seja, você já está sem licença para funcionar, para vender,
isso que a gente também tem que investir em educação, não é? Como eu para trabalhar mesmo sem o profissional? Isso é na prática?
falei, para a gente melhorar a vida dos animais, a gente precisa mudar o
comportamento humano. Então, não adianta só a gente fazer leis se a gente
não trabalhar muito em educação de guarda responsável e conscientização A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Deveria ter uma articulação
entre os órgãos, o Conselho Federal de Medicina Veterinária regulamenta o
das pessoas.
A gente pode fazer uma lei maravilhosa aqui na Casa, só que se a gente não

profissional médico veterinário.

trabalhar, não informar a população, a lei pode até funcionar mesmo como
uma ferramenta de educação, se você explicá-la para a população, se você O SR. JORGE CARUSO - MDB - Ele faz uma sugestão...
fizer realmente audiências como essa, obviamente aqui não é uma audiência
pública, é uma CPI, mas chamar as pessoas para discutir na construção dessa
lei e depois que a lei for aprovada, precisa de muita educação e, obviamente,
dos órgãos de fiscalização e como vai fiscalizar isso? Então, essa é minha
opinião em relação a isso.

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Então, obviamente você
tem que ter um alvará para sanitário, um alvará de comércio, mas, assim,
deveria ter realmente alguma legislação que costure muito bem essas
obrigatoriedades.

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Eu vi uma pergunta sua para os O SR. JORGE CARUSO - MDB - Ou seja, não é o obrigatório no estado
criadores, a senhor pediu para levantar a mão quem tinha um médico de São Paulo. A pergunta correta seria a seguinte: não é obrigatório no estado

veterinário credenciado responsável. Desculpa a pergunta de leigo, de São Paulo que um canil, para fazer venda, tenha que ter um profissional
percentualmente hoje se a gente pegar o número de 1.000 criadores, quantos responsável?
hoje, na sua avaliação, têm o responsável técnico, quantos não têm, na
prática?
A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - O canil que vai fazer a sua
regulamentação junto ao Conselho de Medicina Veterinária Regional é
obrigado a ter um responsável técnico.

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não tenho esse número, o
deputado Bruno comentou um número aqui no começo da reunião.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - São 28 canis

O SR. JORGE CARUSO - MDB - 28 canis?

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Isso.

criadores registrados no CRMV. 28, eu estou com a lista aqui. E na Jucesp.
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Isso é um decreto que

O SR. JORGE CARUSO - MDB - E os que não são registrados?

cria essa regulamentação, mas falta o decreto estadual, agora falta, vamos
dizer assim, o.k., o que não é, vai ser fechado, de que maneira, vai ser

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Oi? Então, na Junta penalizado, vai gerar multa, quanto é a multa etc.? É aí que eu acho que
Comercial, emitindo nota de comercialização de cães são 1.977, então é uma cabe...
disparidade grande.
O SR. JORGE CARUSO - MDB - Mas essa obrigatoriedade com pena que

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Então, você tem 28 só com... e você não vai de multa até a própria cassação da inscrição estadual pode ser gerenciada
pela Assembleia Legislativa por um texto de lei.
tem uma legislação que obrigue.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pois é. O que que O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Exato.
falta? Só registrar aqui a presença, cumprimentar o deputado Gil Diniz, e,
bom, o que eu sinto falta, se você me permitir, acredito que a pergunta foi
para a senhora, mas o que eu sinto é que está faltando realmente alguma

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Diário Oficial Poder Legislativo

São Paulo, 129 (224) – Suplemento – 161

O SR. JORGE CARUSO - MDB - A importância desses números para que tantos que estão aí para a adoção”, daí, inclusive, a minha parcialidade, que
a construa um texto expositivo.

foi questionada e eu repito ela, que eu faço campanha “não compre, adote”,
é um direito meu de estimular a adoção. É evidente que se não tivesse

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Trazendo um pouco a
experiência da Europa, eu sei que muitas vezes a gente pensa “ai, meu Deus,

animais abandonados, eu ia falar “adote, como assim adotar? Não tem animal
para adotar”, vamos colocar assim.

mas a Europa é diferente do Brasil”, só que em muitos aspectos a gente está Eu queria que você comentasse um pouco isso, essa relação entre a venda ou
muito além deles, não é? Por exemplo, as pessoas falam “na Holanda não não venda com a existência de animais abandonados. E aí saindo do bemexistem cachorros de rua”. Existem diversas matérias falando que não estar animal apenas, do animal em foco, vamos dizer assim, e passando para
existem cães abandonados na Holanda. A Holanda há mais de 30 anos vem esse raciocínio. Por exemplo, qual é a sua visão em relação a taxar os animais
implementando leis e regulamentos muito rígidos. Então, você é obrigado a de raça como uma ferramenta de estimular o animal que está abandonado?
microchipar, você tem o dog tax anual, que varia de 100 euros, 80 euros por Qual que é a sua visão em relação a isso tudo?
ano.
Se você é um criador, você paga um dog tax, um imposto canino muito mais A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Bom, eu trabalho desde
alto, se você adora um animal de uma ONG, você paga um imposto canino 2010 na organização, a gente tem, inclusive, todo um protocolo relacionado
muito mais baixo. Se uma pessoa... se você está em uma praça passeando a manejo de animais.
com seu cão e tem um fiscal e o seu cão está microchipado, você vai pagar Como eu falei, eu estava em um congresso agora relacionado a isso. O grande
uma multa, que pode chegar a 500 euros. Se você é um criador e não está problema de abandono, isso acontece em todos os países do mundo, pessoas
legalizado, você tem uma multa que pode passar de oito mil euros.

que abandonam, uma das causas, existe uma causa multifatorial para o

Então, assim, infelizmente o ser humano acaba mudando, a gente começou abandono, uma das causas é a compra por impulso. Uma maneira de a gente
a usar cinto de segurança porque a gente começou a ser multado. Então, deter essa compra por impulso é não tem animais em vitrines, não ter animais
existe a questão da educação, que isso é mais a médio e longo prazo, e existe em pet shops.
uma questão a curto prazo, que seria uma fiscalização e uma imposição de O estado da Califórnia gastava 250 milhões de dólares por ano com a questão
multas muito rígidas para essas pessoas que descumprem com isso e, de recolher animais nas ruas e levar animais para abrigos. Agora que ele
obviamente, o caso de maus-tratos a gente está amparado pela lei federal proibiu a venda de animais em pet shops, no estado da Califórnia só existem
9.605. Aí já é um caso penal, mas nos casos que não entram nessa questão cães de ONGs, as ONGs cadastradas, obviamente, no sistema do governo
penal, de crime de maus-tratos, teria que ter leis, teria que ter multas estadual de lá. Então, esses animais são levados durante um período de
realmente muito mais rígidas do que existem hoje deputados.
tempo, logicamente preservando o bem-estar deles, e eles são expostos

nesses pet shops. Então, aumentou mais de 300% a adoção porque você
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Se os senhores

conseguiu levar cães para as pessoas.

deputados concordaram, eu abro. Ela vai levar o microfone.

Uma outra coisa, você diminui essa compra por impulso é você fazer a
pessoa pensar muito bem. Trazendo outro exemplo, Suécia. Eu sei que é o
O SR. CARLOS FLAQUER - Apoiando, não é? Os comentários sobre a norte da Europa, é outra realidade. Na Suécia, para você ter um cão você
Holanda, sobre a Europa, realmente são fantásticas essas normativas todas, precisa passar por um curso, são um curso de dois dias para você se tornar
há de convir quem não sabe, a média dos eventos cinófilos e exposições um tutor responsável. Nesse curso vai te falar quanto que você vai gastar por
caninas de cães de raça na Europa, as últimas que aconteceram, se reúnem ano, o seu animal vai latir, o seu animal vai destruir coisas quando ele é
acima de seis mil cães. Todas as vezes. Totalmente regulamentado em países filhote, porque as pessoas hoje em dia elas querem um cão de pelúcia, não
sérios como a colega doutora falou.
é? O cão não pode latir, o cão não pode roer os animais, roer as coisas da
Então, realmente, é um grande caminho a normativa, a regulamentação, é casa.
exatamente isso que nós criadores buscamos para realmente chegar em uma Então, muitas pessoas compram um cão por impulso, compram um filhote,
qualidade dessa, porque quando você está dentro da lei, você não tem medo, não sabem o trabalho que tem, levam para casa, na primeira doença, na
você aparece com quantos cães você quiser, no evento que quiser e não é primeira destruição daquele animal, no primeiro problema comportamental,
considerado maus-tratos.
que é a maior causa de abandono, essa pessoa abandona. É muito comum
Só essa a minha manifestação. Muito obrigado.

também as pessoas não castrarem, não esterilizarem...

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Entrando nesse ponto, O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Lembrando a questão
uma coisa... eu queria te fazer também essa pergunta, eu entendo que até as das manifestações.
pessoas, muita gente realmente quer a proibição desde uma maneira mais
radical até uma forma talvez mais ponderada, mas muita gente, eu fiz até
uma enquete aqui na rede social, 95% disse que é a favor da proibição e, olha
que curioso, a CPI não fala em proibição, são só de regulamentação, em que
pese esse clamor popular. E aí o que que eu sinto? Esse clamor popular pode
ser explicado de diversas maneiras. Mas tem uma coisa que eu acredito que
salta aos olhos, que é o fato “poxa, vai comprar um cachorro, sendo que tem

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - E na primeira ninhada que
acontece não há lares responsáveis para todos esses animais, a pessoa acaba
abandonando os animais falando “não, os animais se viram”, vão em uma
praça e abandonam; 75% dos animais morrem antes de atingir seis meses de
vida, a gente tem um problema muito grande de abandono, a gente não tem
um número oficial, porque é impossível de a gente... estima-se 30 milhões
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de animais abandonados no Brasil. A gente tem 370 ONGs com abrigos no O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Posso complementar?
Brasil, existem muitos problemas de bem-estar dentro das ONGs, mas existe Com a sua experiência de fora, as ONGs que fazem o trabalho, pelo que eu
uma diferença ética muito grande.

entendi até de venda, é isso? Ocorre a venda em algumas ONGs, ou não?

Quando a gente fala na ciência do bem-estar existem três pilares: a ciência,
a ética e a legislação. Em relação à ética, uma ONG que tem problemas de A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Nenhuma ONG de
bem-estar é infinitamente diferente de um criador. Por que qual que é o proteção animal que se preze vai vender animais. O que existe, que também
intuito da ONG e qual que é o intuito do criador? O criador está explorando deve...
o animal para vender, ele tem muito mais responsabilidade de criar esse
animal nas melhores condições.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - O controle, o controle
que é feito...
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Não é lícita a
manifestação.

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Por exemplo, as
organizações elas acabam tendo um departamento ou até mesmo não tendo
A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Eu já visitei mais 25 CCZs um departamento de captação de recurso que vai entrar, então são doadores,
no Brasil, eu viajo desde 2010, a realidade dentro dos Centro de Controle De apoiadores daquela ONG que podem colaborar mensalmente, anualmente,
Zoonoses são realidades extremamente tristes e se as pessoas vissem esses algumas ONGs, organizações fazem eventos. Existem as ONGs
animais, elas não iriam estimular o comércio indiscriminado, elas não iriam formalizadas, existem os protetores independentes e a partir dessa ajuda dos
comprar animais, elas iriam adotar. Cães são cães, eu não sou contra raça, se apoiadores, elas vão devolver o trabalho delas.
eu amasse muito uma raça, eu iria procriar essa raça, eu iria doar para um
Alguns municípios brasileiros que estão tentando fazer, assim, muitas vezes
amigo, eu não iria vender, porque, para mim, é um ser vivo, eu não iria
um vereador consegue uma verba parlamentar, repassa para uma ONG para
simplesmente cortar o vínculo porque a minha cadela não consegue mais
essa ONG acabar absorvendo os animais da cidade, mas isso também não é
procriar, então a gente precisa começar a entender que nós estamos contra a
muito uma boa coisa, porque depois essa ONG vai ficar lotada de animais,
cinofilia, nós estamos contra a coisificação e essa exploração, essa relação
não tem muito um limite e o que que a gente vê no Brasil é exatamente isso,
instrumental que as pessoas estão criando com os animais.
uma falta de profissionalização.
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Só entrando nessa
questão das ONGs, eu não tenho, eu não tenho nenhum problema em entrar
nesse assunto, aliás, isso é uma coisa que, de fato, eu sou dentro da lógica
parcial. Mas a questão de ONG, obviamente, se há maus-tratos e há venda,
não interessa se é, enfim... a questão é que normalmente não é ONG que
vende, não é? Mas, por exemplo, e aí eu queria colocar duas questões, a gente
já ouviu questões, assim, ainda um pouco difusas, nada muito objetivo, mas
estamos a CPI à disposição para receber denúncias

esse sentido que

possíveis ONGs, não sei se registradas ou não, de que forma, mas que
estariam, vamos dizer assim, cobrando taxas que na prática acabariam se
tornando uma venda. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e uma

Eu visito muitas ONGs, eu tento orientar eles, tem que existir um limite. Se
o abrigo tem capacidade para 200, animais não pode entrar 201 animais, só
que é muito difícil, porque eles lidam com questões muito sentimentais. As
pessoas abandonam na porta das ONGs, é muito comum esse tipo de
abandono, mas a gente tenta educar também essas pessoas, como o próprio
Dr. Flaquer falou, existem profissionais bons, profissionais ruins, existem
criadores bons e ruins, e existem pessoas que estão dentro da causa animal
que acabaram se perdendo e se tornam acumuladores. E aí a acumulação já
é um transtorno psicológico, não é? São Paulo é a única cidade do Brasil,
dentre mais de cinco mil municípios, que tem uma legislação específica para
lidar com a questão dos acumuladores.

outra questão é em relação a, por exemplo, se a legislação desse mais poder E aí entra um outro assunto, que a gente teria mais três horas para falar aqui
para as ONGs, se não correria o risco de acontecer com outras organizações de acumulação, mas podem existir problemas de todos os lados, mas a grande
igualmente sem fins lucrativos, como, por exemplo, a gente vê muito em diferença é o intuito, o que o que motivou aquela pessoa. Uma é uma
hospitais, fundações, porque a gente sabe que corre um dinheiro absurdo, motivação mercadológica, comercial e a outra é um outro tipo de motivação.
corrupção etc. e ao mesmo tempo a gente sabe, até acompanhando as ONGs Isso tem que ser bem estabelecido.
da causa animal, a gente sabe que a regra é, em geral, as ONGs não têm
praticamente recurso e têm muita dificuldade e a partir do momento que a

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Posso emendar?

legislação joga poderes, joga recurso, vamos dizer assim, quais os riscos? Eu
queria que você comentasse um pouco isso.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro. Bom, e agora,
quem foi o primeiro? Gil?
A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Na verdade, tanto uma
ONG regulamentada, que a gente sabe que tem CNPJ, ela também vai passar,
se ela fizer maus-tratos também vai passar pela mesma legislação, a 9.605.

O SR. JORGE CARUSO - MDB - A pergunta do Bruno é interessante,
presidente Bruno, porque assim como tem criadores sérios e não sérios deve
ter ONGs sérias e não serias também.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Sem dúvida.
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O SR. JORGE CARUSO - MDB - Isso é do ser humano. Pergunto à O SR. JORGE CARUSO - MDB - É um comércio com outro nome.
senhora, a senhora não conhece nenhuma ONG que vendeu animal? A
senhora nunca teve conhecimento disso?

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não, não é um comércio.
O intuito da ONG não é um comércio, ela acaba absorvendo esses animais,

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Que vendeu animal não. Eu que foram vítimas de abandono. Ela não procriou esse animal e vendeu esse
conheço ONGs, eu não conheço. Eu conheço ONGs que cobram uma taxa animal, é muito diferente, é muito diferente. E se você quiser, eu convido o
pela questão...

deputado a visitar várias ONGs muito sérias que eu conheço aqui no Brasil.

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Só uma curiosidade. Uma coisa é dessas O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - E o que eu queria
taxas, uma coisa é aquele cara que gosta da ONG e faz uma doação, uma colocar, até porque isso a gente ouve informalmente, é óbvio que essa CPI é
taxa, outra coisa é o cara que vai lá, que gostou de um cachorrinho e é da venda de animais, qualquer situação que configure venda, obviamente,
cobrado dele uma taxa simbólica, é diferente do colaborador ou daquele nós estamos à disposição para receber denúncias. Enfim, eu acho que não
camarada que vai ficar com o cachorrinho, essa taxa. Essa taxa é para aquele cabe qualquer coisa diferente disso. E...
que vai ficar com o cachorrinho?
O SR. GIL DINIZ - PSL - Pela ordem, presidente.

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Essa taxa cobrada para
pessoa que está adotando. Isso, assim, existe uma discussão muito grande
sobre isso...

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Isso não é venda?

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra,
deputado Gil Diniz.

O SR. GIL DINIZ - PSL - Presidente, eu estava acompanhando a CPI, já
acompanhei a última reunião, me interessei pelo tema, o senhor sabe que a

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Por exemplo, não. Não, não gente tem uma discordância nessa pauta animal, a questão, outras questões
também, mas gostaria de perguntar, concordo com o Caruso aqui nessa
é venda. Se você viajar...
questão do... se há cobrança, ou algo que seja, taxa, ou nome recorrente que

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Não é lícita a
manifestação. Quero registrar mais uma vez.

utilizem, de certa forma acaba se tornando uma cobrança, uma venda, por
mais que seja um valor simbólico. Se as ONGs, que querem proteger,
cobram, eu vou lá adotar um animal e ela me cobra uma taxa, por mais que
simbólica que seja, de repente um animal no criador seja, sei lá, 1.000, dois

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - O maior abrigo de proteção mil reais, essa ONG me cobre, sei lá, 100, 200 reais, é só o valor que é
animal do mundo, Bettersea, em Londres, eles cobram uma taxa para todas diferente, mas há essa questão, que eu entendo por venda.
as pessoas que forem adotar os animais lá dentro.

Mas a minha questão à doutora é a seguinte: a senhora falou da visita às

Muito abrigos nós Estados Unidos, já visitei vários abrigos nos Estados zoonoses e tudo mais, me chamou a atenção que a senhora falou dos cães
Unidos, eles cobram essa taxa. Essa discussão tem que ser amplamente abandonados, eu gostaria de saber qual que é a proporção de cães de raças, a
discutida. Ninguém está aqui tentando omitir nada. Cobrar ou não cobrar. senhora tem esse número ou mais ou menos alguma coisa parecida dos cães
Existe um documento que você assina de responsabilidade, existem ONGs de raça e dos cães sem raça definida nesses centros, porque, assim, parece
que fazem uma, como é que eu posso dizer? Uma fiscalização pós-adoção que, pelo que eu entendo, não da fala da senhora, mas ouvindo alguns debates
muito grande, existem ONGs seríssima que voltam na primeira semana, nos parece que nesses centros o abandono só se dá dos cães de raça definida e a
primeiros 15 dias, primeiro, segundo e terceiro mês pós-adoção. Se o animal senhora comentou aqui que a maior causa, me corrija se eu estiver enganado,
tiver qualquer problema comportamental, qualquer problema de adaptação do abandono é pela questão comportamental dos cães, é isso?
ao novo lar, esse animal vai ser devolvido para a ONG. Então a ONG exige
que seja devolvido, até para a pessoa não abandonar esse animal e...

A minha esposa comprou aquele lulu-da-pomerânia e spitz-alemão. Eu já
sabia as características do cão, de tamanho menor, algumas características
ali, até de comportamento, Caruso. Se eu, de repente, se a minha opção fosse

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Ela devolve a taxa?

adotar de repente um cão sem raça definida, tranquilamente, não teria
problema algum, como já tive anteriormente, talvez eu não saberia o
comportamento desses cães. Então, sabendo do comportamento, por

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Na devolução de animal?
Tem ONGs que devolvem. Tem ONGs que desenvolvem sim.

exemplo, desse meu cãozinho e tudo mais, já previamente sabendo, olha, eu
acho que o abandono maior não se daria justamente nesses cães de raça
indefinida? Justamente se a resposta para essa questão do zoonoses for que

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Então, é um comércio.

a maior parte de cães que estão lá na Zoonoses, esses cães de raça definida
não teriam um paralelo aí de abandono? E o que... se tem algum número que
diga que esses cães adotados também não são abandonados depois

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Sim, não, não.

164 – São Paulo, 129 (224) – Suplemento

Diário Oficial Poder Legislativo

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

justamente pela questão comportamental? A pessoa vai lá de bom coração, comportamentais em cães de raça e existem muitos problemas
adota e depois ela fala “olha, o cãozinho começou a roer o móvel. Opa, comportamentais e, cães SRDs, o que a gente precisa é educar a população
começou a mostrar os dentes para a criança” e vai lá e abandona novamente? para lidar com isso. Como eu te falei, não é um carro que você comprou que
Só queria saber...

vai dar defeito, você vai trocar de carro, é um animal, vai viver 15 anos, você
tem que saber que você vai cuidar desse animal para o resto da vida.

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Infelizmente, essa questão
de abandono, existem vários trabalhos, inclusive, da Universidade Federal
do Paraná, ela está muito ligada à questão de vulnerabilidade social, você
tem mais cães abandonados em áreas mais pobres. E aí eu posso elencar uma
série de motivações isso: falta de educação, a falta de recursos, mas eu posso
te garantir que o índice de abandono feito através de uma de uma adoção

A questão é a motivação. O que que te você a comprar um spitz e não adotar
um animal? Foi a questão estética? Foi a questão de comportamento? Então,
a gente precisa começar a parar um pouquinho e se perguntar, existem tantos
animais abandonados em canis, em abrigos, em Centros de Controle de
Zoonoses sofrendo, esperando por uma família... se eu deixo de comprar um
animal e vou e adoto um animal, talvez eu esteja fazendo um bem maior por
aquele animal. Então a gente precisa começar a se perguntar a respeito disso.

feita de forma responsável é baixinho e o índice de abandono feito através
de uma compra por impulso, que aí muitas vezes vem os animais de raça
definida, é altíssimo. Existem Centro de Controle de Zoonoses, não é porque
a pessoa paga que ela não vai abandonar, as pessoas têm: “Ah, não, é melhor
que ela pague porque vai dar valor”. Não é. Existe a questão quando ela vê

Eu amo determinadas raças, eu acho pastor-alemão a coisa mais fofa do
mundo, mas, assim, eu nunca me dei ao luxo de comprar um animal, porque
eu tenho essa consciência que eu prefiro adotar ao invés de comprar, está
bom?

aquele animal, aquele animal é uma mercadoria, não é? Então, se aquele
animal der um problema para ela, se ele tiver um problema de saúde, se for O SR. GIL DINIZ - PSL - Mas só respondendo, desculpa. Eu gostaria, eu
muito caro... “ah, então eu tenho que pagar uma cesárea”. Eu já trabalhei queria um vira-lata, mas o tamanho dele era muito grande, só que o
muito tempo no Hospital Veterinário da USP, chegavam muitos criadores, a apartamento é pequeno, então foi o cão que eu encontrei ali...
cadela com piometra ou passando por um parto distócico e o criador falava:
“Não, eu vou abandonar aqui porque eu não vou pagar”. Na época, eram 200,
300 reais a castração, eu não vou pagar porque não compensa para mim. Eu
não estou falando de todos os criadores.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Por favor, não se
manifestar.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Por favor, sem
manifestações.

O SR. GIL DINIZ - PSL - É difícil até o diálogo, porque, assim, a partir
do momento que você fala que você comprou, Caruso, um cão, então você

já é tido como um, como tem um cartaz ali, jogou, entende? Por mais que

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não estou falando de todos

você ame o cão, que você respeite o cão, que você o trate da melhor maneira

os criadores, eu presenciei isso. Eu presenciei isso. Não existe um estudo,

possível, então é complicado até manter o diálogo com certos grupos, mas

não existe um número, um dado que eu possa te dizer de todos os Centros de só respondendo, já tive vira-latas, já tive um pastor-alemão também, agora
Controle de Zoonoses...

apartamento é pequeno, gostaria de ter um cão muito maior, alguns cães, só
que o espaço não me permite. Então, foi o cão que esse espaço me permitiu
ter e tentar tratá-lo muito bem.

O SR. GIL DINIZ - PSL - A senhora viu assim a...
A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Entendi.

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - A porcentagem. Existem
mais SRDs, até porque você vai encontrar mais SRDs abandonados na
periferia, as pessoas não têm muitas vezes condições econômicas de estar A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente.
pagando por uma castração. Essa é a importância dos programas, porque tem
que ter os programas governamentais, obviamente a gente não pode só ser

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a apalavra.

assistencialista. A gente tem que por um lado microchipar o animal e cobrar
que essa pessoa cuide bem desse animal, se essa pessoa for uma reincidente,
por exemplo, de um animal que foi atropelado na rua, então precisa ter toda A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Doutora, deixa eu te perguntar uma
uma série de medidas que não é só castrar, castrar de forma isolada não coisa. As ONGs recebem recursos de filantropia e emendas também
resolve. Você tem que castrar, registrar, identificar, microchipar, ter parlamentares ou não?
legislações muito importantes e educar a população. Então a gente vê, eu
viajo por esse Brasil afora, tem muitos municípios que só têm verba para
castração, verba para castração. Não tem uma verba para registro, não faz
Censo canino.

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Algumas ONGs sim,
algumas ONGs no interior eu vejo que muitas vezes até a prefeitura destina
algumas verbas porque não tem canil municipal. Existe uma ONG que tem

Então, existe uma série de medidas, mas não querendo fugir da sua pergunta. um canil e aí o que que acontece? O prefeito fala: “Olha, eu vou destinar uma
A questão do comportamento. A gente sabe que determinados

verba para aquela ONG, todos os animais recolhidos eu vou enviar para a

comportamentos estão atrelados a uma questão genética, que depois vai, uma ONG”, mas muitas vezes a ONG, na necessidade, aceita aquele valor, que
questão fenotípica, mas a gente sabe também que existem muitos problemas

muitas vezes é15 mil, 20 mil reais, que não dá nem para comprar ração
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direito e no final das contas a Prefeitura acaba capturando todos os animais multas, multas ambientais, então aí o governo do estado ou governo
e levando para essas ONGs. Aí as ONGs ficam com excesso muito grande municipal consegue repassar essas multas.
de animais e você começa a ter problema de bem-estar lá dentro.

Mas isso é todo um processo, agora essas pessoas não começaram a ter
animais visando o lucro, elas não procriam, essas pessoas recolhem esses

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Então essa taxa supostamente animais, castram esses animais, vacinam esses animais, vermifugam e fazem
feirinhas de adoção, eventos de adoção...
cobrada seria uma ajuda, é isso?

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não, não. Não estou

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Essas pessoas, não te

dizendo que essas ONGs que recebem ajuda do governo cobram as taxas.

interrompendo, elas começam por amor, certo? E elas... chega um
determinado ponto que elas arrecadam tanto bichos que elas não têm meios

para cuidar, não é? Então aí eu já estive em uma, não sei nem como é que...
A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - É quem não recebe? Por que que em uma apreensão, eu não sei, porque eu fiquei com mais dó da senhorinha
elas não recebem se ONG tem que ser regulamentada?
que era usada pelo poder público em Carapicuíba para recolher bichos, do
que quem estava ali fazendo o papel de protetor, mas é que eu quero entender

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Eu não entendi, desculpa.

o seguinte: se essas pessoas são boas, elas pegam bichinhos, mesmo não
tendo regulamentadas, a gente não pode achar que os criadores que não são
registrados por falta de conhecimento, não existe uma lei que determine isso

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - As ONGs são Organizações Não sejam ruins também e a outra coisa que eu queria te perguntar é se a senhora
Governamentais em seus segmentos. Por que que essas outras ONGs não são tem conhecimento se algum criador registrado recebe alguma verba
regulamentadas, ela não cai no mesmo contraposto de alguns canis que não parlamentar ou algum tipo de doação, eles criam seus cachorros com
são regularizados?
dinheiro próprio?

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Existem os protetores, A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não, porque eles têm um
existem os protetores independentes...
comércio, eles vendem os animais...
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Não é lícita a
manifestação. Já disse isso diversas vezes, minha equipe jurídica já veio aqui
dizendo que talvez eu devesse ser mais enérgico, estamos tentando
transcorrer aqui de uma maneira adequada, para que ela possa falar aquilo
que ela tiver vontade, a deputada possa falar aquilo que ela tiver vontade,

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Ah, então eles não recebem?

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Obviamente que não, ele
ter um comércio, ele tem uma loja onde vende um produto e não vou receber
dinheiro do governo para vender esse produto.

está bom? Muito obrigado.
A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - E quanto custa, a senhora sabe o

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Existem protetores
independentes que começam um trabalho de formiguinha, sem ter o menor,
como é que eu posso dizer? Intuito de virar uma ONG, de se profissionalizar

custo de um cachorro de raça, por exemplo, do doutor aí que é um cachorro
de 70, 80 quilos mais ou menos. O Dr. Carlos. Mais ou menos tem um custo,
quanto custa isso?

e ter um CNPJ, de virar uma organização sem fins lucrativos. Algumas até
chegam a virar Oscip, organizações de utilidade pública. Esses protetores
recolhem um animal que está na rua, um animal que está com sarna, um A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Bom, eu tenho três cães
animal com cinomose, parvovirose, recolhe o primeiro, recolhe o segundo, grandes em um apartamento, quando eu adotei eles não sabia o tamanho que
recolhe o terceiro, quando ele começa a ver, ele tem dez animais na casa dele. eles iam ficar, eu tenho um cadela de 35 quilos, uma outra de 25 quilos e um
Eu na época da faculdade da USP tive 13 gatos no meu apartamento, por de 20 quilos dentro de um apartamento de 200 metros quadrados, eu gasto
quê? Abandonavam gatos na USP, eu ia fazer estágio no Hospital em média 1.000 reais com os meus animais, mas eu sou médica veterinária.
Veterinário, o gato estava lá na porta do hospital, eu comecei a me perguntar, Então, o valor do médico veterinário eu compro uma ração excelente, eu
eu quase virei uma acumuladora, eu não virei porque todos foram castrados, tento dar o melhor para os meus animais porque eu tenho condição.
vacinados, foram doados, eu fiz da minha casa um lar transitório. Já tive Existe um custo, obviamente. Eu não estou dizendo que não existe custo,
muitos animais, já passaram mais de 250 animais, tem pessoas que muitas então o criador tem aquele animal, ele procria aquele animal para vender o
vezes não conseguem chegar a impor esse limite e acabam virando uma ONG animal, é diferente de uma pessoa de uma ONG. Eu, particularmente, vejo
sem querer que vire uma ONG, a gente não pode chamar essas pessoas de uma diferença enorme entre um protetor e um criador comercial...
ONG porque elas ainda não estão regulamentadas.
Outras pessoas conseguem fazer uma regulamentação, conseguem ir, fazer
uma documentação de Organização Não Governamental, ter um CNPJ, ter
como ganhar esses incentivos, as que viram o Oscip conseguem receber até

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Mais uma vez pedir
para que não haja manifestação de nenhuma forma, e eu gostaria de solicitar
para a Polícia Militar, porque eu já falei isso muitas vezes e é o seguinte: se
tiver alguma manifestação que a Polícia Militar possa conversar com a
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pessoa e se caso continue dessa forma conduz a pessoa para fora. Muito O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro.
obrigado.
O SR. JORGE CARUSO - MDB - Pelo que eu estou, pelo pouquinho que

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - E, assim, todas as ONGs, não só as eu aprendi hoje aqui, nós temos a seguinte situação: nós temos criadores
que recebem verbas para poder cuidar dos bichinhos, outras também, a bons, criadores ruins, criadores que têm veterinário, criadores que não têm,
senhora conhece alguma que foi denunciada por maus-tratos ou todas são então essa é uma parte que pode ser objeto de regulamentação. Por outro
ótimas?

lado, nós temos ONGs e nós temos uma CPI de venda de animais. As ONGs,
que muitas delas recebem verba pública e que por si só não têm a

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não, não. Longe de falar
que todas são ótimas. Existem muitas ONGs com problema e essas ONGs
têm que ser fiscalizadas e as pessoas que têm transtorno de acumulação
devem ser tratadas. Existe um programa maravilhoso de acumuladores em

característica de venda de animais, mas cobram taxas, a gente não sabe qual
o valor, que no meu modesto modo de entender constitui comércio também.
Então, na verdade, a gente tem um desvio de função de todos os lados. Acho
que isso daí está bem claro no processo.

Curitiba, onde você estabelece um vínculo com assistentes sociais, Então, eu não sei como foi e se eu estiver correto, se isso já foi feito, me
psicólogos. Esses animais têm que ser castrados, encaminhados, então, você perdoe, mas eu acho que seria interessante oficiar todas as ONGs do estado
precisa entender se essa pessoa tem um transtorno de acumulação ou se essa de São Paulo, saber nos últimos dois a quatro anos tudo aquilo que eles
pessoa realmente é mau caráter. Se a pessoa está acumulando animais para receberam de verba pública, saber o valor das taxas, porque é muito legal
cobrar taxa de adoção, é um mau caráter. Existe uma legislação para isso.
Inclusive, se tiver maus-tratos, existe a 9.605? Agora, se essa pessoa tem um
transtorno de acumulação, existe até um CID para isso, ela tem que ser
tratada. Existem multas para acumuladores também, estão previstas multas
de reincidência, porque se a pessoa não aderir ao tratamento, ela pode ser

taxar, a ONG pegou o cãozinho lá, deu meu banho, botou a fitinha, vacinou,
registrou e botou uma taxa simbólica de 50 a 100 reais. Eu não sei quanto
custa um bulldog francês, eu gosto do bulldog francês, mas hipoteticamente
vamos supor que custe 1.000 reais, aí, curiosamente, a taxa de um bulldog
francês na ONG foi 950 reais, vai ser meio estranho isso, não é?

multada. Então, longe de dizer que não há problemas de ONGs, mas a gente Então acho que a gente precisa cruzar os dados e a CPI têm mecanismos para
não pode desviar o que a gente está discutindo aqui, que é a regulamentação, isso, e oficiar essas ONGs que informe para nós qual o valor das taxas e quais
de forma escrita, dos criadores, porque isso é um comércio, é totalmente animais foram adotados sob circunstâncias de taxas nos últimos anos. Com
esses dados em mãos, eu acho que cada parlamentar da CPI tem condição de
diferente do trabalho das ONGs.
fazer um cruzamento de dados e a gente conseguir separar o joio do trigo,

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Então a senhora há de convir se há
bons criadores e boas ONGs e maus criadores e más ONGs, a gente pode
chegar em um consenso de uma constituição aqui que consiga garantir os
direitos de ambos e chegar no denominador comum, a senhora é favorável a

quem é sério e quem está fazendo disso um comércio. Acho que um passo

importante nessa CPI é mostrar para o estado de São Paulo porque de fato a
gente tirar da frente aquele pessoal que é ruim. Essa é minha modesta
opinião.

isso?

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, eu vou colocar
A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Sim, eu sou favorável.
Como eu falei no início, particularmente, Rosangela, eu sou contra a venda
de animais, mas eu trabalho em uma organização que entende que a gente
precisa transformar a sociedade primeiro do que chegar com uma lei
impositiva, isso pode demorar 50, 100 anos, até a gente ter esse mundo ideal,
que seria um mundo eu tenho um dobermann, eu tenho um pastor-alemão,
eu procrio, eu doo esse animal.

isso em deliberação na próxima, particularmente, eu sou favorável à sua
visão, eu entendo que qualquer tipo de venda, seja ela de quem for, não nos
interessa, está dentro do escopo da CPI. Assim como eu já disse, que
qualquer outra forma de violência contra os animais me sensibiliza. Mas se
não for venda, não tem nada a ver com a CPI. Então dentro desse escopo nós
iremos trabalhar, eu acho que a gente pode colocar em liberação, não é? Na
próxima reunião.

Eu tenho 47 anos, quando eu era pequena, eu conhecia pessoas que criavam
raças e doavam, eu me lembro disso, entendeu? Eles não vendiam os O SR. GIL DINIZ - PSL - Presidente?
animais, eles gostavam de determinadas raças, eles criavam essas raças e eles
doavam esses filhotes para conhecidos e isso acontecia. Só que de 20 anos

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro.

para cá isso se tornou um comércio e infelizmente um comércio
indiscriminado.
Então é isso que a gente está discutindo aqui. Mas eu concordo plenamente
com você, a pessoa que faz algum caso de maus-tratos, seja ela um protetor,
um acumulador, um veterinário, um criador aí existe a lei 9.605 para lidar
com ela.

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Presidente, posso fazer uma sugestão?

O SR. GIL DINIZ - PSL - Só para entender aqui o deputado Caruso.
Concordo também, Caruso, mas como nós vamos oficiar, por exemplo,
ONGs? Porque, pelo que eu entendi, há ONGs que têm o CNPJ, que têm o
registro, e há ONGs que são irregulares, então, assim...

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Essa só não tem como, nós temos que
pegar as legitimadas, porque... até porque são essas que têm CNPJ que
recebem verba pública.
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O SR. JORGE CARUSO - MDB - Perdão, perdão, perdão. Está escrito ali

O SR. GIL DINIZ - PSL - Não, eu sei, mas eu digo assim: quando vem a CPI de Venda de Animais, acho que não é desviar o assunto, acho que o
crítica aos criadores, justamente, olha só, tem o criador, o criador tem um assunto é muito pertinente...
CNPJ, alguns têm veterinários e outros não e tudo o mais, mas está
regulamentado e tem o criador, entre aspas, clandestino ali que não tem o seu
registro e tudo o mais e são criticados também. Então, assim, eu gostaria que

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Quem cobra uma taxa vende.

nós tentássemos abranger tantos as ONGs que têm essa regulamentação e
também as que são conhecidas e que não têm essa regulamentação para tentar A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - A ONG não vende animais,
entender se há esse... ainda que seja chamado de taxa, mas esse comércio a ONG faz um trabalho... a maioria das ONGs e dos protetores independentes
ali...

no Brasil, isso eu posso dizer com clareza, eu trabalho há mais de 20 anos
nessa área, elas fazem um maravilhoso onde o poder público falhou e onde

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Presidente Bruno, o senhor é

a educação em guarda responsável falhou.

competente, pode criar dentro do escopo do requerimento uma forma mais Elas recolhem animais das ruas, elas castram os animais, elas destinam para
abrangente de atingir o maior número de entidades possíveis.

adoção. Se a gente tem 8%, 5% de ONGs que estão fazendo um trabalho
errado não é para gente desviar o que 70, 80% da criação indiscriminada está
fazendo.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - E antes de passar para
a nossa convidada, que ela pediu a palavra, a situação idêntica, nós estamos
questionando as 1.977, enfim, as empresas que vendem animais com base na O SR. JORGE CARUSO - MDB - Desculpa, doutora. Ninguém falou isso.
lista da Jucesp, ou seja, das que são registradas, as clandestinas a gente Nós queremos saber só que ONGs que cobra taxa alta, é isso.
recebe via denúncia claro que todos, todos, gente já falou aqui através das
redes sociais milhares de vezes qualquer tipo de venda de animal clandestina,
irregular, maus-tratos dentro disso nós estamos abertos a receber denúncias.

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Sim. Não existe. Eu nunca
vi uma taxa de adoção de 950 reais.

Claro, se existe uma ONG que não está registrada, ou seja, vamos dizer
assim, um criador de fundo de quintal que pega, na verdade, enfim,
resgatador, mas que vende, hipoteticamente, ele está passível, mas a gente O SR. JORGE CARUSO - MDB - Então está bom, vamos pegar os
tem que ser receber uma denúncia concreta, de fato, e eu quero registrar isso, números e vamos ver se a senhora está falando a verdade.
em que pese burburinhos surgirem, por isso que eu coloquei esse tema

porque aqui na CPI nós não temos tema proibido, muito pelo contrário. Acho A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Quantas, presidente? ONGs?
que tudo tem que ser discutido.
Justamente por conta disso que eu estou, que eu trouxe essa pergunta e quero O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Não, não, 1.977
trazer porque objetivamente nós estamos abertos a receber denúncias. Desde empresas, cujo CNAE é de venda de animais.
que sejam formalizadas, objetivas, “olha, em tal lugar, tal ONG está fazendo
tal coisa”, que configure efetivamente uma venda, não é? Enfim. Lógico que
tem pessoas que contribui com ONGs e isso não tem nada a ver com isso. A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - De venda. E quantas ONGs nós
Lógico que tem ONGs que recebem recursos, a gente tem, inclusive a gente... temos?
eu dei uma palestra aqui na Casa, eu e a Dra. Marcela Sala para as ONGs,
convidamos ONGs de todo o estado de São Paulo, falando da questão do O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Cria... doutora,
recurso, que tem que ter o CRCE, que praticamente nenhuma tem, portanto, criação.
praticamente nenhuma recebe recurso estadual, obviamente, muitas ou
algumas recebem municipais com regras que são municipais, cada município
aí tem a sua legislação e obviamente dá obrigação de serem sempre A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Criação. E de ONGs, quantas ONGs
nós temos registradas oficialmente no CRMV?
fiscalizadas.
Lógico, mais uma vez falando aqui, a importância de receber as denúncias,
seja de canil clandestino, seja de ONGs que não são ONGs, mas que estão O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Essa informação para
vendendo, qualquer tipo de esquema, qualquer tipo de rolo não nos interessa, gente... ONGs, a gente precisa solicitar, essa solicitação tem que ser feita
se é venda, está dentro do escopo.

ainda.

Agora eu gostaria de passar para a senhora.

Agora, só para registrar, e aí eu acho que a preocupação da nossa convidar,
que eu, em que pese já ter ouvido o burburinho depois que a gente começou

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não. Só para deixar bem
claro, é muito fácil a gente desviar o assunto da responsabilidade do que a
gente está discutindo aqui, que a questão de uma criação responsável e atacar
as ONGs. Não existe ONG que cobra 950 reais de taxa de adoção...

a CPI, ainda não recebi nenhuma denúncia concreta e eu, dentro da minha
experiência, não conheço uma situação desse desvio. Mas se tiver, e talvez
alguém que está aqui conhece, mande, mas formalize, fale é tal ONG, em tal
lugar, cobra tanto e está aqui a prova ou algum indício, alguma coisa assim.
Por hora, e aí que eu acho que é a preocupação dela, de repente a gente joga
tudo em um liquidificador e fala “ONG, empresa é tudo igual”. Claro, que
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seria uma coisa... a CPI a gente não está aqui para fugir de uma informação.
A gente está pedindo essa informação. Agora, é óbvio que as evidências que A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Ah, realmente... isso é venda, isso
nós temos até agora estão no contexto da venda, da criação etc., mas é mais é venda.
ou menos isso, queria passar...

O SR. GIL DINIZ - PSL - É que senhora falou que...
A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não, eu acho que a gente
pode finalizar, já falei bastante, eu peço desculpas. É um assunto realmente
que me toca. Como eu falei para vocês, eu viajo o Brasil, já vi muitas
situações realmente de animais abandonados, animais dentro de abrigos, de

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Existem essas taxas de
adoção não são colocadas como de forma obrigatória. E eu volto a dizer a
gente está colocando isso para desviar o assunto principal da discussão.

Centro de Controle de Zoonoses, então a minha palavra é sempre priorizar
adoção ao invés da compra. Essa é a minha mensagem, eu gostaria de deixar
para todos. Eu entendo que a criação de animais, a venda de animais vai O SR. JORGE CARUSO - MDB - Não, não.
continuar, a gente não tem essa evolução ainda da sociedade, mas ela deve
ser feita da melhor maneira, da maneira mais responsável do mundo,
priorizando o bem-estar do animal, sempre priorizando o bem-estar do

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Nós estamos falando de venda. De
dinheiro.

animal e entendendo o que é bem-estar animal como uma ciência, não uma
fala que a gente fala de maneira solta, essa é a minha palavra, agradeço e
desculpa por alguma colocação indevida.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Não é lícita a
manifestação.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Presidente.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Ganhar dinheiro em cima do
animal.
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Antes, a gente não
está concluindo formalmente ainda a CPI, então ainda não é lícita a
manifestação. Quando eu concluir, claro, de maneira normal aí é claro que O SR. GIL DINIZ - PSL - Bruno, Bruno. Pela ordem, presidente.
ela será permitida. Passo a sua palavra. Deputada Adriana Borgo.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro. A dos senhores
A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Presidente, só para, assim, finalizar é, a dos seus presentes...
mesmo porque ficou meio confusa, a gente está falando realmente de venda
de animais. Doutora, há ONGs que cobram taxa pela adoção do animal?

O SR. GIL DINIZ - PSL - É porque, doutora, a questão não é desviar o foco
em si, hoje eu tenho condição melhor e tudo mais, a senhora falou... quero

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Há sim.

chegar nesse apartamento de 200 metros, ter três cães enormes, seria muito
ótimo, mas infelizmente meu apartamento é de 60 metros, tem um cãozinho
lá, porque eu acho até que é um espaço indevido, eu gostaria que ele tivesse

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Qual o valor dessa taxa?

muito mais espaço para brincar, correr e tudo o mais, quem sabe um dia uma
chácara, mas eu acho que ainda esse ambiente é limitado.

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Eu não saberia te dizer, isso Mas eu sou da periferia de São Paulo, Caruso. Já morei no apartamento
varia muito, assim, tem ONGs que cobram 80 reais, tem ONGs que cobram CDHU. O senhor deve conhecer sabe que é apertado, imagina só você tem
100 reais, nunca, nunca, um valor como foi colocado como exemplo. Eu um animal de raça lá e tem um custo e tudo mais, aí essa minha fêmea, por
entendi que foi um exemplo, mas nunca um valor, por exemplo, acima de exemplo, ela teve...deu uma cria de cãezinhos. Poxa, será que eu não posso
150 reais. Eu, particularmente, nunca vi. Nunca vi em dez anos que eu vender um animal desse para manter a ração, a vacina...
trabalho nunca vi um valor acima de 150 reais.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Não é lícita a
A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Presidente, desculpa, então isso é manifestação.
venda. Se você cobra alguma coisa, receber uma doação de um bichinho isso
é venda, então nós estamos falando da mesma coisa aqui, criadores.

O SR. GIL DINIZ - PSL - Vacina, banho e tosa e tudo o mais, será que eu
vou ser considerado um criminoso? Então, olha só, a venda em acaba sendo
O SR. GIL DINIZ - PSL - Só um pouquinho, poderia citar alguma ONG elitizada, só um determinado público vai poder comprar, no caso, o pobre
que a senhora conhece que tem essa taxa 50, 80, 100 reais, que a senhora não vai ter, só vai poder ter um animal sem raça definida, é só... indo nessa
conheça.

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não, não poderia citar, não.
Não tenho dizer porque eu não sei o valor exato.

linha.
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O SR. JORGE CARUSO - MDB - Eu posso, posso? Eu acho que há acredito que seria o natural, mas acredito que a gente ainda vai até ter
situações e situações, acho que a condição pessoal de cada indivíduo, na sua reuniões foçadas nisso.
particularidade de criação de dificuldades muitas vezes leva ele a fazer a
venda do animal isolado em uma cria que ele teve. Eu acho que aqui o
enfoque, eu acho que o problema maior é questão quando a gente fala de

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Nesse Projeto?

ONG a gente não está querendo desvirtuar, doutora.
Tomara que essas taxas sejam simbólicas e tomara mesmo que a senhora O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Só para a gente
esteja 100% certa, mas aí com o requerimento feito pelo presidente, só pede formalizar, como diz aqui também regimentalmente. Nada mais havendo a
também, qual o animal que foi adotado, qual a raça do animal. tratar, está encerrada esta reunião. Muito obrigado.
Particularmente, eu acho que nós vamos pegar gato nessa história, cruzando
os dados, particularmente, tomara que eu esteja errado também, mas na hora O SR. CARLOS FLAQUER - Parabéns, criadores!
que pedir a relação de quem foi adotado nos dois, três anos, quanto cobrou
de taxinha, eu acho que a senhora, infelizmente, mesmo não conhecedora,

11.12. 17 DE OUTUBRO DE 2019

talvez tenha uma surpresa com algumas entidades. Tomara que eu esteja
CPI - VENDA DE ANIMAIS

errado, mas acho que a partir daí a gente pode laçar muita coisa interessante.

17.10.2019

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Sim. Bom, mais O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Boa tarde a todos.
alguma pergunta, um comentário? Então, gostaria de... A senhora tem Havendo número regimental declaro aberta a nona reunião da Comissão
alguma consideração final a fazer? Não?

Parlamentar de Inquérito – Venda de Animais, criada pelo ato número 30 de

Eu gostaria de fazer as minhas então. Bom, o objetivo desta CPI tem sido 2019 com a finalidade de apurar irregularidades na venda de animais por
atingido, é esse exatamente o objetivo, nós queremos passar por todos os canis, pet shops e demais estabelecimentos clandestinos, inclusive por meio
pontos que dizem respeito à venda de animais, visando, sim, eventuais eletrônico no Estado. Registro a presença dos nobres deputados: Delegado
denúncias aos órgãos aí do Judiciário, mas também, e acredito que até Bruno Lima, deputado José Américo, deputado Caio França, deputada
principalmente a criação de uma legislação. Essa legislação, para a gente Monica da Bancada Ativista e deputada Adriana Borgo.
construi-la a gente precisa do máximo possível de elementos, realmente Solicito ao secretário a leitura da Ata da última reunião.
investigar o quadro. Só para relatar, já, concluindo, de fato nós nunca
recebemos uma denúncia relacionada com ONG, relacionada à venda de
animais, no pé que a gente está há alguns meses e repito o que já disse em

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente.

redes sociais e mais uma vez aqui agora oficialmente: estamos abertos a
receber qualquer tipo de denúncias, seja de ONG, seja de criador

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra,

independente, seja de canis com CNPJ, sem CNPJ, de repente até dessa lista

Adriana Borgo.

de 28, não sei, não nos interessa, se tem venda, se tem irregularidade, se tem
maus-tratos, esta CPI quer saber. Nós não toleramos maus-tratos.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Solicito a dispensa da leitura da
Muito obrigado a todos.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Presidente, o senhor disse que no
final da CPI nós poderíamos encaminhar algumas sugestões para o Projeto
de lei, é isso?

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Sim, sim. Nós
vamos...

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Aqui no microfone ou feito de
forma escrita para o senhor ou para eles tomarem conhecimento?

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Você diz do Projeto
de lei no término da...

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - As sugestões para o Projeto de lei.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Sim. Por hora,
poderia mandar para o relator, para o gabinete do Delegado Bruno Lima,

Ata.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É regimental o pedido
de V. Exa., os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica
então considerada aprovada a Ata da reunião anterior desta CPI.
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Hoje nós temos oitivas e também documentos para que tenhamos ciência. mundo todo para garantir que haja atendimento 24 horas por dia, sete dias
Para ciência dos membros da CPI; item número 1 – documento externo, por semana. São revisores que falam as mais diversas línguas, incluindo o
denúncia de maus-tratos no município de Caraguatatuba; item número 2 – português.
documento externo, solicitação de informações sobre a diligência desta CPI “Sem mais para o momento, receba meus votos de estima e consideração.”
a estabelecimento e criadores de animais em São Bernardo do Campo, foi É assinado pelo Conrado Leister, do Facebook Brasil, ele que é presidente
solicitado à Procuradoria da Casa; item número 3– documento – foi do Facebook Brasil.
encaminhado para lá. Item número 3 – documento externo, informe sobre as
Bom, agora passaremos à fase de oitivas, lembrando que hoje nós não
políticas comerciais dos padrões da comunidade do Facebook em resposta
teremos deliberações, teremos exclusivamente oitivas. E para que a gente
ao nosso convite, nós recebemos aqui algumas informações e antes de a
possa dar continuidade a uma coisa que a gente tem feito em comum acordo
gente passar para as oitivas, eu gostaria de ler o documento, ele não é tão
dos membros da CPI, eu gostaria de sempre colocar isso para que haja um
longo assim, e ele é acredito que de interesse de todos para a CPI.
consenso. Nós abriremos, se todos os Srs. Deputados estiverem de acordo,
“Excelentíssimo Sr. Deputado Bruno Ganem, presidente da CPI”, é referente nós abriremos dez minutos para que cada convidado possa fazer a sua
ao ofício número 34, “faço referência ao ofício datado de 3 outubro 2019.” apresentação e aí as perguntas. Que a gente tenta limitar em dez minutos,
Bom, aqui tem eu vou direto às informações, aqui eles passam informações mas, evidentemente, acho que nenhum deputado vai ficar sem fazer
a respeito da política do Facebook, esclarece que “a V. Exa. e aos membros perguntas. Todos os deputados estão de acordo com essa regra? Legal, é um
da CPI as políticas dos serviços do Facebook sobre venda de animais, que consenso nosso aqui, isso não é regimental nada, mas para que a gente possa
constam tanto dos padrões da comunidade quanto das políticas comerciais caminhar da melhor maneira possível.
do Facebook, os padrões da comunidade Facebook são as regras de
convivência do que se permite ou não no serviço Facebook, e sua íntegra
pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico”.

Vamos lá, agora eu gostaria de chamar aqui a senhora Mônica Grimaldi, ela
que é presidente da Associação Cão-Guia de Cego, seja bem-vinda.

Lembrando que esse documento está à disposição da CPI. Aqui tem um link.
“De acordo com o item 5, produtos controlados, a parte I, comportamento A SRA. MÔNICA GRIMALDI - Boa tarde a todos. Obrigada, Sr.
violento ou criminoso dos padrões da comunidade do Facebook, não é Deputado, obrigada, Srs. Deputados, pela oportunidade de expor. Eu fiz uma
permitido conteúdo que tente realizar a venda de animais vivos entre apresentação audiovisual, eu vou pedir para que seja colocada, porque assim
indivíduos privados, conteúdo que coordene ou apoie a caça furtiva ou a fica mais fácil. Eu gostaria de colocar que eu sou advogada especialista em
venda de espécies ameaçadas e suas partes. As políticas comerciais do legislação de animais, de direito animal. O senhor já me conhece, inclusive
Facebook são as regras sobre os tipos de produtos e serviços que podem ser nós já trabalhamos juntos no ano passado em defesa de animais. Eu trouxe

oferecidos para a venda no Facebook e no Instagram e sua íntegra pode ser até para o senhor lembrar que nós fizemos um abaixo-assinado pedindo.
acessada no seguinte endereço eletrônico”, tem aqui o link também.
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - A Parada Animal em

“De acordo com as políticas comerciais do Facebook, os classificados não

Campinas.

devem promover a compra ou venda de animais, por exemplo, não são
permitidos qualquer produto ou parte incluindo sem limitações couro, peles,
algodão ou pele de cachorros, gatos, animais ameaçados; item 2 – animais A SRA. MÔNICA GRIMALDI - A Parada Animal contra a crueldade.
ameaçados vivos; item 3 – pecuária; item 4 – animais de estimação; item 5 Hoje eu sou advogada da Confederação Brasileira de Cinofilia. O que é a
– partes de animais proibidas, como, sem limitações, ossos, dentes, marfim, Confederação de Cinofilia – CBKC? É o maior órgão do sistema, é coligado
a FCI, nós temos inclusive reconhecimento internacional. Pode passar.
taxidermia, órgãos, membros externos, secreções ou carcaças.
“Como parte do seu dia a dia de trabalho, o Facebook remove tudo aquilo Essa foto é de um terrier brasileiro, a raça que eu crio, aliás eu criei terrier
que viola seus padrões de comunidade quando toma conhecimento da brasileiro há mais de 30 anos, sou uma das oito linhas de sangue responsáveis
violação. Para identificar conteúdo abusivo o Facebook combina pesados pelo reconhecimento internacional. É o meu canil, esse cão foi doado e foi
investimento em tecnologia com equipes de pessoas altamente um dos primeiros cães pet-terapeutas. Minha mãe trouxe a primeira escola
especializadas, que trabalham tanto na revisão de conteúdo identificado por de cão-guia, a Associação Cão-Guia de Cego e nós fornecemos
sistemas automatizados quanto na revisão de denúncias feitas por usuários gratuitamente vários cães terapeutas e cães-guia para deficientes visuais,
do serviço Facebook, por meio de ferramentas e denúncias disponíveis na para isso eu faço algum trabalho de treinamento em forças militares onde há
própria plataforma. Qualquer usuário do serviço Facebook pode denunciar canil. Eu já dei aula em Exército, em Marinha, Aeronáutica e Polícia Militar.
conteúdo que considere não ser permitido. A denúncia pode ser feita por A princípio, o criador de cão tem de amar o cão. Existem maus criadores?
meio do link, obter apoio ou fazer denúncia que aparece ao lado do próprio Existem, existem maus e bons em qualquer classe, então quero colocar que
conteúdo. Quando se clica nos três pontos localizados no canto superior o criador de cão, a princípio, tem que estudar muito, ele tem que saber o que
direito da publicação.
“Anúncios e classificados também podem ser denunciados pelos usuários
clicando-se respectivamente nos links: denunciar este anúncio e denunciar
este classificado. Uma vez feita a denúncia esta é direcionada a uma equipe
especializada que fará a revisão do conteúdo denunciado, e se esse não for
permitido fará a sua remoção. Hoje existem mais de 30 mil pessoas
trabalhando na frente de segurança do Facebook, pessoas espalhadas pelo

ele está fazendo, ele tem que saber o histórico e a origem da raça e,
primeiramente, ele tem que amar, o bem-estar animal tem que estar
diretamente ligado, eu sou uma das pessoas que mais trabalha, como os
criadores éticos: nós trabalhamos o que? Nós trabalhamos o bem-estar
animal, é sine qua non tratar bem os nossos animais. Inclusive, quando você
trabalha com cão terapeuta, que visita asilos, que visita hospitais e visita
crianças com câncer, quando você trabalha com cão-guia de cego, a primeira
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coisa é o animal gostar do que ele faz, são estudados, são avaliados e a grande maioria, inclusive, é SRD, e acabam abandonando. Pesquisas
escolhidos, e para ele é um prazer o trabalho que ele desempenha.

apontam que 70% dos cães de rua são SRD, os que são abandonados. Uma

E uma outra coisa, nós também, quando entregamos um cão-guia, nós outra coisa que acontece com cães de rua: existe um trabalho agora em
fazemos o teste para o deficiente visual. Se o deficiente visual não gostar do Tremembé, na penitenciária, onde eles colocam os presidiários treinando
animal ele não pode ter, é uma das principais observações. Sem essa regra, cães, cães sem raça definida, cães de rua. A partir do momento em que você
se você não gostar você não pode ter aquele animal como seu colega, como treina o animal, você adestra o animal, você consegue controlar o
seus olhos. Então a primeira coisa é essa. Pode passar.
Hoje, o criador de cães – nós temos criadores de cães que são artesanais, são

temperamento, educar o animal, e você facilita o que? Você facilita que ele
seja adotado.

hobbistas, eles ocasionalmente vendem; nós temos criadores de cães que são Eu me lembro que eu até conversei com o senhor a respeito de políticas
comerciantes, às vezes eles se dedicam a uma ou mais raças, e nós temos públicas, onde nós adestraríamos cães sem raça definida para ser um guia de
também o criador que é o estudioso que ele é o aprimorador de raças. surdo-mudo, nós temos projetos para isso. Infelizmente até agora nós não
Senhores, eu tenho coisas aqui que me assustam, realmente, de vários lados. conversamos mais, não é, deputado? Não tivemos mais a continuidade de
Então eu acho que não é proibir o caminho, eu tenho ido para o Brasil inteiro, projetos que eu acho que seriam muito interessantes.
inclusive, batendo nessa mesma tecla: não é proibir Alguns anos atrás se quis
proibir o pitbull e o rottweiler, eu não sei se os senhores lembram, alguns são O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Um minuto.
muito jovens, não vão lembrar, mas vão poder olhar na internet. Quando
quiseram proibir o pitbull e o rottweiler, houve um trabalho intenso dos
clubes de criação – no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo – e eu advoguei A SRA. MÔNICA GRIMALDI - Então é isso. O que eu queria colocar é
para todos esses clubes. No Rio de Janeiro foi pior, existiam cães pitbull em que criar é preservar e que não adianta marginalizar toda uma raça, toda uma
comunidades carentes e houve também muito abandono na proibição.
Nós ficamos recolhendo esses animais, reencaminhando, resgatando,
porque, a partir do momento que proibiu, o que eles fizeram? Abandonaram.
Então você, quando proíbe, o que você faz? Você incentiva o tráfico. Você
vai aumentar o valor do animal para um traficante de animal, porque ele não
vai parar; nós vamos dar abertura à ilegalidade e vamos punir os bons,

classe, toda uma categoria. Adianta fazer um trabalho sério e trazer soluções,
tanto para a população carente quanto para os animais que estão
abandonados em rua. Ações de educação, ações de castração, ações legais; e
que as medidas legais não sejam punitivas, mas sejam, sim, medidas de
fiscalização e de amparo e que façam realmente o melhor para o nosso País.
É isso, senhores, muito obrigada.

aqueles que fazem um trabalho sério. Aí eu falo sobre a legislação. Eu passei
uma pasta para todos os deputados, porque senão eu vou ficar vomitando

legislação e eu acho que o nosso tempo é curto. Estou aberta também a
perguntas e respostas.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, antes de passar,
só lembrando que no nosso Regimento não é válido aí, não é lícito nenhum
tipo de manifestação, nem para um lado nem para o outro. A gente, em todas
as reuniões nós estamos avisando isso e os senhores poderão acompanhar,

No que nós estamos amparados? Nós estamos amparados na Constituição; o

que isso é válido para todos.

direito de propriedade, o direito de escolha do cidadão, o livre comércio.
Milhões de empregos, nós temos dois milhões de empregos que, se houver
proibição, correm riscos. É um mercado crescente. Nós temos o mercado pet,
que emprega dois milhões de empregos diretos e indiretos. Então nós temos
que ter muita cautela com o bem-estar, animal, mas também com o mercado
que trabalha; nós temos tosadores, adestradores, nós temos lojistas, nós

O que eu queria colocar aqui é que realmente, infelizmente, a distorção das
coisas chega a tal ponto, que a Mônica Grimaldi – uma senhora aí que faz
parte de um trabalho que a gente sabe que é bastante sério – acaba se
envolvendo em uma fake news. Isso é tão nítido, que eu tenho aqui todos os
deputados que podem acompanhar essa situação.

temos passeadores, todos que estão diretamente ligados ao mercado pet. Esta CPI nunca falou em proibir a venda de animais, repito: esta CPI nunca
Então eu acho que nós temos que ter bastante bom senso em uma hora, nesta falou em proibir a venda de animais. Infelizmente, rede social começa a
hora.
A primeira vez que eu conversei com o deputado Bruno Ganem faz mais ou
menos um ano, nós nos encontramos no Shopping Ibirapuera, ele e a equipe
dele, a candidata a deputada federal, Juliana Cardoso, que o apoiava – não é
deputado? – e a nossa conversa foi sobre políticas públicas, porque o
problema maior não é o criador que faz, mas sim pautas de políticas públicas

crescer, começa a surgir uma série de coisas, e no fim das contas a gente
poderia ter tido uma apresentação da senhora com todo o seu conhecimento
técnico nos auxiliando; aliás, eu gostaria de convidá-la para participar da lei
que nós queremos fazer para regulamentar. Essa é a nossa defesa, de cada
um dos deputados aqui, dos mais radicais – que eu até poderia me colocar
nesse ponto – até os mais brandos. Então era só isso que eu queria colocar.

de controle de natalidade. Eu fui consultora técnica da legislação do cãoguia. Fiquei duas semanas em Brasília para a regulamentação da lei. Não A SRA. MÔNICA GRIMALDI - Eu me coloco à disposição, como sempre.
adianta ter uma lei se ela não tiver aplicabilidade, então nós temos que ter
boas leis, boa fiscalização, mas, acima de tudo, aplicabilidade. Nós temos
que ter a parceria com o poder público. O poder público não é carrasco, ele
tem que ser parceiro. A partir do momento em que você tem parceria, você
consegue fazer com que trabalhe a coisa, simples assim.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - E sei que a senhora
poderá colaborar bastante, sem dúvidas, sem dúvida alguma. Então essas
fake news, pelo amor de Deus, ajudem a espalhar a verdade, e não mentiras.
Nós queremos regulamentar e eu tenho conversado com algumas pessoas

Essa lei é a legislação federal que ampara e que obriga a responsabilidade do
Estado sobre o controle de natalidade. Infelizmente existe um controle de
natalidade que não existe. As pessoas reproduzem animais com e sem raça,

bastantes sérias que que estão dispostas efetivamente a colaborar. Deixo à
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disposição da senhora todos os registros das últimas reuniões da CPI para tínhamos parceria com o canil da PM, no Tremembé, há 30 anos atrás – a
que se confirme o que eu acabei de dizer.

senhora acho que nem existia, deputada –, nós fornecíamos cães para
deficientes visuais através de treinamento com soldados.

A SRA. MÔNICA GRIMALDI - Eu agradeço.

Quando não em regime militar, o que que fazem? Tem empresas que
patrocinam a bolsa daquele cão, então o deficiente não paga nada. Existem
deficientes que querem o cão particularmente? Sim, existem. Então o que

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Certo. Alguma fazem esses que querem de forma particular? Eles adquirem um animal ou
pergunta? Deputada Monica.
recebem um animal doado, desde que o animal seja averiguado e que ele
passe por determinados testes de habilitação, e aí é financiado com bolsas o

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - São várias trabalho, o treino do cão. O adestrador dele recebe, em média, mil reais por
questões, inclusive gostaria de fazer algumas perguntas para a Mônica. É mês.
agora a hora? Pode, Bruno, agora?
A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Mas só para

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro.

limpar e também deixar a senhora mais calma, de verdade, o nosso
posicionamento aqui não é contra pessoas. Na verdade, o nosso papel nesta
CPI é tentar entender todos os pontos de vista, como aqui o posicionamento

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Mas antes de do meu mandato porque é esse, mas eu gostaria mesmo que a senhora me
mais nada, eu não estava sabendo da notícia sobre a CPI. Isso não tem nada explicasse com mais detalhes, até para eu conhecer qual é a real condição da
a ver com a gente. Eu sei que tem alguns protetores de animais, dos quais criação de cão-guia. Eu gostaria de entender um pouco sobre as raças, toda
um setor está abrigado no meu mandato, que é contra a venda e por isso eu raça serve? Tem raças específicas? Quanto tempo dura o treinamento?
não posso dizer que todos os deputados aqui não são contra a venda, porque
é o posicionamento do meu mandato.
A SRA. MÔNICA GRIMALDI - Deputada, existem raças que têm um
potencial maior. Quando você fala em um cão de raça, você tem

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Mas é a primeira vez previsibilidade de tamanho e de temperamento. Porém, eu acho que todo
que V. Exa. está se manifestando em relação a isso.
brasileiro gostaria de ser Neymar, mas não é. Ele tem que ter o pendor.
Determinadas raças, como o golden retriever, o labrador retriever – eu morei

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Mas isso não é na Inglaterra, me especializei nisso na Inglaterra –, você faz testes com
o objetivo, enfim, coletivo, mas a gente tem que ouvir. O nosso objetivo aquele animal e se ele estiver apto para o treinamento, se ele gostar do que
enquanto mandato aqui é entender como funciona a venda e qual é o caminho ele faz, aí ele é treinado.
possível sem criminalizar pessoas, porque a gente também não é a favor da
criminalização de pessoas, mas é a favor da defesa da vida. A gente encara
que animais não são propriedades e também não são mercadorias, é um
posicionamento que eu quero frisar aqui do meu mandato coletivo neste
lugar.

A grande maioria, os primeiros cães-guia de cego foram cães de guerra, na I
Guerra Mundial, pastores-alemães. Inclusive foi um capitão que observou
que o seu soldado voltou do campo de batalha por seu cão de trabalho, seu
cão de guerra. Eu amo cães de guerra, vocês me desculpem, mas adoro cães
policiais, qualquer cachorro, na real. Então é assim, a partir do momento em

Sobre a venda de cães-guias, eu gostaria muito de entender da criação deles... que ele viu que o animal tinha aquele pendor, ele começou a trabalhar

pastores-alemães. Depois, pela conformação do pastor-alemão, que hoje é
A SRA. MÔNICA GRIMALDI - Não existe venda, deputada. São
empresas que patrocinam o adestramento.

conhecido como um cão de guarda, se optou por uns cães com cara mais
fofinha, mais meigo, mas que tivesse o temperamento próprio e equilíbrio
próprio para cão-guia. Nós utilizamos hoje, na grande maioria, machos de
golden retriever. A grande maioria, mas tem excelentes labradores que foram

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Quanto custa a cães-guia, os primeiros; excelentes pastores-alemães e excelentes labradores
criação de um cachorro, um cão-guia? Quais são as raças que servem para retriever, golden retriever e mestiços.
esse fim?

Lá na Inglaterra eles fazem um trabalho de mestiçagem. Eu perguntei por
que se trabalhava mestiço de labrador com golden; a Inglaterra é uma ilha,

A SRA. MÔNICA GRIMALDI - Eu posso falar sobre a CBKC, que tem seis meses de quarentena para entrar um cão, como eles iriam abrir linhas de
um centro de cães-guias, que é a Confederação Brasileira de Cinofilia, do sangue? Como eles não teriam problemas comportamentais? Cruzando uma
Recife, e fornece cães-guias gratuitamente e cães cinoterapeutas raça com outra. Outra coisa: todo cão-guia é castrado, todos eles são
gratuitamente, a Associação Cão-Guia de Cegos também. Inclusive eu castrados.
trabalhei em vários segmentos, como o canil municipal, a GCM de São
Caetano do Sul, habilitando 11 guardas para fornecer gratuitamente esses
cães. Esses cães são fornecidos por canis parceiros que doam, não vendem,
eles doam os animais. O que acontece? Se forem canis municipais ou Polícia
Militar, que nós já tivemos... A minha mãe foi pioneira no cão-guia, nós

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Última pergunta:
pela escolha de um tipo específico de cão, isso não estimula a procriação e o
cativeiro dessa raça?
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A SRA. MÔNICA GRIMALDI - De forma alguma. Mesmo porque, qual é O principal produto era arame farpado, ração para porco, galinha e cavalo.
a vantagem do criador de golden e de labrador se ele doa o animal? É uma Com a crise, provavelmente o nosso público, que era, naquela época, de
questão social, é amor ao próximo. Quando você vai em um asilo, onde os profissionais liberais que tinham chácaras e sítios próximos à São Paulo,
velhinhos foram abandonados pela própria família, e você leva os cães deixou de consumir com essa... O volume. Nós percebemos que, a partir da
pequenos – porque normalmente nós usamos pets terapeutas de raças necessidade de trazer mais renda para casa, a mulher, é um dos fatores, saiu
pequenas ou mestiços pequenos –, o brilho nos olhos e prolongar a vida para trabalhar, e aquele cão que existia ali no quintal, quem iria alimentá-lo?
daquele velhinho é o que importa. Aqui ninguém está falando em lucro. O Nós percebemos, em 1988 ou 1990, que as primeiras rações industrializadas
lucro é ver o sorriso de uma criança que está condenada pelo câncer.

começaram a existir e daí surgiu a ideia de nós mudarmos o direcionamento
para um novo setor, que já era muito mais desenvolvido fora, mas no Brasil
ainda era muito incipiente.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Mais alguma
pergunta? Então, antes de passar para as suas considerações finais, eu
gostaria de registrar aqui a presença do deputado Vinícius Camarinha,
também da Danielle Fogaça e do Rodolfo Oliveira. Bom, passar para as suas
considerações finais.

Bom, e a história toda resume-se... Hoje somos quase 90 filiais no Brasil, em
muitos estados, já em oito estados, e hoje temos quatro mil colaboradores no
nosso quadro e, se Deus quiser, a coisa não para aí. A preocupação nossa
com... O deputado falou em proibição, eu acho que essa questão que a Dra.
Mônica colocou – muito prazer em conhecê-la – vem do fato de que alguns
municípios têm proibido. Um deles é o município de Santos, onde, apesar de

A SRA. MÔNICA GRIMALDI - Eu estou à disposição, senhores. O que eu ter conversado com o Paulo Barbosa, não teve jeito. Falei, “Paulo, nós
puder ajudar eu estou às ordens como advogada especialista nessa área e se temos apenas uma filial em Santos.”, e por ocasião disso, quatro
quiserem tirar mais dúvidas eu também estou às ordens. Eu quero que vocês colaboradores nós vamos ter que remanejar, porque não faz mais sentido.
entendam que criadores sérios existem, que existe uma CBKC, uma Nós não somos únicos em Santos, a gente calcula que deve mais ou menos
Confederação Brasileira de Cinofilia que mantém a preservação de raças, umas 70 lojas e você multiplica isso aí por três ou quatro colaboradores e vê
veterinário sérios existem, e que nós estamos trabalhando na mesma causa: o número de pessoas que vão estar sendo, tendo que ser realocadas em outro
proteção e criação, que é o amor, o respeito e o bem-estar animal. É isso que setor.
eu quero, eu não quero colocar ninguém como vilão e ninguém como herói.
Somos todos irmãos e vamos fazer um Brasil melhor, estamos aqui para isso.

É um mercado que, mundialmente falando, ele é muito promissor. O Brasil
ainda carece de um amadurecimento grande, principalmente na parte de
regulação, daí a minha vontade de estar aqui pessoalmente para tentar

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Obrigado.

contribuir com isso, lembrando os senhores de que o animal sempre esteve
junto do homem, desde os tempos das cavernas, seja por uma questão

A SRA. MÔNICA GRIMALDI - Obrigada, senhores.

sentimental ou psicológica. Existe como se fosse uma simbiose, uma
necessidade, lá atrás e durante os anos da história, e hoje mais do que nunca

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, agora convidar
aqui o representante das lojas Cobasi, João Urbano Nassar, seja bem-vindo.
Enquanto o João vem, o Regimento não permite nenhum tipo de
manifestação, sempre vou reforçar isso, estamos hoje em um clima bastante
tranquilo. É o Regimento interno da Casa e tem como característica... Não
cabe aqui avaliar o Regimento, ele foi votado, dessa maneira ele deve ser
conduzido e ponto final. Agora, qual é o objetivo disso? Dar a garantia para
quem está aqui falando para que fale com maior tranquilidade aquilo que
bem entender, seja de um lado, seja do outro, este é o objetivo desta regra
que está no Regimento interno da Assembleia Legislativa.

em grandes centros, onde a solidão é uma coisa muito recorrente. A gente
assiste depoimentos, até de certa forma marcantes e chocantes, de pessoas
que têm um relacionamento muito mais afetivo com o seu animal do que
com os seus familiares.
Enfim, a minha preocupação é que isso venha, que uma regulamentação
venha causar algum entrave do ponto de vista da liberdade de se poder ter
esses animais em casa, e faço uma provocação: se a gente for ir para o lado
da preservação – lembrando de um caso inclusive de um amigo meu sobre a
reprodução da ararinha-azul, que é muito emblemática no Brasil; ela já
estava extinta e foram pegar um casal doado pela Alemanha para reintroduzir
ela na serra, lá no oeste da Bahia –, a minha provocação é no sentido de por

Seja bem-vindo, João. O senhor, então, conforme foi determinado aqui, o

que nós não regulamos a venda de animais silvestres? Eu acho que essa é

senhor tem dez minutos para fazer as suas observações e na sequência

uma bandeira que a gente carrega, feita por criadores sérios, a gente evitaria

faremos perguntas.

que os traficantes entrassem na mata para pegar esses animais em seu habitat
natural.

O SR. JOÃO URBANO NASSAR - O.k. Primeiro agradeço ao deputado

Então eu acho que é muita coisa para a gente debater, pensar, para que a

Bruno pelo convite. Sou um dos sócio-fundadores da Cobasi há 34 anos e

gente possa nortear esse mercado da melhor forma possível. Eu encerro aqui

somos um dos precursores desse mercado. Esse convite é muito pertinente

o meu depoimento e estou aberto a eventuais dúvidas. Muito obrigado. Muito

para colocar o nosso ponto de vista, o ponto de vista ligado a esse mercado

obrigado.

pet, e eventualmente dirimir eventuais dúvidas que possam acontecer aqui
por ocasião desta CPI e colaborar para que desse trabalho aqui saia algo
muito positivo que regule esse setor.
A Cobasi é uma empresa familiar. Nós começamos na zona oeste de São
Paulo, 300 metros quadrados, eu e mais dois irmãos, e era uma loja agrícola.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Obrigado. Antes de
passar para as perguntas, registrar aqui, cumprimentar a presença do
deputado Marcio Nakashima. Temos alguma pergunta?
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A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Boa tarde, bemvindo seu João. Eu gostaria, a gente está falando bastante de mercado e eu

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Palavra, deputada
Adriana Borgo.

sei que existe uma preocupação de fato com esse mercado da venda dos
animais, mas eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho, já que o Bruno
já superou a questão da criminalização e eu já manifestei aqui o meu
posicionamento pessoal, que a gente passasse para o debate sobre a vida e a

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Prazer, seu João, seja bem-vindo a saúde dos animais mercantilizados, já que a gente está falando de mercado,
esta CPI. Eu só quero complementar a sua fala, porque hoje a terceira

nas instituições. De onde eles vêm? Como eles são transportados? Como eles

atividade ilegal do País é a venda e o tráfico de animais silvestres. Quando a

são cuidados no estabelecimento? Por quanto tempo ficam? Em caso de não

gente fala de uma CPI de animais, nós tínhamos que ter incluído os silvestres

ser vendido, o que o estabelecimento faz?

e equinos, porque hoje os cavalos também são usados inclusive em Jóquei,

Eu estou sentindo falta de entender um pouco como é que dá, porque se a

gerando dinheiro, e não deixam de ser animais. Então o senhor está de

gente vai falar em um futuro, seja da proibição ou da regulamentação desse

parabéns por levantar essa questão.

mercado tão bilionário etc., eu sinto falta de a gente falar um pouquinho

Eu vou, depois, no momento oportuno, sugerir ao presidente para que a

sobre a qualidade de vida dos animais.

nossa, uma nova CPI seja feita ou um complemento desta, para que a gente
apure a parte dos equinos, a parte dos silvestres, e também dos gados, que
apesar de não serem considerados como um animal doméstico, e sim de
consumo, mas a forma com que eles são transportados, os leilões de gados
que hoje movimentam mais de 16 bilhões por ano, isso também é venda, a
forma como esses animais são abatidos.

O SR. JOÃO URBANO NASSAR - O.k., obrigado, deputada Mônica. Eu
posso falar dos poucos animais que nós comercializamos. Desde a nossa
criação foi uma questão, eu não vou chamar de ética, porque é uma palavra
que não cabe aqui, mas de uma vontade nossa de não trabalhar com gatos e
cães. A partir desse momento nós abrimos as nossas áreas de vendas –

Enfim, tudo isso é muito mais amplo, a gente só falou até agora de pequeno começamos com uma, depois duas lojas – para ONGs que nós selecionamos,
porte, mas a gente vai, sim, tenho certeza que o presidente vai nos apoiar para que elas pudessem usar os espaços e aquele público que frequenta as
nisso, também entrar em outras esferas, porque é muito grande. Parabéns

nossas lojas para encaminhar aqueles animais abandonados. Bom, nesses

pelo seu posicionamento, porque realmente a venda ilegal e o tráfico de

praticamente 27 anos que existe esse espaço para doação, eu tenho orgulho

animais silvestres só perdem para o tráfico de drogas, para vocês terem uma

de dizer que já foram mais de 25 animais adotados, isso registrado, e

ideia da gravidade.

contribuímos demais com as protetoras e com essas ONGs que têm buscado

esses animais ou na rua ou em criatórios que não têm condição de continuar
O SR. JOÃO URBANO NASSAR - Obrigado, deputada Adriana. A funcionando.
questão do tráfico de animais é seríssima e eu vejo, meu prisma, que um dos Quanto a sua pergunta do mecanismo, hoje, o que nós fazemos: nós
fatores contribuintes para nós diminuirmos ou até erradicados, fora a questão certificamos quem vai nos fornecer, por exemplo, um periquito australiano,
da regulamentação, seria através de criadores e também da coibição dessas essa certificação é feita constantemente, nós temos biólogos e veterinários
pessoas.
na equipe, desde o transporte na loja até o recebimento, eles têm prioridade,
Eu estive, durante algumas vezes, conversando com a Dra. Vânia Túlio, que depois existe uma, entre aspas, uma quarentena, e depois eles vão para a área
esteve aqui, e a Dra. Vânia falava que quem trafica não só, quando é detido, de venda. O espaço onde ele fica é certificado do ponto de vista de bemsai praticamente no dia seguinte, como vira guardião daqueles animais que estar; existem as cortinas para respeitar a fotossensibilidade deles e o período
ele traficava, ela deve ter exposto isso. Eu acho que cabe também a gente de descanso, todo o equipamento que está ali, sejam brinquedos, tocas etc.,
rever alguma coisa em termos de legislação lá na Câmara Federal.

são exatamente para criar esse bem-estar. Na hora da venda, a venda só é
feita se quem está comprando tem condições; isso é enxergado pelo
responsável pelo setor e preenchendo todos aqueles documentos que hoje são

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Antes de passar para
mais perguntas, como a deputada comentou, eu gostaria de complementar:
eu acho que é muito pertinente essa nova CPI – teria que ser uma nova CPI

exigidos pelo Ibama. Nós temos um livro, um tipo de ata dessas vendas,
enfim.

–, conte com a minha assinatura, o meu apoio. O foco desta, ele teve, vamos
dizer assim, a gente deu abrangência, abriu para que todos os membros O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Mais alguma
pudessem indicar pessoas, mas de fato o assunto pet acabou puxando pergunta?
bastante. Nesse assunto teve um pouco da Dra. Vânia, um pouco da Dra.
Telma e um pouco da Polícia Ambiental e da Polícia Rodoviária Federal.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Pela ordem, Sr. Presidente.

Mas de fato foi uma passagem um pouco mais suave e eu concordo, assino
em baixo, que seria essencial a gente aprofundar bastante. Esse assunto que
nós estamos tratando, vamos colocar assim, do pet, é bastante complexo, mas O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Palavra, deputado
esse merece uma atenção especial também.

Marcio Nakashima.

Temos mais alguma pergunta? Deputada Monica.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Primeiro eu quero me desculpar
aqui por ter chegado atrasado, mas eu estava em atendimento lá no gabinete.
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Seu João, primeiro, seja bem-vindo a esta Casa de Leis, especificamente, e A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - O senhor acha que uma adoção, ali
eu faço sempre a mesma pergunta: o nome da nossa CPI é CPI Venda de no impulso, o que o senhor acha? Isso causa também, um cachorrinho ali
Animais, o senhor é contra – minha pergunta é bem objetiva –, o senhor é exposto para doar, também não causa uma adoção por impulso?
contra ou a favor da venda de animais?

O SR. JOÃO URBANO NASSAR - Poderia ser, por isso nós temos que
O SR. JOÃO URBANO NASSAR - Eu sou a favor da venda de animais. cercar a adoção de vários cuidados, como uma entrevista; saber se é um lar
Eu sou a favor da venda. Nós decidimos, por uma questão pessoal, como eu estável, se quem está lá vai cuidar, tem condições. Não é uma criança que
disse, não é ética, não trabalhar com cães e gatos, mas eu sou a favor e eu escolhe, nós não deixamos, quer dizer, as ONGs que trabalham conosco têm
não poderia, diante da minha ótica, penalizar quem sobrevive disso. São esse cuidado e nós fazemos questão de saber se quem está adotando tem
pequenos pet shops que precisam desse comércio e eu acho que os senhores condições de fazê-lo.
têm a nobre missão de regulamentar esse setor e colocar, vamos dizer, regras
bem claras, que não dificultem, mas que levem ao bem-estar animal. Por isso
então eu sou claramente a favor. Não conheço um outro país que esteja
calcado, desenvolvido, que esteja calcado nessa proibição. Eu acho que ela

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Isso então se aplica também para
quem está comprando?

é uma necessidade do ser humano, não em aferir o lucro, e sim em ter o
animal. Se nós proibirmos – eu sei que o deputado Bruno vai me puxar a O SR. JOÃO URBANO NASSAR - A mesma coisa.
orelha daqui a pouco –, nós vamos criar o tráfico de animais.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - O.k., então não há...
O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Penso da mesma forma. Muito
obrigado pela resposta. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Eu que agradeço. Até,
em relação a isso, eu queria colocar uma questão. Em respeito ao que a

O SR. JOÃO URBANO NASSAR - Não é brinquedo.

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - O.k.

deputada Monica colocou, eu não falo em nome da CPI, mas de comentários
que surgiram aqui. Até complementando o que o senhor falou, a percepção O SR. JOÃO URBANO NASSAR - Vida não é brinquedo.
que nós temos é que temos canis clandestinos em uma situação deplorável e
temos canis com boas condições. Se você proíbe de uma maneira bem, A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - O.k., é porque às vezes a gente ouve
vamos dizer assim, radical, você acaba com os canis sérios, mas você não alguns posicionamentos de que a adoção é muito importante, a gente acha
acaba com os canis clandestinos. Ou seja, sob nenhum aspecto do que foi que é também, mas que ela não é por impulso. Então eu não vou lá, vejo um
coletado aqui, realmente, faria sentido proibir. Regular sim, claro, fazer um cachorrinho, me apaixono, assim como se criminaliza eu ir no pet shop, achar
trabalho no sentido de garantir o bem-estar animal, garantir que as coisas um cachorrinho, comprar, me apaixonar também...
sejam bem organizadas e que, enfim, o mercado possa ver o bem-estar
animal, até porque é evidente que quem compra o animal espera tudo, menos
que esse animal seja produto de uma violência.

O SR. JOÃO URBANO NASSAR - Ele não é entregue na hora, pelo menos
pelas ONGs que trabalham conosco. Existe uma recorrência nessa visita, até

Então essa é a lógica, mas, como eu disse, é um comentário meu de outros

que fique claro que é para valer e ele vai ser bem cuidado.

comentários que eu peguei aqui, não estou, em respeito à deputada Monica,
falando em nome da CPI. Mais alguma pergunta?

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Então sempre o bom termo e o bom
senso, não é?
A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente, só
queria fazer uma pergunta pessoal: seu João, aqui foi dito que a exposição
de animais de raça para venda causa uma compra impulsiva, foi comentado O SR. JOÃO URBANO NASSAR - Sem dúvida.
aqui nesta CPI. O senhor, apesar de não mais comercializar, como uma
questão pessoal...

O SR. JOÃO URBANO NASSAR - Nunca.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Deputado, o senhor
me permiti só pegar carona em um comentário que ele acabou de fazer, pode

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Nunca comercializaram.

ser? Só para não perder a sequência.
O senhor falou da questão de não ser entregue na hora, no caso das adoções,

O SR. JOÃO URBANO NASSAR - Nunca comercializamos.

eu acho isso muito pertinente, o senhor acha que em uma regulamentação da
venda essa regra também seria importante?
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O SR. JOÃO URBANO NASSAR - Eu acho que é fundamental, desde que O SR. JOÃO URBANO NASSAR - ... Fosse a venda. Eu acho que é uma
ela não engesse o processo. Tem que se buscar uma forma de conhecer qual

evolução natural. Tudo o que é imposto não dá certo. Eu acho que a

é a família que vai receber aquela vida, acho isso fundamental.

sociedade, e os senhores estão aqui para legislar, é uma vontade da maioria.
Regular aquilo que é uma vontade da maioria, mesmo, muitas vezes, sendo

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Muito obrigado pela

contrários a si próprios. Muito obrigado pela oportunidade.

compreensão, deputado, a palavra é sua.
O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Pela ordem, presidente.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Boa tarde a todos. Só para
corroborar com o que o presidente falou, eu, como relator, tenho recebido,

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra,

não às quintas-feiras, nós temos feito reuniões constantes com criadores e

deputado Marcio Nakashima.

protetores, e nós estamos chegando a um bom termo. Convido os outros
deputados que quiserem participar também, podem falar com nosso jurídico.
Temos um avanço, acho que os ânimos deram uma acalmada e a gente está
conseguindo ter um diálogo mais aberto agora para chegar a uma solução em

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - O deputado Bruno Lima falou de
que dia, quais são os dias que acontecem? Eu não participei ainda e gostaria
de participar.

prol dos animais e contra o crime de maus-tratos.
Nós avançamos, Mônica, para a criação de uma legislação, então eu queria
que você participasse também com a sua visão. Eu deixo bem claro que uma
coisa é a visão do Bruno delegado, e outra a do Bruno pessoa, porque eu sou
contra a venda, mas aqui eu não posso ser leviano de ter toda a CPI, todos
falarem aqui que são a favor da regulamentação, e eu como relator aqui ser
leviano e fazer uma legislação contrária.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Muito bom, nós estamos
fazendo reuniões de segunda e terça-feira aqui à tarde. Então nós recebemos
já grupos de protetores, de criadores, cada um tem, inclusive eu estou com
um calhamaço aqui para estudar, deixo com vocês uma cópia depois. Eu vou
passar o horário certinho. A gente está conseguindo avançar, eu acho que
depois que, o que eu falei, as confusões aí, a gente sentou e falou: “Pessoal,

Então nós estamos caminhando, se vocês quiserem participar dessa
legislação, ela está se baseando em uma legislação de Pernambuco com

a gente está caminhando pela via errada, vamos dialogar”, e a gente está indo
agora pela via certa.

outras legislações de fora do País também, então vai ser importante a
participação de todos para a gente enriquecer um pouco o debate também.
Era essa a observação. Obrigado pelo posicionamento, não consegui, estava A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Pela ordem.

também recebendo um pessoal, mas obrigado aí pela presença e por ter
trazido um pouquinho do conhecimento e do comércio também para esta
CPI.

O SR. JOÃO URBANO NASSAR - Deputado, só complementando: hoje
eu sou a favor da venda. A gente evolui. Pode ser que no futuro esse meu
posicionamento mude, por que não? Assim como nós já tivemos rinha – e
muitos sabem aqui dos pitbull que eram costurados madrugada adentro em
várias clínicas clandestinas em São Paulo – e essa prática, pelo que eu sei,
não vou dizer que ela terminou, mas ela está coibida por uma legislação
ambiental pesada e por repressão. Então, abrindo um pouquinho a discussão,

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra,
deputada Monica.

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Obrigada,
Bruno. Eu gostaria sim muito de uma cópia. Só para explicitar: então são
duas atividades diferentes e concomitantes. O objetivo desta CPI é verificar
se há ilicitude, crime ou vista grossa do Estado em relação à venda dos
animais e, concomitante a isso, na paralela – porque não é atribuição da CPI
–, existem deputados se mobilizando para construir uma regulamentação.
Certo?

da mesma forma como hoje eu estou expressando que eu sou a favor e não
vejo nenhum motivo para ser contrário à venda, pode ser que, a humanidade O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Não, na verdade o relatório
evolui, e hoje eu tenha um pensamento, vamos dizer, não tão evoluído assim, está sendo elaborado de toda a CPI e os deputados da CPI, a ideia é que nós
mas...

apresentemos um relatório e um Projeto de lei pela CPI. Então isso vai ser
pela CPI, por isso que eu estou convidando para...

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - É, exatamente, eu acho que
as conquistas nossas vão passo a passo, paulatinas, e nesse momento, até os O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Eu quero fazer parte da...
próprios protetores têm conversado conosco e eles entendem também que
essa legislação que nós estamos construindo vai ser pioneira aqui no estado
de São Paulo e ela vai ser o primeiro passo para a proteção animal, junto com
várias outras políticas públicas que, conforme a a Mônica falou, a gente
também não pode deixar de lado. Não adianta só falar de venda como se todo
problema da causa animal fosse resolvido.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Foi algo que foi
discutido até nas primeiras reuniões. Eu quero até, só para se fazer justiça,
para entender: a Isa era membra e teve uma substituição, foi essa a questão,
então de fato a Monica não tinha essa...
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A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Isso, eu estou o Delegado Bruno colocou. Isso não quer dizer que a minha posição seja por
chegando na CPI recentemente.

uma proibição. Esse é o ponto. Alguma pergunta mais? Então passar para
suas... Vamos lá.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Não tinha essa
informação ainda, mas foi uma coisa que foi discutida, que um dos objetivos O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Não, pergunta não. Mas eu queria
da CPI seria a criação de uma legislação para regulamentar e foi neste fazer só uma colocação aqui, que eu achei importante a fala da deputada
momento que se usou a palavra “regulamentar”, não é, Bruno?

Monica, e dizer o seguinte: aqui, o que eu entendi da fala de cada deputado,
da opinião, de cada colocação, é que todos nós somos contrários a maus-

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Muito obrigada
aos dois por explicitar. Gostaria sim de fazer parte, mas só um adendo: a
gente tem aqui muitas coisas para lidar, uma das coisas é a saúde e o bemestar dos animais; outras coisas são as pessoas que economicamente, hoje,
dependem da criação, da produção, enfim; e uma terceira é a gente ver qual
é o nosso papel nisso tudo. Eu acho que uma coisa é a regulamentação, mas

tratos, todos nós somos contrários ao abandono, todos nós somos contrários
aos canis clandestinos, ao tráfico de animais. O que a gente não pode é
cometer, e o senhor fez uma fala que acho que foi bastante assertiva,
presidente, de que, se não houvesse tantos animais abandonados, talvez não
se levantaria a questão da venda do animal e talvez esta CPI nem existiria,
mas eu sempre fui da opinião de que não se faz justiça cometendo injustiça.

eu acho que outra coisa é cultural. A gente poderia ficar aqui debatendo Aqueles que trabalham, que produzem na cadeia de venda, que criam
culturalmente um monte de ponto de vista. Sobre o ponto de vista, por animais de forma regular e de forma dentro do bem-estar, dentro daquilo que
exemplo, de que o ser humano precisa ter um animal: precisa mesmo? Um é adequado, nós não podemos penalizar essas pessoas. Então eu realmente
animal que faz parte da família, que é amado, é um bem? É um bem de me senti... Quando eu vim para cá muito conversei com o Bruno Lima, muito
consumo? Raça é status?
A gente poderia debater aqui um monte de questão cultural, então eu acho
que, para além da regulamentação da venda, a gente também queria sugerir
aos colegas que a gente começasse a se debruçar sobre como é que a gente

conversei com o senhor também, presidente, porque não era uma causa da
qual eu tinha conhecimento. Às vezes, muitas das minhas perguntas
deixaram tanto o pessoal que cria animais e o pessoal que são protetores,
“Poxa, mas que pergunta é essa?”.

influencia essa mudança cultural. Existem muitas coisas que a gente pode
fazer daqui, como campanhas e outros tipos de coisas pedagógicas, porque O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - De que lado você
eu, pessoalmente, mas também como legisladora, acredito que a gente tem está, não é?
que caminhar para a não objetificação dos seres humanos e não humanos. É
essa a posição do nosso mandato, mas isso é uma disputa, antes de mais nada, O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - De que lado o Marcio está, mas
cultural, e tem que ser progressiva.

é porque realmente eu não conhecia. Hoje eu me aprofundei e conheci uma

É nesse espírito de entender como é que a gente constrói esse caminho outra realidade, até porque eu tenho um animal que é comprado e outro
progressivo que a gente está aqui fazendo as perguntas sobre as realidades cachorro que é adotado. Quem me conhece no meu dia a dia, lá tem o meu
dos senhores, dos mercados dos senhores, para entender realmente como é cachorro. A Lu está ali e sabe o trabalho que o cachorro que eu tenho me
que está esse lado, e o nosso posicionamento é esse. Quero deixar para a CPI traz, mas assim, eu acho que é uma questão de escolha pessoal. A gente
também a sugestão de que a gente avance para além da regulamentação, na também não pode tirar até do consumidor e a gente tem que olhar a questão
disputa cultural sobre a vida dos seres não humanos.

como um todo, o quanto essa cadeia produz, sobre quantos empregos nós
estamos também dizendo, no momento em que o Brasil passa por uma crise
tremenda. O quanto as nossas ações aqui vão impactar isso economicamente

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Deputada, é bem

também, enfim.

pertinente o que a senhora colocou e isso até foi parte da confusão, por quê?
Porque desde 2013 eu faço campanha, como muitos outros: “Não compre,
adote”. Já postei isso inúmeras vezes. É uma campanha, o que não quer dizer
que eu seja a favor de proibir. O que eu entendo, estava até fazendo um
desenho aqui na folha, é o seguinte: eu vejo no mercado pet duas grandes
ameaças, eu acho que até quem é criador deve reconhecer essas duas grandes
ameaças ao mercado, uma que é o fato de ter muitos animais abandonados,
claro, a presença de animais abandonados acaba criando uma pressão social
de falar: “Espera aí, enquanto temos animais abandonados, vamos
comprar?”, esse é um fator. Do outro lado são os canis clandestinos que
fazem um trabalho muito ruim e que acabam gerando violência. Se não
existisse nem uma coisa nem a outra, talvez esta CPI, certamente esta CPI

Para mim, eu saio desta CPI uma outra pessoa, vendo, conhecendo um
mundo que eu nunca tive olhos para ele, mas a minha fala final é esta: eu
acho que a gente não pode praticar justiça cometendo injustiça. Então
parabéns a todos que aqui estiveram, eu acho que existiram momentos de
ânimos bem exaltados, mas é na mais alta temperatura que se forja o aço, ali
a gente sai com uma questão mais forte, e o que a gente precisa hoje unir são
essas duas polarizações que tem, para que se unam e conversem, porque o
que eu senti, dos dois lados, tanto dos criadores como dos protetores, é “Nós
queremos o bem estar do animal”. Então vamos criar essa ponte e dialogar e
que a gente saia daqui com resultados que sejam para quem realmente nós
criamos esta CPI, que são os animais.

não existiria, porque não existiria nenhum tipo de, vamos dizer assim,
pressão social em cima disso.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito, passo a

Então, dentro dessa lógica, o que eu sempre defendi e particularmente palavra agora para o Sr. João, para que faça as suas considerações finais.
continuo defendendo é uma campanha: “Não compre, adote”, mas dando
liberdade para as pessoas fazerem as suas escolhas, é a minha escolha, como
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O SR. JOÃO URBANO NASSAR - Vou ser breve. É um orgulho estar aqui O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Está bom. Deputado
podendo contribuir com esta CPI e vendo pessoas com pensamentos tão Marcio?
diversos convergindo para algo que pode ser muito maior. O que me vem
agora é assim: como eu desejo que lá no Congresso Nacional o clima fosse
esse, de entendimento. É o que o Brasil está precisando e vamos pegar um
denominador comum nessa história, com isso a gente só tende a crescer.
Muito obrigado.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Eu faço parte de outras CPIs e,
assim, quando se fala em... Como eu disse, eu estou aqui aprendendo e
aprendi bastante, mas eu estou aqui para cada vez mais entender e aprender
e tentar evoluir, como o João, que acabou de sair, falou, fez a fala dele. Na
questão do... Eu estou na CPI, Delegado Bruno, deputado, lá se tem da CPI

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Parabéns, Sr. João.

do Táxi-Aéreo e lá tem uma questão que é a dificuldade que é regulamentar
a questão do táxi-aéreo. Então às vezes você tem uma aeronave zero, com
poucas horas de... Ela é nova, comprada nova, e ela vai fazer um voo e,

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Obrigado. Enfim, até
interrompi a sua fala aquela hora, porque na prática todos nós... Não existiam
dois lados, existia um lado só, que era o bem-estar animal. Quem,
obviamente, estivesse contra isso, a CPI certamente está aqui para

porque faz o voo cobrando, ela é irregular, e pior, nós temos um... Você tem
uma empresa de táxi-aéreo e eu tenho essa aeronave nova, recém-comprada,
zero, e eu alugo ela para você fazer o voo, atender os seus clientes, e esse
voo também é considerado irregular, clandestino.

questionar, para cobrar etc. Aliás, eu queria fazer um registro na fala da
deputada Monica antes de chamar a nossa terceira oitiva: além do Projeto de
lei, nós recebemos inúmeras denúncias, um número enorme. Tivemos
inclusive uma diligência, em que eu e o Delegado Bruno Lima estivemos.
Agora, além da diligência, essas inúmeras denúncias seguiram também uma
tramitação, acredito que estarão no relatório, irão para o Ministério Público
etc., que é uma outra produção desta CPI.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Exatamente, nós temos uma
peça de investigação em nome da Polícia Civil, onde eles apontam ali, o
Serviço de Inteligência da Polícia Civil, aponta uma série de criadores em
situação irregular e em situação de maus-tratos. Como a CPI não teve o

tempo necessário para realizar essas diligências, nós vamos estar
encaminhando para as autoridades competentes para que eles deem
encaminhamento, Delegacia do Meio Ambiente da capital, Delegacia do
Meio Ambiente do Demacro também. Então vai ter prosseguimento os
reflexos e os resultados da CPI.

Assim, eu queria saber, e aí é uma pergunta direta para você, se existe essa
mesma dificuldade na legalização dos canis? Se nós temos uma legislação
que é muito restrita, que é muito difícil de cumprir as exigências para que
um canil clandestino... Muito embora eles não tenham a regulamentação,
todos os documentos, ele esteja tratando o animal bem, esteja seguindo todas
as regras padrões... A legislação, como que funciona hoje isso?

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Na verdade, a princípio nós
colhemos todo o material aqui da CPI e também estamos colhendo todo o
conhecimento, tanto da parte, protetor e de criador. O projeto não começou
ainda, o que independe que se projete uma regulamentação legislativa que
tem uma consequência administrativa ou cível é o crime. Mesmo você

regulamentando, se um canil não estiver regulamentado de uma forma
administrativa ou cível ele vai estar cometendo um crime, entendeu? Então
o crime está na Lei dos Crimes Ambientais e sempre vai estar caracterizado
da mesma forma.
Da mesma forma que eu tinha dito e repito novamente: nós não começamos
ainda. Nós temos material aqui para estudar e o doutor vai ter trabalho

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente.

comigo aqui, a gente vai se debruçar dias e dias para tentar fazer de uma
forma que também não limite ao extremo de uma rigidez que vai ser uma

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Pela ordem.

proibição disfarçada de regulamentação.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra, O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Mas hoje nós já temos uma
acredito que primeiro a Adriana Borgo e depois o Marcio Nakashima.

legislação que versa sobre isso?

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Primeiro as damas.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Tem na...

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Antes de o senhor encerrar, eu O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Isso dentro do Estado ou nós
queria fazer algumas considerações, assim que terminar as oitivas, se o temos legislações municipais?
senhor me permitir.
O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Municipal.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Ao término? Após a
Petz é isso?

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Então cada Município tem as suas
particularidades?

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Isso para a gente ouvir todo mundo.
O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Isso, e a ideia é deixar de uma
forma uniforme no Estado. Pernambuco é estadual e nós temos algumas
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esferas municipais, conforme... Até Santos que teve a proibição agora... está Então eu acho que fica muito claro que existem leis, existe a Lei do triple,
bom?

que regulamenta aqui no município de São Paulo, que é a que a gente seguia
muito, porque ela é bem feita, tem, claro, coisas para aprimorar, mas todos

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - E só para lembrar,
até dentro desse raciocínio, que nós fizemos um levantamento enquanto CPI,
nós temos 28 – lógico, esse número é de quatro semanas atrás, talvez já tenha
tido alguma atualização, espero que sim –, 28 canis registrados no CRMV e
1.967 canis com CNAE emitindo nota fiscal etc. Essa disparidade mostra que
a gente precisa efetivamente organizar as coisas, para que, enfim, dá para
garantir que um canil que não está registrado no CRMV comete maus-tratos?

os nossos animais saíam microchipados, esterilizados, castrados, legalmente
castrados, controlados, desde a entrada lá do canil, desde a visita, até chegar
em nossas lojas. Esse era um processo extremamente rigoroso e a gente fazia,
aquilo que eu falei no começo, o papel que talvez o Governo, com certeza,
talvez o Governo deveria fazer. Como não existia essa regulamentação, a
gente foi fazendo para poder vender realmente o animal dentro do bem-estar
animal, que é uma coisa que é o pilar principal da empresa hoje – hoje não,
desde que foi fundada.

Não, não dá para afirmar isso. Certamente tem canis bons ou ruins, mas onde
existe sombra, onde você não enxerga, onde não tem um órgão sério como o
CRMV olhando e nem ninguém, é claro que a gente fica com o dever,
enquanto CPI, de buscar clarear isso e garantir os bons-tratos, a boa
organização da coisa.

Só para ter uma ideia assim, que eu acho que a gente fala pouco aqui na
CPI, eu assisti algumas outras e a Dra. Talita, que está comigo, também. A
gente veio em uma das que estava mais quente aqui o clima, até fiquei muito
feliz hoje que está mais tranquilo e fiquei muito feliz com o que eu ouvi aqui
hoje, porque, desculpa deputado, diferente do que o senhor falou para a

Vamos passar agora para a oitiva dos representantes das lojas Petz. É a
Valéria Pires Correia e a Talita Lozano, se as senhoras puderem vir para cá
a gente viabiliza aqui uma cadeira. Agora, passando então a palavra para a
Sra. Valéria Pires Correia, representando aqui as lojas Petz e, conforme
combinado inicialmente, a senhora tem dez minutos para fazer a sua
apresentação e na sequência abriremos para perguntas. Claro que, mais uma
vez, é difícil controlar o tempo das perguntas, mas tentaremos focar em algo

Mônica, eu tinha clareza de que a CPI era para a proibição. E assim, inclusive
no dia as duas promotoras falaram a opinião pessoal delas e a deputada
Monica também falou a opinião pessoal. Claro, é pessoal, mas foi falado
sobre a proibição e a mídia fica falando sobre isso o tempo todo. Fico feliz
em saber que a gente está por outro caminho, que é a regulamentação, porque
eu acho que é isso que tem que acontecer, a regulamentação é o caminho
certo, é o correto, não tenho dúvida nenhuma.

em torno de mais dez minutos. Fique à vontade.
Hoje, por exemplo, para a gente ter um pet shop regular e vender animais –
eu até trouxe escrito, porque é muita licença –, a gente precisa da certificação

A SRA. VALÉRIA PIRES CORREIA - Primeiro, muito obrigada pelo do CRMV, que é um órgão fiscalizador do médico veterinário; aí a gente tem
convite. Como disse o João, é uma honra a gente estar aqui representando o que ter o RT responsável pela loja; a licença do Ibama, se eu quiser vender
varejo, faço os meus cumprimentos ao deputado Bruno e aos demais um animal silvestre dentro da lei; a licença da SEFAU, que é estadual; a
deputados.

licença do Ecoav, que eu acho que poucos têm, que é a licença para vender

Eu sou diretora técnica da rede Petz, estou lá há 15 anos; a empresa tem 17 peixes; a licença do MAPA para vender produtos veterinários, que não tem
anos, eu praticamente coloquei os primeiros tijolos lá junto com o nosso a ver com a CPI aqui, e a Vigilância Sanitária, entre outros. Isso eu estou
CEO e, um pouquinho diferente aí da rede anterior que conversou aqui com falando só mais relacionado à venda de animais.
vocês, nós sempre vendemos filhotes, vendemos outros animais e filhotes Então para se estabelecer e abrir um pet shop no nosso País, tem várias
sempre foi uma bandeira muito forte nossa e eu vou poder explicar para licenças, tem várias leis que a gente tem que cumprir, só que não tem
vocês o porquê e é ótima esta oportunidade para poder falar sobre isso.

fiscalização, ou melhor, eu diria que não é que não tem fiscalização, tem

Eu acho que o trabalho que a gente sempre fez na rede foi muito... Fazendo fiscalização das grandes redes. A gente recebe – tenho certeza que a Cobasi
a parte que talvez o Governo – alguns aqui falaram hoje sobre isso – deveria também recebe o tempo todo lá – um fiscal olhando os nossos
fazer. A gente só... Infelizmente a deputada Monica foi embora, porque eu estabelecimentos, mas eu acho que no momento a gente não está
gostaria de explicar como é que a gente fazia. A gente tinha uma equipe conseguindo fazer isso de uma forma mais ampla aqui no nosso País, e é isso
técnica de veterinários e biólogos que visitavam os canis, nós tínhamos os que está faltando. Eu acho que, com certeza, a proibição seria o caminho
nossos critérios técnicos. Eu sou veterinária formada há 28 anos, então, desde errado. Eu sei que não é o papel aqui da CPI, mas eu quero deixar a minha
que eu entrei na empresa, para mim era muito séria essa parte de animal. Eu opinião não só pessoal, como veterinária, como minha profissão.
sou apaixonada, como vocês podem imaginar, por animais – sem raça, com Um pouco diferente do pensamento da deputada, eu acho que o ser humano
raça, isso para mim é indiferente.

precisa muito da presença de um animal, não é pouco, senão os psicólogos

A gente sempre foi muito rigorosa em cima disso e por que a gente vendia? vão começar a ganhar muito mais dinheiro, porque realmente eles precisam
– que é um questionamento que sempre houve em cima da Petz, porque era desse acompanhamento. Tem indicações, tem crianças autistas, tem vários
uma grande diferença de outros pet shops grandes do varejo que não vídeos na internet mostrando a importância de um animal na vida de um ser
vendiam. A nossa filosofia sempre foi, desde que foi fundada a empresa, humano. Eu trabalho, como eu disse, há 28 anos com isso e tenho histórias
observar o mercado e ver algum diferencial e a gente viu claramente como lindas sobre pessoas que mudaram, que deixaram, muitas vezes, de pensar
era a venda de animais em pet shops menores ou na rua. Até hoje, em coisas piores por causa de um animal que estava ao lado delas. Então não
infelizmente, acontece bastante, inclusive depois que a gente parou de vender tenho dúvida de que a gente precisa regulamentar esse setor, fiscalizar – que
os nossos filhotes, acontece nos estacionamentos das nossas lojas, o que é é o mais importante, porque lei já existe, só não existe fiscalização – e estar
bem grave, e a gente sempre está policiando, mas a gente não tem poder de ao lado do Governo.
polícia. A gente só pode pedir para a pessoa sair ali do estacionamento.
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A gente, como empresa, eu até me coloco à disposição, deputado Bruno, de que estava acontecendo na mídia também, a gente teria que dar uma resposta
participar na regulamentação, porque como a gente fez isso durante 16 anos, rápida aos nossos clientes, e não aos ativistas. A resposta foi dada, a gente
a gente tem muito conteúdo sobre isso. Tem vários conteúdos sobre como parou de vender os animais e fizemos um projeto lindo em função disso,
deve ser o estabelecimento, onde o animal tem que ficar, o que é bem-estar porque a gente acredita na presença do animal na vida das pessoas, que é o
animal. Se eu perguntar aqui na sala, todo mundo é em prol do animal, mas projeto Adote Petz, que acho que alguns de vocês devem conhecer.
se eu perguntar o que que é bem-estar animal a gente vai ouvir um pouco de Todos os nossos recintos hoje têm animais para doação. A gente trabalha
tudo, mas fundamentalmente são cinco fatores que fazem o bem-estar com mais de 100 ONGs hoje, que nós temos 96 lojas, então a gente tem 100
animal, que com certeza o deputado Bruno, que está aqui, deve conhecê-los ONGs trabalhando conosco. Também a gente vai atrás e regulamenta e
bem. A gente precisa fazer com que isso aconteça dentro das lojas, dos também a gente tem várias ONGs que a gente reprova dentro dos nossos
estabelecimentos e do canil que vendem esses animais.
critérios, aqueles que se mascaram como protetores de animais e na hora que
A nossa empresa visitou vários canis e, dentro dos nossos critérios, alguns você vai lá dentro da casa deles, primeiro que muitos nem deixam a gente
passaram. Eu não tenho dúvida de que vai surgir aqui a pergunta – porque a conhecer, e alguns a gente vai lá dentro da casa deles e a gente vê mausPetz apareceu na mídia bastante – “Então por que vocês pararam de vender tratos ali, maus-tratos bem piores do que eu já vi dentro de canil, porque canil
animais?”. Essa pergunta vai surgir, então já vou responder para a gente se a gente tem uma fonte econômica que pode nos ajudar e as pessoas precisam
adiantar um pouquinho aqui: a gente, se eu não estiver estourando o meu ser muitas vezes o quê? Informadas de como... Quantas vezes a gente sentou
tempo, deputado.

com o criador e falou: “Olha, é melhor você criar assim, assim, assim,
assim...”, e o criador: “Nossa, eu não sabia nada disso, que legal!” e
modificava toda a criação deles.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Tem ainda mais três
minutos.

Então o nosso papel era de realmente ajudar os criadores a ficarem mais
dentro do que a gente acredita como critério, que seria o papel do Governo
que não acontece. Só para encerrar, para não ir um pouco além aí do horário,
para nós não importa – para mim pessoalmente também – se o animal é

A SRA. VALÉRIA PIRES CORREIA - Então dá para responder, apesar adotado ou se ele é comprado, o que importa para o médico veterinário –
de que essa saga é bem maior do que três minutos, mas eu vou já dar um acho que eu posso falar aqui, provavelmente, pela classe ou por uma boa
resumo da história. Diferente do que muitos acham, a gente não parou de maioria da classe – é que esse animal seja bem tratado, que ele esteja dentro
vender animais por causa dos ativistas, isso é uma fake news, isso não é do bem-estar animal, independentemente se ele foi comprado ou se ele foi
verdade. Aconteceu realmente um problema no canil que a gente visitava e adotado. Obrigada.

tinha sido visitado três meses antes... Desculpa, um mês antes do que
aconteceu – aconteceu em fevereiro e em dezembro a gente tinha estado lá.
A gente, assim como o CRMV – que fique claro, o CRMV também esteve

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Obrigado. Passamos
agora para perguntas. Algum comentário?

lá com um fiscal e não viu nada errado, porque o que nos foi apresentado
estava certo. O problema é que provavelmente tinha uma área que a gente A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Só falar para o pessoal da Petz e da
não foi. Até, na época, a gente pediu para poder conhecer essa área, mas não Cobasi parar de ser tão fofo, porque a gente entra lá e sai...
foi permitido. Deveria ter uma área que a gente não visitou no terreno ao
lado, se é que aconteceu, eu realmente não consegui saber na época, porque
a gente perguntava, perguntava, para os ativistas e a gente sempre foi
bloqueado em saber mais detalhes.

A SRA. VALÉRIA PIRES CORREIA - Ah, que bom, fico feliz. Isso é
muito bom.

Em função do que aconteceu na mídia e muito mais em função do que dentro
da empresa já estava se falando no grupo de diretoria – nós temos um fundo O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - E para dizer também – pela
americano por trás, como todos sabem –, a gente falava muito já – a longo ordem, Sr. Presidente –, para dizer também, eu faço sempre a mesma
prazo, não a curtíssimo, como aconteceu – em realmente parar de vender pergunta, mas a minha pergunta a senhora já esvaziou dizendo que...
animais, mas não por causa de ser contra, a Petz não é contra. De vez em
quando sai por aí a fake news de que a Petz é contra vender animais, isso é

A SRA. VALÉRIA PIRES CORREIA - É melhor, não é? Sou a favor.

bobagem, gente, isso não é real, nós somos a favor de vender animais dentro
da regulamentação. Ah, então por que a gente parou? Porque em dado
momento a gente começou a perceber que o cão e o gato, diferentemente dos O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Minha pergunta seria exatamente
essa.
outros animais, são vistos hoje pelas pessoas como humanos.
Houve uma humanização muito grande. Então, quando a gente começou a
observar os nossos clientes se incomodarem de olhar no recinto, na vitrine, A SRA. VALÉRIA PIRES CORREIA - Sou a favor como médica
um filhotinho e falarem: “Ai que judiação”, a gente começou a ouvir muito, veterinária e como empresa também, representando a empresa a gente é a
clientes muito... Ninguém falava isso para os peixes, ninguém falava isso favor da venda dos animais com regulamentação e fiscalização.
para as aves, ninguém falava isso para os roedores, era muito focado no cão
e gato, que são os animais que estão mais próximos do ser humano. Em
função disso, em função da humanização, a gente observou que, com tudo o

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT – Bacana.
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teríamos aí muitos questionamentos a fazer e teremos outros meios para fazê-

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Só fazendo um los, porque aqui mesmo é só um exemplo de uma denúncia, tem dezenas de
comentário do que a senhora colocou: de fato nós tivemos convidados aqui, outras.
a Dra. Vânia e Dra. Telma, que expressaram – eu me lembro bem da fala –,

Agora eu passo para a deputada Adriana Borgo.

elas expressaram que são pessoalmente contrárias, aliás, a favor da
proibição. Porém, como promotoras – promotora e procuradora,
respectivamente – são favoráveis à regulamentação. Então é dentro dessa A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Obrigada, presidente. Na verdade
lógica que a gente está buscando criar um consenso. Qual vai ser a nossa eu vou falar de alguns assuntos, mas o primeiro que eu vou dirigir a esta CPI
vitória aqui, na minha compreensão: se, com aquilo que a CPI puder é, fugindo um pouco do tema de vendas, mas é um apelo. Nas redes sociais
produzir, a gente conseguir evitar maus-tratos. Infelizmente zerar nunca vai – e eu peço aqui, de todo o meu coração, que senhores que têm contato com
acontecer; como em todas as atividades, acaba acontecendo, mas a gente tem a Luisa Mell façam chegar esse meu pedido, em nome de muitas pessoas que
que criar leis para minimizar ao extremo e, se isso acontecer, conseguimos estão comovidas nas redes e principalmente em nome de um menininho de
melhorar. Do contrário tudo estaria perdido.

13 anos.

Eu queria passar para as considerações finais então.

Houve uma... Não sei como é que a gente chama, mas uma abordagem, uma
batida em um canil, e alguns cachorros foram apreendidos. Existia um
cachorro – que é um Galgo Russo, raça bastante exótica – que pertence a um

A SRA. VALÉRIA PIRES CORREIA - Eu acho que, vindo ao encontro
do que o deputado está falando, eu sei que é um árduo trabalho aqui da Casa,
por isso que, até se pudermos ajudar em alguma coisa, ficamos à disposição,
porque não vai ser fácil. Talvez a gente tenha que entrar primeiro com uma
lei mais rigorosa do que a que existe hoje, porque hoje a lei é boa, mas ela
permite... Elas não são muito claras, as leis que existem. Eu acho que tem
que ter um aparato muito forte de um técnico, de um médico veterinário,

menino que tem autismo e transtornos psicológicos – na casa, ele estava na
casa – e essa ONG que foi abordar e tirar os cachorros de lá tirou esse
cachorro dessa criança. Essa criança está com febre, está com problemas de
crises de distúrbio, porque o cachorro foi criado com ele, e o laudo que diz
que ele estava com maus-tratos – porque ele é um cachorro muito magro, a
raça dele já é uma raça magra – foi feito quatro dias depois. Os veterinários
que acompanhavam o canil disseram que o cachorro estava em ordem.

ajudando na construção, porque... Tudo bem, eu estou defendendo a minha
classe, mas eu acredito que ninguém mais do que um médico veterinário
possa dar quais são as diretrizes de um bem-estar animal.

Então é um apelo para que, se ela estiver de posse desse cachorro – e não
digo dos outros, mas esse cachorro em especial –, que ele seja devolvido para
a criança, porque nós temos que ser, antes de tudo, humanos. Talvez, se

Tem um monte de médico veterinário trabalhando em ONG, até a Dra.
Rosângela, que aqui esteve, da associação Word Animal... Não me lembro o
nome direitinho. Ela é uma pessoa sensacional que pode ajudar bastante na
construção dessas diretrizes e que a gente não, assim, a gente tem que achar
algum mecanismo dentro do Governo. Por que o governo não fiscaliza, já

realmente ele precisar de algum cuidado médico, a gente disponha aqui,
disponibilize todo o cuidado que ele precisar, através dos veterinários, para

que o cachorro seja acompanhado, mas que devolva esse cachorro para essa
criança. Se vocês estiverem em contato com a Luisa Mell, peço para vocês
fazerem isso.

que existe a lei? Por falta financeira – deve ser isso, eu acredito, não sou
especialista, como os senhores aqui, em leis, mas com certeza é na parte
financeira. Talvez se a gente fizer algum mecanismo nesse sentido, e eu não

Eu fui em um canil, deputado, e eu gostaria de passar um videozinho do
canil que eu visitei na segunda-feira.

sei se todo mundo sabe aqui que o imposto de venda de um animal é de
27,5%, o maior imposto que existe aí. Se esse dinheiro que a gente paga – se * * *
vendesse legalmente, todo mundo com nota fiscal –, fosse usado para a
fiscalização, se esse imposto que a gente paga realmente fosse usado para
fiscalizar esses animais, a gente estaria, provavelmente, no mundo ideal de

- É exibido o vídeo.

poder vender, como outros países fazem, e com certeza os maus-tratos,
infelizmente, sempre vão existir.

***

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, para registrar A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Não deu para resistir e aí acabou
aqui uma situação também... Primeiro agradecer a participação das senhoras, vindo a Cloe, mas o nome dela é Foguetinha.
obrigado. Antes de passar para a deputada Adriana Borgo, que solicitou a
palavra ao final das oitivas, eu queria registrar aqui que os representantes do
portal de vendas OLX, portal de vendas MercadoLivre e Zip Anúncios não
têm nenhum representante aqui, correto? É, só para confirmar. A nossa

Bom, quando a gente tem um filho... Nós recebemos um formulário
amarelinho para a gente registrar aquele filho que é nosso, é humano. Então
queria só deixar aqui registrado como é importante a gente valorizar os bons
canis.

assessoria já tinha feito esse levantamento e nenhum deles esteve presente.

Olha, gente, certificado de Pedigree, já saí com ele, todas as vacinas da
O que eu queria registrar é que a gente tem aqui inúmeras denúncias – acho
que é onde a gente mais recebe denúncias, não é, Bruno? – de vendas nesses
portais que, muitas vezes, como controlar se é um canil sério, se é um fundo
de quintal, se é um fundo de quintal humanizado, se é um fundo de quintal,
enfim, carniceiro – me perdoem, mas enfim, isso existe –, como separar esse
joio do trigo? É difícil e é lamentável que nenhum deles compareceu. Nós

Foguetinha em dia, vermifugada, bonitinha; sai com o certificado de
chipagem dela, já registrado no meu nome; sai com o contrato de compra e
venda do bicho; sai com o comprovante do meu cartão, porque eu paguei em
algumas vezes o cachorro, e uma nota fiscal. Então nós não podemos
generalizar que todos os criadores são ruins, tem muita gente boa. Também
dizer que esse canil, especificamente, não faz parte do CRMV, mas...
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Sinceramente, foi um dos melhores lugares que eu já visitei. Então essa

atestando sobre a questão do bem-estar animal e existe um laudo pericial

obrigatoriedade, nós temos que rever qual é a competência de cada um, eu

feito por um cidadão que é engenheiro, em que ele analisa a questão física.

acho que... Eu volto a dizer: o meio-termo, tanto para as boas ONGs e Tanto a questão física, quanto a questão, vamos dizer, biológica são
também para os bons criadores.
importantes. A questão física, de estar pericialmente adequado – eu não vou
O último assunto que eu queria dizer é referente ao item 2 aqui da nossa

entrar no mérito, até porque eu não sou juiz –, é uma questão que foi colocada

ciência da pauta. No dia... Agora em setembro – deixa eu ver qual dia aí. Existe a questão biológica, que é uma outra questão. Está à disposição da
exatamente que aconteceu –, no dia 6, pela manhã, o senhor e o Delegado

Procuradoria da Casa e certamente é uma questão judicial. Nós não somos,

Bruno, deputado Bruno, estiveram em uma... Também um canil clandestino,

enquanto CPI, fiéis depositários, então isso é uma decisão que, qual for

retirando animais. Os senhores chamaram a perícia e esses animais foram

tomada, a CPI respeita, seja de manter ou seja de não manter. Não é uma

retirados de lá, foram levados, e a gente não sabe a origem, se foram doados

decisão nossa, mas sim do poder Judiciário, e eu entendo que o poder

ou o que aconteceu. Aí nós tivemos hoje, pela manhã, o acesso ao laudo judiciário tem elementos para analisar e tomar a sua decisão e terá o nosso
pericial, onde foi constatado por vários peritos que não havia nenhuma

respeito.

irregularidade – inclusive com fotos, dizendo que estava tudo certinho, tudo
bonitinho.
Eu não sou advogada, mas assim, eu queria sinceramente que os senhores

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Mas presidente, se esses cachorros
já foram doados, como é que... São muito rápidas as doações e não poderiam

revissem esse posicionamento – vou entregar em mãos para o senhor – para ser doados até que se verificasse nos órgãos competentes da Justiça.
que esses animais fossem devolvidos ao dono, porque não houve constatação
aqui e, mesmo que tivessem maltratados ou com algum tipo de doença, eles
teriam que ficar em quarentena. Os proprietários estão desesperados para
requerer os animais de novo, porque alguns eram de estimação mesmo,
pessoais, então faço esse pedido para que vocês analisem esse caso com
carinho.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Eu vou registrar
novamente: existe uma fiel depositária, ela é a responsável legal pelos
animais e ela responde à Justiça. Se a Justiça determinar que ela devolva, ela
que tem que devolver; se a Justiça determinar que não devolva, ela que não
devolva. É uma questão dela com o poder Judiciário. A CPI fez o
acompanhamento, esteve lá e tudo está registrado, até para que a

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - O.k., deputada... Procuradoria da Casa possa acompanhar, mas é essa a questão, entendeu?
obrigado. Bom, vamos lá, foram três itens que a senhora falou: primeiro item, Não é uma decisão nossa.
Luisa Mell; segundo, visita ao canil; terceiro, São Bernardo do Campo.
Vamos lá, com relação a Luisa, eu não sei se a informação que a senhora A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Só fazendo um pedido, reiterando:
registrou aqui pode ser encaminhada oficialmente pela CPI ou tem que ser
o Art. 34 do Regimento, parágrafo III, diz que todos os deputados da CPI
de outra maneira, mas podemos...
deverão acompanhar as diligências. Aqui foi acordado que, no caso de
emergência, não precisaria, mas nós temos um grupo de WhatsApp onde são

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - É um pedido... Lado humano, não comunicadas as ações para que quem quiser possa participar; eu e o deputado
Marcio gostaríamos muito de estar presentes nos próximos, chame a gente
é?
para participar também, até mesmo por um aprendizado. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Sim. Podemos fazêlo, enfim, os meios adequados para que se chegue. Com relação à visita, o O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Nesta foi
que eu gostaria de pedir para a senhora – claro que acredito que esses registrado também, dentro da urgência da situação, foi registrado exatamente
registros, imagens e tal já fazem parte da CPI –, se pudesse, que a gente no grupo de WhatsApp, conforme um requerimento. Já tinha um
colocasse no relatório final, inclusive com as documentações que a senhora requerimento aqui na Casa para que o procedimento fosse esse e seguimos o
colheu, até porque daí podem surgir ideias para o Projeto de lei, para que a procedimento da maneira como havia sido estipulado no requerimento
gente possa cobrar coisas que eventualmente até o próprio CRMV não está aprovado por unanimidade aqui nesta CPI. Sem dúvida alguma, eventuais
cobrando e entender por que que tem aqueles que estão e os que não estão. diligências que ocorrerem seguirão o procedimento aqui acordado e, se for
Há uma grande discussão em relação a isso, como eu até havia dito de interesse de alguém ou de todos alterar esse procedimento, os senhores
anteriormente. Se nós temos 28 que estão registrados, dos 1.977, os que não podem propor um requerimento de alteração, que será, logicamente, votado
estão registrados a gente tem ignorância – nós, nós “sociedade”, ignoramos. aqui, aprovado ou não, mas o procedimento ele foi devidamente consensuado
A ignorância faz com que a gente não consiga separar o joio do trigo e o que – não sei se existe essa palavra.
é, como a senhora está relatando aqui, bom, daquilo que é ruim.
Além dos 1.977, existem os clandestinos, como esse que foi colocado aqui A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Só não deixa de convidar a gente
em São Bernardo do Campo em uma condição que, na minha concepção, é no Zap.
deplorável. Agora, o que foi colocado aqui, o que eu registrei aqui no início,
é que todas as informações... O pedido foi encaminhado para a Procuradoria
da Casa e aquilo que estiver dentro da norma, aquilo que a norma determinar,
será feito. Quem acompanhou a diligência foi, tínhamos, tinha uma médica
veterinária ali. O laudo foi feito... Existe um laudo da médica veterinária

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com certeza, assim
como fizemos naquela ocasião faremos sempre.

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Diário Oficial Poder Legislativo

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Sr. Presidente, pela ordem.

São Paulo, 129 (224) – Suplemento – 183

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Deputado, presidente, só para
terminar a minha fala, queria fazer um comentário sobre o CRMV, sobre as

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra,
deputado Marcio Nakashima.

atribuições dele. Quando a gente fala que ele tem que ser, que a gente obriga
o canil a ser registrado nele, existe a lei 5.517, uma lei federal que engloba e
especifica o que é que o CRMV fiscaliza e os criadores não estão inclusos.
Isso custa para o criador cerca de 1.800 reais por ano. Então o veterinário

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Duas questões: primeiro, queria que presta está inscrito no CRMV, senão ele não tem o... Mas o canil, não.
parabenizar a deputada por ter ido até lá, ter colhido esse material e reforçar Então, só para a gente rever, pensar, deixar como sugestão aqui na hora de
esse apelo dessa criança que, poxa, como falei hoje, eu tenho o meu fazer o Projeto que a gente reveja isso, porque talvez a burocracia dos canis
animalzinho lá e esses dias ele fugiu, fizemos cartaz lá de desaparecido até hoje exigida... Quando a amiga da Petz falou do que é exigido para se ter
encontrá-lo. Foi questão de uns 40 minutos que ele... Eu não sei o que uma empresa, a mesma coisa, em proporções menores, é solicitada para os
acontece com ele, mas ele pulou de um muro mais alto do que essa TV e pequenos criadores. Isso custa e às vezes ele não tem nem acesso a esse tipo
fugiu. Enfim, eu sei como eu, por 40 minutos, o quanto fiquei angustiado lá de documentação, são pessoas simples. Então, se nós simplificarmos, sem
para poder encontrá-lo, imagina uma criança e uma criança que tem deixar de ter a lei, mas que a gente consiga colocar um conjunto de
problemas de saúde.
regulamentação em que todo mundo possa estar cadastrado e assim
Uma outra questão, Sr. Presidente, queria até verificar aí – porque o deputado possibilitar a nossa fiscalização e a fiscalização dos órgãos, eu acho que seria
José Américo saiu, o deputado Bruno Lima também se ausentou, a deputada importante, e rever essa questão de os canis terem que estar subordinados ao
Monica – se os atos desta reunião, desta sessão, vão ser validados, porque CRMV. Eu não consegui encontrar na lei algo onde especifique que os canis
acho que o quórum caiu, não é? Como é que...?

são subordinados, só para constar.

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Para efeito de O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Eu entendo
deliberação. Então nenhuma deliberação poderia ser feita após a queda, até que a lei que nós faremos pode e deve inclusive colocar a luz nessa questão
a queda, o.k. Porém, deixa eu até... Bom, o quórum conta a partir da abertura, se deve, se não deve, de que forma, e o.k. se de repente a gente explicita –
mas ainda que caísse... O.k., vamos lá, temos duas orientações jurídicas aqui, lógico, se isso estiver dentro das nossas atribuições... Suponha que a gente
eu vou respeitar a pessoa que está aqui na Casa há mais tempo.

possa, nas nossas atribuições, afirmar que não é necessário estar ligado ao

O quórum caiu, certo? O quórum caiu, isso foi no meio da reunião. Se CRMV. É uma hipótese. Dentro dessa hipótese a gente vai – claro, se a gente
tivéssemos alguma deliberação posterior, ela estaria, sem dúvida alguma, tiver essa possibilidade – deixar claro ou evidentemente o oposto. Ao mesmo
prejudicada. Porém, a reunião inteira não teve nenhuma deliberação, então tempo, dentro das normas do CRMV, pelo que a gente andou estudando, tem
para efeito prático não tem nenhuma questão. Poderia assim, por exemplo: a coisas boas que podem eventualmente vir para lei sem que haja a necessidade
fala da Adriana Borgo foi feita após a queda do quórum, enfim, o que nós de estar no CRMV. Isso vai ser um acordo da gente aqui, daquilo que a gente
entendemos? Que poderíamos não colocar, mas eu acho muito salutar e, se entender como mais prático, voltando ao objetivo da CPI: minimizar maustiver acordo de todos, colocar as falas da Adriana Borgo, colocar as falas do tratos. Esse é o nosso objetivo. Dentro disso vamos caminhar bem.
senhor, colocar as minhas, até porque tem um...

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Obrigada, presidente.
O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Exatamente, porque o que nós
estamos falando aqui, creio eu, deve estar sendo transmitido pelas múltiplas O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Bom, nada
plataformas da TV Alesp e de repente tudo isso não tem... Não produza valor mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião.
jurídico posterior, não produza os efeitos desta Comissão. Até gostaria, se
for de acordo com o senhor e com o censo aqui da deputada, porque somos
nós três que estamos aqui na CPI, se pode, tudo isso posterior a queda do * * *
quórum, ser considerado válido para efeito dessa reunião.

- É encerrada a reunião.
O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Tudo permaneceu
gravado e caberá ao nosso relator, Delegado Bruno Lima, incluir ou não. O * * *
nosso pedido é para que inclua. Tivemos uma outra reunião que foi feita
inteiramente sem o quórum, uma oitiva, e houve, naquele momento, a
ocasião de que poderia ser registrado. Eu não vejo nenhum problema nisso,
a gente até comentou aqui da importância de colocar a visita e, quando for
passar essas informações, o nome do canil, todos os dados certinhos. Seria
importante que fique registrado. O registro físico, a gravação não parou, ou
seja, está tudo devidamente registrado para fins de que o deputado possa
colocar no seu relatório.
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n.º 6, item 5.6.1. Diligências, deste relatório, aprovado por esta CPI Venda
de Animais.
Recebida a denúncia de maus-tratos a CPI não se quedou inerte e foi a campo

12.1. DO RELATÓRIO FINAL

assistir aos animais e defender os interesses daqueles que não tem voz,
acarretando a incursão com o resgate dos animais, a declaração de um

O presente Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito com a
finalidade de apurar irregularidades na venda de animais por canis, pet
shops e demais estabelecimentos clandestinos, inclusive por meio eletrônico,

boletim de Ocorrência, a Instauração de Inquérito Policial a formulação de
laudo pericial e o depósito dos animais resgatados para uma associação
protetora dos animais.

no Estado de São Paulo, doravante CPI Venda de Animais, terá como base
4 (quatro) alicerces, quais sejam: Os anseios para a instauração da CPI Venda
de Animais, a tarefa do legislador, a evolução da sociedade e a necessidade
de regulamentação da atividade de compra, venda e permuta de animais no
Estado de São Paulo.

Foram convidadas 33 (trinta e três) pessoas para serem ouvidas e
apresentarem as suas aspirações e as suas razões no tocante à venda de
animais no Estado de São Paulo, conforme item 3. DOS CONVIDADOS
deste relatório. Todos, sem exceção, assumiram a defesa dos animais por
meio da necessidade de se tratar bem os animais, além do que todos os

A CPI Venda de animais surge num momento em que há grande discussão a

convidados foram enfáticos na defesa do combate aos maus-tratos.

respeito da natureza jurídica do animal no ordenamento jurídico mundial,
objeto, se animal senciente ou se sujeito de direito. Levando-se em
consideração tais discussões, os deputados estaduais da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) se debruçaram sobre o tema e

Muitos assuntos foram tratados e a necessidade da efetividade de políticas
públicas federais, estaduais e municipais sempre foi avocada pelos
convidados, senão vejamos:

coube a este relator apresentar o parecer final da CPI Venda de Animais.

JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA:

É certo que no decorrer das sessões da comissão os ânimos se exaltaram e,

(...) conscientização e ao entendimento da importância do

por alguns momentos, este relator e outros membros da CPI Venda de

controle populacional, porque senão a gente fica só

Animais foram ameaçados e pressionados a deixarem de atuar em favor da

enxugando gelo. A gente tenta transmitir essa mensagem

CPI, em favor da população e, em especial, em favor dos animais.

para os protetores, especialmente que eu acredito que
sejam os grandes responsáveis pela drástica diminuição,

Tais ameaças e pressões sofridas pelos integrantes desta CPI Venda de

poderia o problema ser ainda pior.

Animais foram devidamente tratadas e documentadas, nos termos dos itens
8. DA CALÚNIA E DA DIFAMAÇÃO e 9. DA AMEAÇA, momento em

(...) importância de também falar sobre uma política

que foram redigidos a termo Boletins de Ocorrência e solicitadas a

nacional de controle populacional, que deve ser

instauração de Inquéritos Policiais para a investigação e responsabilização

implantada e que deve partir, sim, do sistema público.

destas pessoas que ousam atentar contra a democracia, contra os povo e

Nós, como organizações, temos uma certa limitação

contra os seus representantes legitimamente eleitos pelo cidadão

sobre até onde conseguimos ir e qual investimento

bandeirante.

conseguimos ter para esse tipo de ação.

Ressalte-se que os Inquéritos Policiais até a apresentação deste parecer estão Em comunhão com as políticas públicas necessárias é mister que o Estado
ativos e a Polícia Civil do Estado de São Paulo está se utilizando de toda a como orientador da sociedade tenha a capacidade de fiscalizar os desvios da
sua competência e estrutura para identificar e responsabilizar os autores de população, neste termos afirmou indagou o deputado estadual delegado
tais atos ignominiosos.

Bruno Lima:

O relator sempre esteve aberto ao debate e ouviu atentamente todos os

SR. DELEGADO BRUNO LIMA: Tem como a gente

argumentos trazidos de forma esplêndida por todos os convidados, sejam

fiscalizar? Com a defasagem que tem a Polícia Civil hoje,

eles protetores de animais, criadores, autoridades públicas, integrantes da

a Polícia Militar, o índice de crime aumentando todos os

sociedade civil, pessoas físicas ou jurídicas, todos, sem exceção tiveram o

dias. O Centro de Zoonoses, nós temos um hoje na capital

seu espaço garantido para discutir e apresentar os seus pontos de vista e

só, eu já visitei, e é um absurdo um Centro Zoonoses para

buscar a melhoria da venda de animais no Estado de São Paulo, nesta esteira,

atender a capital toda. Então, dentro da nossa realidade,

o relator afirmou na reunião de 16 de maio de 2019:

não no mundo que nós queremos que exista, mas na nossa

Os protetores têm me procurado: “Ah, mas você vai só

realidade hoje você acha que é possível a fiscalização?

apontar ali e focar nos criadores que são, digamos, Ao que a Sra. Juliana responde:
precário, de fundo de quintal?”. Não, aqui ninguém está

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA -

fazendo diferenciação do criador que tem uma

Infelizmente não.

capacidade financeira alta ou capacidade econômica
daquele que cria no fundo do quintal – todos para nós aqui
são iguais, o que importa são os maus-tratos aos animais.
Dando continuidade aos seus trabalhos, a CPI Venda de Animais expandiu
as suas ações e participou, com os deputados Bruno Ganem e Delegado
Bruno Lima, de uma diligência externa para apurar denúncia de maus-tratos
de animais no município de São Bernardo do Campo, nos termos do item 7.
DA DILIGÊNCIA REALIZADA PELA CPI e com escopo no Requerimento

A discussão no seio da CPI Venda de Animais orbitou sobre a necessidade
do Estado como organizador da sociedade conseguir fiscalizar os criadores
irregulares, sempre com vistas ao bem-estar animal.
Noutro momento, discutiu-se a efetividade do Sistema Estadual de Defesa
dos Animais Domésticos (SIEDAD) que tem como base a Política Estadual
de Defesa dos Animais Domésticos (PEDAD), voltada a defesa de cães e
gatos. Afirmou-se a necessidade de garantir efetividade aos órgãos, às
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políticas públicas e aos sistemas que tenham como diretrizes a proteção

A liberdade de dor e doença fala das questões de saúde

animal, uma vez que somente assim as políticas públicas terão a efetividade

física. No caso dos animais de companhia, pode haver

necessária para garantir o bem-estar animal, fomentando ainda a educação e

maior risco de transmissão de doenças entre animais e

a cultura na população.

humanos. As vacinações devem estar sempre em dia,

O SR. RICHARD BRAGA DE OLIVEIRA TOM: Cabe

segundo a Cebea, para que o bem-estar único, ou seja, o

à Secretaria da Saúde, segundo o novo decreto, promover

bem-estar dos animais e seres humanos levando em conta

a execução de política estadual de defesa dos animais

o cuidado com o meio ambiente, seja promovido.

domésticos no âmbito estadual, coordenar e supervisionar

O animal também deve estar livre de desconforto, em um

as ações de defesa dos animais domésticos no Estado em

ambiente com abrigo, com temperaturas confortáveis

articulação com os municípios paulistas participantes do

para a espécie e superfícies adequadas para proporcionar

sistema estadual. Por que eu fiz questão de frisar isso aí?

conforto. Animais selvagens colocados em recintos

Coordenar e supervisionar. O Estado, a função primordial

pequenos, como gaiolas, por exemplo, não estão

da experiência que a gente teve, com o contato que a

exercendo essa liberdade.

gente teve, os funcionários da Secretaria de Meio

A expressão do comportamento natural da espécie deve

Ambiente que trabalhavam com a fauna doméstica – a

ser sempre considerada para medir a qualidade de vida e

Dra. Élia, a Dra. Maíra –, eles foram apoiar a gente nessa

bem-estar do animal. É preciso um espaço que não

transição. E assim, a gente não pode falar que o Estado

restrinja os comportamentos do animal, por isso é

tem que atuar diretamente. O Estado é um órgão de

importante estimular os animais com tarefas e objetos que

articulação com os municípios, porque são 645

permitam seus comportamentos naturais. Quando o

municípios, cada município tem a sua particularidade.

animal não consegue fazer isso, podem aparecer

Porque é assim, da experiência nossa lá, de 90% do

comportamentos anormais, como andar repetitivamente.

problema, a solução está no desenvolvimento da cultura

A liberdade de medo e de estresse diz que os animais

e na educação; da importância da guarda responsável, que

devem ser livres de sentimentos negativos, para evitar

está atrelado de certa forma tudo, ao abandono, aos maus-

que sofram. Um exemplo é quando há incompatibilidade

tratos, a tudo mais, é a guarda responsável.

entre animais domésticos, em que a família introduz um

Outro ponto bastante discutido foi a questão moral e ética da venda de

novo animal na casa, caso em que é importante a

animais, nestes termos o Sr. Benedito afirmou vigorosamente que o amor

orientação de um médico veterinário.1

não se vende:
Dito isto, e analisando as questões postas na mesa, o legislador como
SR. BENEDITO FURTADO – Bom. Amor, aliás, tem orientador do comportamento e aquele que atua sobre os costumes do povo
coisas que não se negocia, não é? Então o amor é uma tem o dever de encontrar meios para que a sociedade amaine as paixões e

coisa que não se vende, não se compra. Paixão, a mesma
coisa, lealdade, muito menos, e fidelidade, nem se falar,
não é? Esses conceitos são conceitos filosóficos. Quem é
que vende amor? Se negocia amor? Se negocia a paixão?
Se negocia a fidelidade? Lealdade? Isso não se negocia.

seja direcionada pela racionalidade em prol do bem comum.
Nestes termos, Rousseau apresenta a figura do legislador, aquele que irá
racionalizar e guiar os cidadãos em favor do interesse comum e do bem
julgar, retirando-o, portanto, da busca escusa em prol do amor próprio.

E um animal doméstico, principalmente os animais

O mestre genebrino defende a racionalização do cidadão para que ele possa

domésticos, isto, quem lida com animais domésticos ama,

deliberar da melhor forma possível, afirmando que “se, quando o povo

faz isso por paixão. Eu vou apenas passar um filme

suficientemente informado delibera, não tivessem os cidadãos nenhuma

rapidinho para a gente sentir que é amor, o que é paixão,

comunicação entre si, do grande número de pequenas diferenças resultaria

o que é interação de paixão. Isso vocês já viram nas redes

sempre a vontade geral e a deliberação seria sempre boa”2, ou seja, é a

sociais.

população bem informada que poderá conduzir a cidade para uma boa

Ao apresentar o seu ponto de vista, o Sr. Gustavo Palmieri comparou a venda

instrução. Se não vejamos:

de animais à escravidão, uma vez que os animais tem as sua própria liberdade

O povo, por si, quer sempre o bem, mas por si nem

e, portanto, não poderia ser tolhido de tal direito fundamental.

sempre o encontra. A vontade geral é sempre certa, mas
o julgamento que a orienta nem sempre é esclarecido. É

A CPI Venda de Animais destacou as 5 (cinco) liberdades para o bem-estar

preciso fazê-la ver os objetos tais como são, algumas

animal, quais sejam:

vezes tais como esses devem parecer-lhe, mostrar-lhe o

A liberdade nutricional leva em conta se o animal tem

caminho certo que procura, defendê-la da sedução das

acesso a comida e água na quantidade, qualidade e
frequência ideais. Caso o animal não tem uma dieta
adequada

e

hidratação

apropriada,

desequilíbrio

nutricional,

gerando

exemplo.

pode

obesidade,

haver
por

1

http://portal.cfmv.gov.br/pagina/index/id/150/secao/9 Acessado em 03 de novembro de 2019.

2
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social e Ensaios sobre a origem das línguas. Volume I.
Tradução de MACHADO, Lourdes Santos. Instruções e notas, ARBOUSSE-BASTIDE, Paul e
MACHADO, Lourival Gomes. São Paulo, SP. Ed. Nova Cultura, 1999. Pág. 92.
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vontades particulares, aproximar a seus olhos os lugares

(...) Idealmente, os cidadãos devem conceber-se como se

e os tempos, pôr em balanço a tentação das vantagens

fossem legisladores e perguntar a si mesmos quais leis,

presentes e sensíveis com o perigo do males distantes o

sustentadas por quais razões, que satisfazem o critério de

ocultos.3

reciprocidade, eles pensariam ser mais razoável aprovar.8

E é exatamente no ponto do bem julgar que o legislador rousseauniano surge: Ora, a sociedade evolui com base na história dos seus cidadãos, a sociedade
Para descobrir as melhores regras da sociedade que
convenham às nações, precisar-se-ia de uma inteligência
superior, que visse todas as paixões dos homens e não

caminha para frente impulsionada pelas ações que toma. As mudanças de
pensamento, os embates ideológicos, as defesas racionais dos argumentos,
tudo isso impulsiona o homem em sociedade.

participasse de nenhuma delas, que não tivesse nenhuma No tocante à causa animal não é diferente, os animais antes tido como meras
relação com a nossa natureza e a conhecesse a fundo; cuja coisas, hoje começam a ganhar status de protagonistas das suas vontades,
felicidade fosse independente de nós e, contudo, quisesse começam a serem tidos, ainda que de forma incipiente, como sujeitos de
dedicar-se a nós, que, finalmente, almejando uma glória direitos
distante, pudesse trabalhar num século e fruí-la em outro. Corroborando com a ideia de evolução da sociedade o Sr. Gustavo Palmieri
Seriam precisos deuses para dar leis aos homens.4
afirma:
É tarefa do legislador, orientar racionalmente o cidadão em prol do bem

SR. GUSTAVO PALMIERI: E hoje mais a gente tem

comum e da vontade geral, nestes termos, não pode o legislador ser levado

aquele intuito de ter os animais domésticos mais

pelas paixões e deixar que os sentimentos atuem sobre a sua ação.

próximos da gente, cada dia que passa entende que a

O legislador deve fomentar a virtude do seu povo, é sua incumbência

gente tem que evoluir. Lá atrás, quando era pequeno, eu

trabalhar os hábitos do cidadão, nesta esteira Aristóteles afirma:

acho que eu lembro quando era muito pequenininho, eu
lembro do meu pai ter comprado um cachorro para mim.

Os legisladores tornam bons os cidadãos por meio de

Eu acho que quase todos de vocês aqui já devem ter ganho

hábitos que lhes incutem. Esse é o propósito de todos os

um animal que até comprou, às vezes um pai ou às vezes

legisladores, e quem não consegue alcançar tal meta,

até a própria pessoa pode ter comprado, mas como toda a

falha no desempenho de sua missão, e é exatamente neste

3
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social e Ensaios sobre a origem das línguas. Volume I.
Tradução de MACHADO, Lourdes Santos. Instruções e notas, ARBOUSSE-BASTIDE, Paul e
MACHADO, Lourival Gomes. São Paulo, SP. Ed. Nova Cultura, 1999. Pág. 108.
4
Idem. Pág. 109.

8

Idem. Pág. 527.

nossa população tem que evoluir, eu acho que na proteção

ponto que reside a diferença entre a boa e a má

animal a gente tem que evoluir também.

constituição.5

Porque todos sabem que lá brancos foram escravizados e

Incorporando conhecimentos passados, tem-se que o legislador deve buscar,

vendidos, negros foram escravizados e vendidos, índios

em regra, o caminho do meio-termo, do bom-senso ou, nas palavras de

foram escravizados e vendidos. Hoje, os animais são

Aristóteles “em todas as coisas o meio-termo é louvável e os extremos nem

escravizados e vendidos, eu acho que a nossa população

louváveis nem corretos, porém censuráveis”.6

tem que entender que tem que acabar com isso. Por que

Assim, este relator tem o dever de analisar a situação posta e atuar com a

que parou de ser escravizado e vendido o ser humano?

impessoalidade necessária para que o bem-comum para a sociedade seja

Porque ele sente dor, sente frio, sente fome, ele tem o

atingido por meio da oitiva da vontade geral. O povo deve ser ouvido e o

amor no coração, ele tem fidelidade, tem tudo isso o

legislador é o meio pelo qual aquele externaliza a sua voz.

animal não é diferente, o animal também sente dor, muita

É por meio da razão pública balizada pelo bom-senso que o legislador deve

gente acha que não, mas o animal também tem

pautar as suas ações, nestes termos John Rawls afirma:

sentimento, o animal também sente às vezes saudade dos

A ideia de razão pública explicita no nível mais profundo

seus entes ou da pessoa que está próxima a ele. Com tudo

os valores morais e políticos que devem determinar a

isso, sim, nós temos que brigar para acabar com isso, com

relação de um governo democrático constitucional com

a venda dos animais. A gente vai conseguir acabar

seus cidadãos e a relação destes entre si. Aqueles que

amanhã? Eu acho que não. Mas a gente vai ter um tempo

rejeitam a democracia constitucional com seu critério de

que a gente vai acabar com a venda de animais? Sim,

reciprocidade rejeitarão, naturalmente, a própria ideia de

vamos.

razão pública.7
E continua:

A sociedade evolui, os homens evoluem e os conceitos mudam de acordo
com a história de cada nação, e nesta evolução o legislador deve estar atento
aos anseios sociais e às mudanças de paradigmas.
Os animais hoje não são mais meras coisas, são parceiros, são companheiros,
são força de trabalho, são sujeitos de direito, ou seja, são protagonistas do

5

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução: Pietro Nassetti. Editora: Martin Claret: São Paulo, SP,
2004. Pág. 41.

6

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução: Pietro Nassetti. Editora: Martin Claret: São Paulo, SP,
2004.. Pág. 51.

7

RAWLS, John. O liberalismo político. Tradução Álvaro de Vita. - Ed. ampl. - São Paulo: Editora WMF
Martins Fontes, 2011. - (Biblioteca jurídica WMF). Pág. 523.

seu viver.
A SRA. VÂNIA TUGLIO - Então, essa lei 14.483 ela é
municipal, poder-se-ia, sim, pensar numa legislação
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estadual que pudesse abarcar todo o Estado, regulamentar

legislador tanto de criadores como também das ONGs.

essa atividade no Estado todo, está regulamentada aqui.

Fica aqui o meu abraço, muito grata por fazer parte disso.

Salvo engano, Santos editou uma lei proibindo a venda

SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Quando

de animais, o comércio de animais, justamente com base

você coloca o consumidor como responsável por

na senciência animal, na consciência animal que já vem

incentivar ou não esse comércio, a gente entende que é

sendo provada cientificamente, a consciência desde 2012

um longo caminho até fazer com que toda a sociedade

com a declaração de Cambridge, a senciência animal já é

entenda a importância de optar pela adoção, em vez da

reconhecida cientificamente há décadas, e é nessa toada

compra. Então por isso a importância de quem sabe

então que vêm sendo modificados os códigos civis para

criarmos uma legislação, criarmos as regras que facilitem

reconhecer a senciência animal nos códigos de vários

esse caminho e que possam tornar isso possível a um

países. E agora a gente tem um projeto também que já

prazo mais curto.

está no Senado com modificação nesse sentido. Mas
talvez fosse interessante que tivesse uma legislação
estadual para harmonizar a conduta no Estado, e aí como
que vai ser, se vai ser para proibir, se vai ser para
autorizar.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Tá, eu estou aqui com
uma que é da posse responsável, é isso? Que é a
121/1999. A posse responsável também trata desse
assunto. Eu estou dizendo porque eu acho, presidente,
que esse é um assunto da maior relevância, porque eu

O Brasil não pode e não se manterá inerte na questão da defesa da causa

acho que é nesse trecho, se a gente entende que a questão

animal, há no Senado Federal e na Câmara dos deputados projetos que

é regulamentar, que no momento a gente não tem ainda

atribuem direitos aos animais, mitigando a taxação do animal como coisa e

condição de poder falar em vedar a venda, em proibir a

garantindo-lhe direitos fundamentais.

venda – até porque tem questões específicas de cães-guia

Ratificando e fundamentando tal entendimento, tem-se Declaração

e outras coisas mais –, acho que o foco principal seria

Universal dos Direitos dos Animais – UNESCO – ONU9 que afirma em seu

fazer com que essa legislação possa ser atualizada, de

preâmbulo:

repente melhor elaborada, com melhores condições para
Considerando que todo o animal possui direitos;

que os animais possam estar ali, o número máximo de
animais por tamanho de canil, enfim.

9

http://www.urca.br/ceua/arquivos/Os%20direitos%20dos%20animais%20UNESCO.pdf Acessado em 03

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Bem, queria
parabenizar o senhor pelos convites, parabenizar a Juliana

de novembro de 2019.

Considerando que o desconhecimento e o desprezo

pela visão moderna, humana e generosa que ela tem, que

desses direitos têm levado e continuam a levar o homem

a Ampara tem. Acho que nós temos que encaminhar

a cometer crimes contra os animais e contra a natureza;

exatamente para isso, para uma regulamentação do

Considerando que o reconhecimento pela espécie humana

comércio de animais que torne, que privilegie, que premie

do direito à existência das outras espécies animais

os criadores conscientes e profissionais e restrinja, o

constitui o fundamento da coexistência das outras

máximo que a gente puder, os amadores, oportunistas etc.

espécies no mundo;

que tem por aí. Acho que só isso já vai causar, digamos

Considerando que os genocídios são perpetrados pelo
homem e há o perigo de continuar a perpetrar outros;

assim, uma diminuição drástica do comércio e da
colocação de raças e mais raças nas ruas – às vezes de
maneira atabalhoada –, e vai, digamos assim, corroborar

Considerando que o respeito dos homens pelos animais
está ligado ao respeito dos homens pelo seu semelhante;
Considerando que a educação deve ensinar desde a
infância a observar, a compreender, a respeitar e a amar
os animais,

esse trabalho que vem sendo feito pela Ampara, para ter
uma visão generosa em relação aos animais.
O SR. GUSTAVO PALMIERI - Primeiramente, vamos
parar um pouquinho, vamos todo mundo sentar, igual a
CPI que está acontecendo, sentar todo mundo aqui, todo

Apresentados os fatos ocorridos na CPI Venda de Animais, a função do

mundo, fiscalização, bem-estar animal, os protetores, os

legislador e a evolução dos direitos dos animais na sociedade, resta agora

criadores, vamos sentar todo mundo e tentar regrar

discutir sobre a possibilidade de regulamentar a atividade comercial de

alguma coisa. Vamos tentar fazer uma lei pertinente.

compra, venda e permuta de cães e gatos no Estado de São Paulo.

Vamos tentar fazer alguma coisa séria, porque hoje do

Foi quase unânime a percepção dos convidados quanto à necessidade da

jeito que está não dá, tem que parar, hoje tem que parar.

regulamentação desta atividade em âmbito estadual, senão vejamos:

Hoje, assim, bota uma lei, para tudo, aí sim, vamos

SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Eu acho que essa
abertura de ouvir os dois lados é muito importante para

legislar juntos, vamos fazer alguma coisa junto. Mas
porque, a minha posição, do jeito que está não dá.

que a gente caminhe aí num resultado justo e num

SRA.

MARINA

ZATZ

DE

CAMARGO

conjunto de leis, principalmente leis que não só

ZABOROWSKY - Uma das coisas importantes que eu

regularizem, mas que também nos ajudem a cobrar como

gostaria de sugerir para essa nova legislação é que, na
cidade de São Paulo, existe uma lei que só pode doar ou
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vender animais castrados. Eu acho que o estado de São

pelos órgãos que emitem esses registros de Pedigree de

Paulo poderia ter essa lei. O Estado inteiro. Até porque a

forma aleatória só pelo valor, então eles contam “ah, você

gente pode evitar, por exemplo, que o chamado criador

tem dez filhotes. Cada Pedigree é X. Está aqui o valor, e

sério venda o seu cachorro, aí compra lá uma pessoa, foi

pagou, leva”. Então acho que temos que começar por aí.

mandada embora, começa a cruzar. Tem pessoas, para

Porque você vai pelo menos fazer com que eles tenham,

vocês terem uma ideia, que vendem pela internet, elas

tentem, apesar de que eu sou contra a venda, totalmente,

pintam o cachorro para ele parecer de uma tal raça.

mas não vai passar uma lei proibindo totalmente, então

Então se você faz essa pessoa se inscrever, ela tem por

nós temos que pensar no meio-termo.

obrigação mostrar ao poder público o trabalho que ela

SRA. MARIA LETICIA BENASSI FILPI - Atuando com

vem fazendo, quantos animais, quantas crias, eu acho que

as protetoras, a conclusão que eu chego é o seguinte: é

a gente pode realmente dar esse primeiro passo. Eu espero

preciso proibir o comércio de animais. Não diga que seja

que daqui uns anos a gente volte aqui para realmente

uma lei específica, porque estrategicamente ela seria

proibir. Não, eu acho que a gente, ainda mais os senhores,

derrubada por ADI, embora eu defenda uma lei que

estão representando a sociedade, então a gente tem que

proíba o comércio de pets seja constitucional, porque isso

escutar. Eu acho que a sociedade não está pronta para:

é questão de Meio Ambiente Urbano e Meio Ambiente

“Ah, não pode comprar de jeito nenhum”. A gente pode

você pode fazer lei local. O problema é, como envolve

inclusive alimentar o mercado negro, não é? Que pode ser

questões econômicas, que ela pode ser derrubada por

uma consequência desastrosa. Eu acho muito melhor a

ADI. Então, mas a defesa de uma lei dessas é possível.

gente realmente fiscalizar, fazer uma coisa séria, e, quem

SR. FELICIANO FILHO - A gente sabe que proibir a

não estiver inscrito aqui, perde os cães na hora. Eu acho

venda parece que tem uma questão de vício de iniciativa, é

que isso tem que ser bem concluído até para ajudar a

inconstitucional, mas a limitação sim. Eu fiz uma lei, quando

polícia e as ONGs que ajudam nesse trabalho.

eu era vereador em Campinas, que se chama “lei do

SRA. MARINA PASSADORE - É. Na verdade, como

certificado de origem”. Mas, antes disso, eu quero só colocar
a minha posição: eu sou contra qualquer tipo de exploração

veterinária, acho que eu tenho dois pontos aí, acho que

financeira com animais. Tem os criadores que são

existe o ponto profissional e o pessoal. A minha opinião

“hobbistas”, aqueles que apuram raças, têm a profissão

pessoal, se fosse uma questão pessoal, eu com certeza

deles, não vivem daquilo, que têm apenas uma cadela ou

proibiria. Eu não tenho dúvidas. Mas, a questão

duas, ele só faz o refinamento de raça e esse tipo de coisa,

profissional e vendo a questão de viver em sociedade, eu

mas eu também sou contra, porque se eles doassem os

acho que o primeiro passo, realmente, é regulamentar

animais, mas eles vendem os animais.

tudo isso, mas se fosse para escolher entre proibir e

SRA. MARIA EUGENIA CARRETERO - Então, se

regulamentar, eu, com certeza, proibiria, mas, como eu

fosse para começar uma lei sobre isso, tem que começar

acho que isso está um pouco longe, a gente poderia

com uma exigência de uma identificação efetiva, depois

começar, pelo menos, com uma regulamentação séria

a gente pode partir para a parte de comércio. Eu sei que

para dificultar tudo isso.

esses países colocam impostos às pessoas que são tutoras

SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Luisa,
inclusive, uma das coisas que nós queremos construir
através desta CPI, foi uma coisa que já foi dialogada aqui
entre todos, é, justamente, no final, construir um Projeto

desses animais, são impostos muito altos e, se acontece o
abandono, além do animal e do tutor serem identificados,
são multas altas também que essa pessoa vai ter que
responder.

de lei que seja dentro dessa razoabilidade. Se eu fizesse

SR. ADRIANO MARI PASQUOTTO - Eu acho que é

um projeto pelo meu mandato, eu estou numa posição em

um mercado, primeiro, crescente. Eu sou veterinário de

que eu certamente proibiria, mas aqui na Casa a gente

formação, eu acho que pode ser, ocorrer, mas sempre com

tem, claro, a pluralidade, isso é a democracia, e, aqui na

a devida fiscalização, autorização dos estabelecimentos,

comissão

esses

principalmente essa parte de proteção animal, com

representantes. Então eu acredito que nós vamos

cuidado, com o espaço, a alimentação. Então se for feito

conseguir construir uma redação conjunta e que vai

de uma maneira adequada, eu acho que tem um mercado.

conseguir melhorar bastante a qualidade de vida desses

Hoje os pets são cada vez mais crescentes na vida de

animais.

todos. Então acho que pode ser feito, mas, sim, sempre

da

CPI,

nós

também

temos

Quero agradecer muito a sua participação. Doutora, o

com uma fiscalização adequada.

objetivo da CPI, sim, é construir no final a um consenso,

O SR. MAJOR EMERSON - Concordo com a opinião

um projeto de lei para regulamentar a venda de animais,

dele e ainda acrescento que, com relação a criadores

já há um consenso nesse sentido.

amadores ou até criadores de animais silvestres, nós

SRA. ANTILIA DE MONTEIRO REIS - Não há controle
da saúde dos filhotes que são vendidos doentes. Então
isso é muito sério. Eu acho que a gente tinha que começar

temos ainda uma questão de banco genético de animais.
O pessoal acaba criando porque alguns animais na
natureza já estão em processo de extinção, infelizmente,
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12.2. DAS CONCLUSÕES

manter essa espécie viva. Então a gente não pode pensar
de – se você não tem alguma forma de ter algum
rendimento, ninguém vai cuidar. Então o pessoal precisa
ter esse pensamento. É uma coisa que eu percebo, e se
tivesse só a depender, infelizmente, só da natureza muitas
espécies estariam já extintas. É uma coisa complementar,
mas a gente tem que ter o controle para evitar que exista
o tráfico irregular.

Por todo o acima exposto e, tendo como base o bem-estar animal e as 5
(cinco) liberdades animais, este relator ratifica o seu posicionamento total e
frontalmente contrário à comercialização de vida, no entanto, inspirado pelo
princípio constitucional da impessoalidade que deve reger as atividades
legislativas e, sabendo que o legislador deve se afastar das paixões e orientar
a sociedade para o caminho do meio termo, entendendo que a sociedade
ainda não ascendeu ao grau de autorizar a proibição do comércio de animais
e, verificando que a grande maioria dos convidados da CPI Venda de

O SR. VALMIR CORDELLI - Também concordo com
todos, tendo essa fiscalização, a rastreabilidade de todos
esses animais, eu acho que não teria problema, mas o

Animais manifestaram o seu posicionamento favorável à regulamentação do
comércio de animais no Estado de São Paulo, finalizo este relatório nos
seguintes termos.

importante é ter a consulta, a forma de você consultar,
acompanhar e estar direto essas pessoas prestando conta
a algum, a nós da polícia, à Polícia Ambiental, à Zoonoses
para que...

Conclui-se pela regulamentação da atividade comercial de compra, venda e
permuta de cães e gatos no Estado de São Paulo, por meio da apresentação
de um Projeto de Lei regulamentando a atividade comercial em relação à
compra, venda e permuta de cães e gatos no Estado de São Paulo.

A SRA. VÂNIA TUGLIO - Olha, eu tenho uma resposta
como pessoa e uma resposta como promotora. A resposta
como promotora é regulamentar, é uma atividade
comercial, por mais que a gente, pessoalmente, seja

Conclui-se, ademais, que o Projeto de Lei a ser formulado vede a exposição
de cães e gatos em vitrines de petshops e demais estabelecimentos
comerciais.

contrária a qualquer tipo de exploração animal, eu sou Conclui-se, também, que o Projeto de Lei a ser formulado vede a
vice-presidente do Instituto Abolicionista pelos Animais, comercialização de cães e gatos pela rede mundial de computadores, uma
então nós estamos absolutamente contra qualquer tipo de vez que tal prática coisifica o animal e estimula a compra por impulso.
uso e exploração animal, mas isso é uma condição pessoal Conclui-se, ainda, que apenas cães e gatos esterilizados, microchipados e
minha. Como profissional, se hoje regulamentada, nós cadastrados no Registro Geral do Animal (RGA) poderão ser
temos criadouros, vários, inúmeros, ilegais, eu acho que comercializados no Estado de São Paulo.
Conclui-se que, para garantir a efetividade das políticas públicas em favor
se proibir a tendência é aumentar esses números.
SR. MÁRIO EDUARDO PULGA - Eu acho que nós dos direitos dos animais, faz-se necessária a criação de uma Secretaria
podemos, sim, em cima do que foi falado aqui e do que Especial para a Fauna no Estado de São Paulo e pelo aporte financeiro,
foi apresentado pelo Conselho, tratar a questão da técnico e de Recursos Humanos para o Sistema Estadual de Defesa dos
regulamentação. Eu acho importante a gente avançar Animais Domésticos (SIEDAD) e para o Sistema direcionado para o
nesse assunto e colocar tudo isso aqui na mesa: existe cadastro, despacho e controle de denúncias de maus-tratos contra animais
legislação, sim, está pronta e já faz tempo. Nós temos que domésticos, vulgo SISPET.
lançar mão dessa legislação aqui para, de repente, quem Conclui-se, pelo aporte financeiro no SIEDAD para que sejam
sabe, é desejável, criar, aqui dentro desta Casa, uma disponibilizados

ambulância,

estrutura

física,

instrumental

e,

regulamentação ainda mais abrangente, baseada nessas principalmente, médicos veterinários para acompanharem as ações do
que estão à disposição desta Casa, no sentido de sistema em prol dos animais.
regulamentar de uma forma realista tudo o que está
acontecendo.

Conclui-se, também, pela criação do núcleo de Proteção Animal sob a égide
da Polícia Científica do Estado de São Paulo, uma vez que atualmente não

Eu acho que a regulamentação é o caminho para tudo. há profissionais voltados ou especializados para o combate e a análise de
Nós vivemos em sociedade, se eu achasse que eu deveria maus-tratos na Segurança Público do Estado.
passar o sinal vermelho porque eu estou com pressa e
todo mundo decidisse isso, a gente não estaria vivo aqui
agora para comentar essa questão. Então, regulamentação
existe para tudo.
Assim, levando-se em consideração todos os fatos e opiniões apresentados,
este relator, ainda que a sua posição pessoal seja frontal e totalmente contra
o escambo de vidas animais, entende pela apresentação de um Projeto de Lei
regulamentando a atividade comercial de compra e venda de cães e gatos no
Estado de São Paulo, tudo para garantir o bem-estar e as 5 liberdades
animais.

E, por fim, conclui este relator pelo encaminhamento da íntegra deste
relatório para as autoridades competentes, conforme item 12.3. DOS
ENCAMINHAMENTOS.
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OS MEMBROS DESTA CPI AGRADECEM O ESPECIAL APOIO DO

12.3. DOS ENCAMINHAMENTOS

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO

1. ENCAMINHAR CÓPIA DESTE RELATÓRIO FINAL AOS
MINISTÉRIOS PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL PARA
PROMOVER A APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES E
INVESTIGAÇÃO DOS CANIS E GATIS IRREGULARES NO
ESTADO DE SÃO PAULO;

PAULO PELO APOIO IRRESTRITO AO BOM DESEMPENHO DESTA
CPI. ESTENDE-SE O AGRADECIMENTO AOS DEMAIS MEMBROS
DA EGRÉGIA MESA, BEM COMO AOS NOBRES DEPUTADOS QUE
NOS AUXILIARAM E COOPERARAM PARA O CORRETO E
REGIMENTAL DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTA

2. RECOMENDAR A CRIAÇÃO, JUNTO À COMISSÃO DO MEIO COMISSÃO ESPECIAL.
AMBIENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DE UMA
SUBCOMISSÃO PERMANENTE, CUJA TEMÁTICA SEJA, A
EXECUÇÃO

E

O

ACOMPANHAMENTO

DAS

AÇÕES

RELATIVAS À COMPRA, VENDA E PERMUTA DE CÃES E
GATOS;

O MESMO AGRADECIMENTO SE FAZ AO TRABALHO REALIZADO
PELOS SERVIDORES DESTA CASA, QUE TANTA LABUTARAM
PARA SE ALCANÇAR ESTE RESULTADO FINAL. EM ESPECIAL,
NOSSOS

AGRADECIMENTOS

AO

DEPARTAMENTO

DE

COMISSÕES DA SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR E À

3. SOLICITAR AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E AO PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BEM COMO A
MINISTRO

DE

ESTADO

DO

MEIO

AMBIENTE

QUE TODOS OS ASSESSORES DOS GABINETES DOS DEPUTADOS

DETERMINE ESTUDOS AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE MEMBROS DESTA CPI E DAS LIDERANÇAS DOS RESPECTIVOS
PARA A CRIAÇÃO DE UM CADASTRO ÚNICO DE ANIMAIS PARTIDOS POLÍTICOS. AGRADECEMOS TAMBÉM A TODAS AS
DOMÉSTICOS NO BRASIL;

PESSOAS E ENTIDADES QUE, DE UMA FORMA OU DE OUTRA,

4. OFICIAR AO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO COLABORARAM COM ESTA CPI.
PARA GARANTIR RECURSOS PARA O SISTEMA ESTADUAL
DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO, SIEDAD;
5. CRIAR OUVIDORIA JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE,

OU

NA

SECRETARIA

DE

ESTADO

MAIS

CONDIZENTE, PARA ATENDER TODOS OS CASOS DE
COMPRA, VENDA E PERMUTA IRREGULARES DE CÃES E
GATOS NO ESTADO DE SÃO PAULO;

São Paulo, 18 de novembro de 2019.

6. ENCAMINHAR O RELATÓRIO FINAL AO CONGRESSO
NACIONAL SOLICITANDO CELERIDADE NA APROVACÃO E
DISCUSSÃO DO PLC 134/2018 E PL 11210/2018 QUE TRATA DO
AUMENTO DA PENA PARA MAUS-TRATOS;
7. ENCAMINHAR

O

RELATÓRIO

FINAL

AO

SENHOR

DELEGADO BRUNO LIMA

PRESIDENTE DA REPÚBLICA E AO SENHOR GOVERNADOR

Deputado Estadual

DO ESTADO DE SÃO PAULO COM O OBJETIVO DE
INFORMAR A ESTAS AUTORIDADES EXECUTIVAS AS
INFORMAÇÕES
MESMAS
MINISTROS

COLHIDAS

DETERMINAR,
DE

NA

CPI,

SUGERINDO

RESPECTIVAMENTE,

ESTADO

COMPETENTES

E

ÀS

Relator da CPI constituída para “APURAR IRREGULARIDADES NA
VENDA

DE

ANIMAIS

POR

CANIS,

PETSHOPS

ESTABELECIMENTOS CLANDESTINOS, INCLUSIVE POR MEIOS

AOS

ELETRÔNICOS, NO ESTADO DE SÃO PAULO”.

PASTAS NA RESOLUÇÃO DAS DEMANDAS ENVOLVENDO
AS QUESTÕES APURADAS NESTA CPI;
À

EGRÉGIA

MESA

Aprovado o Voto do Relator, em 06 de novembro de 2019

PARA

QUE

A

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO a) Deputado Bruno Ganem (Presidente)
DISPONIBILIZE, DE FORMA DIDÁTICA, O PRESENTE a) Deputado Caio França (Vice-Presidente)

a) Deputado Delegado Bruno Lima (Relator)

RELATÓRIO FINAL DESTA COMISSÃO PARLAMENTAR DE a) Deputada Maria Lúcia Amary
a) Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor

INQUÉRITO, A SER CONSULTADO EM PLATAFORMA a) Deputado Márcio Nakashima
PRÓPRIA DA INTERNET.
9. ENCAMINHAR CÓPIA DO RELATÓRIO FINAL PARA O
PRESIDENTE DA SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL/SP;
10.ENCAMINHAR CÓPIA DO RELATÓRIO FINAL PARA O
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA/SP;

DEMAIS

AOS

SECRETÁRIOS DE ESTADO, UM MAIOR EMPENHO DESSAS

8. ENCAMINHAR

E

a) Deputada Adriana Borgo
a) Deputada Mônica Seixas (com o Relatório em Separado)
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO EM SEPARADO
FAVORÁVEL COM RESSALVAS AO RELATÓRIO
FINAL

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CONSTITUÍDA COM
A FINALIDADE DE
“APURAR IRREGULARIDADES NA VENDA DE ANIMAIS POR CANIS,
PET SHOPS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS CLANDESTINOS,
INCLUSIVE POR MEIOS ELETRÔNICOS, NO ESTADO DE SÃO PAULO”
São Paulo 2019

CPI Venda de Animais

DO RELATÓRIO FINAL, DAS CONCLUSÕES E DOS ENCAMINHAMENTOS
1. DO RELATÓRIO FINAL
2. DAS CONCLUSÕES
3. DOS ENCAMINHAMENTOS
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DO RELATÓRIO FINAL, DAS CONCLUSÕES E
DOS ENCAMINHAMENTOS
1. DO RELATÓRIO FINAL
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ninguém precise sustentar o seu lar explorando um animal não humano e também uma
legislação que avance na igualdade de informação pública sobre uma ética coletiva de
respeito e ampliação dos direitos animais.
O que seria maus tratos a animais não humanos? Qual é o limite da violência mercantil? Até
onde se pode dizer que um animal escravo da procriação é bem tratado. Ao sermos bem

MANIFESTA-SE FAVORÁVEL COM RESSALVAS AO RELATÓRIO FINAL, QUE
PASSA A EXPOR:

tratados sentimos prazer e felicidade – o contrário, ser mal tratado, nos traz dor e medo. O
que sente uma fêmea escravizada para procriar a sua cria, o que sente ao ser retirada do afeto
materno?

Nessa leitura do relatório final da CPI de Venda de Animais, que nos foi entregue ontem,

Entraremos na histórica como os deputados que ignoraram a justiça social para os animais

terça-feira, após às 18h00, averiguamos que o mesmo caminha no sentido de apresentar a

não humanos e os ignoram enquanto sujeitos de direito à vida e a liberdade tanto quanto nós,

regulamentação do comércio de vidas como algo justo, estabelecendo que existem bons e

os humanos. A empatia deveria ser um valor fundamental para aqueles e aquelas com o poder

maus criadores de animais - algo diametralmente oposto a ética da proteção animal. Por isso,

de criar as leis da nossa sociedade – e empatia é o ato de se colocar no lugar do outro, de

nossa mandata coletiva, através de Mônica Seixas, em nome da codeputada vegana Paula

pensar no próximo como a ti mesmo. Nesse sentido, nos coloquemos no lugar dos animais

Aparecida, apresentamos esse relatório em separado para apreciação dos demais deputados e

que são coisificados, vendidos, engaiolados, das mães separadas de seus filhos, de fêmeas

deputadas da Casa.

sofrendo abusos e estupros constantes, de manipulações genéticas que criam raças que sofrem
de problemas respiratórios e outras doenças. Gostaríamos que isso acontecesse conosco?

Ao longo das reuniões em que estivemos presentes, logo após assumirmos a cadeira oficial,

Com nossos entes queridos? Com alguém que amamos?

vimos a tentativa tanto do presidente, quanto do relator e deputados participantes de reafirmar
a diferença entre criar com maus tratos e criar com amor e, justificando assim, a regularização

Obviamente que não. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem que amam os animais – tanto

da venda. Notamos a superficialidade da conclusão a partir da maioria dos depoimentos de

deputados, quanto criadores e protetores. Mas falar é fácil e a prática é critério da verdade.

especialistas em investigação e amparo de animais em situação de vulnerabilidade que
afirmaram de inúmeras formas que a exploração de animais para venda é em si algo antiético

Em situações de violência doméstica, é comum o agressor justificar a brutalidade dizendo que
o faz por amor a vítima – como se violência, opressão e exploração fossem uma forma de
demonstrar afeto e carinho. Quando se fala de amor aos animais nessa casa, é preciso ter

e que precisa ter fim.

coerência e criar uma legislação com o objetivo certeiro de acabar com a venda de animais.

Interessante afirmar que apesar de tratar da Venda de animais como tema, o escopo da CPI se

Se enquanto deputados estaduais não podemos legislar pela proibição no Estado de São Paulo

deu apenas sobre animais domésticos, vulgo pet’s, limitando na prática a temática a caẽs e

porque fere uma a constituição federal, precisamos criar uma legislação transicional que

gatos. Tal método parte do senso comum de invizibilizar a violência e mercantilização sofrida

controle e fiscalize ao máximo a comercialização de vidas animais e que aponte para política

pelo restante dos animais. São inúmeras as denúncias de venda indiscriminada e tráfico de

socioeducativas para que conscientize a população sobre o quão cruel significa isso.

animais silvestres especialmente aves e também de criação de venda de animais exóticos
(trazidos de outros biomas, países e continentes). A própria política pública apresentada pelo
governador João Dória, de quem boa parte dos deputados da CPI são aliados também parte
dessa perspectiva excludente - designa que apenas cães e gatos serão cuidados pela Secretaria

da Saúde a partir de uma nova resolução que versa sobre as obrigações do estado no com
animais não humanos.

O caminho concreto para o fim da comercialização dos animais é a restrição no ambiente de
criação e compra das diversas espécies - se apoiando em legislações mais avançadas como a
holandesa - que aumenta a adoção através de incentivos fiscais e apresenta restrições que
buscam descoisificar a relação humana com os animais (proibindo as vitrines,proibindo venda
online, implantando o estudo genético, certificação de competência profissional, não
permitindo criação em casa e etc..); além da conscientização ampla através de campanhas

Na prática, em 120 dias de CPI, foi realizada apenas 1 diligência que corretamente resultou

educativas visando estabelecer um comportamento ético verdadeiramente empático aos

em instauração de boletim de ocorrência, inquérito policial e animais resgatados e entregues a

animais não humanos.

uma associação protetora. Ou seja, a tese de que existe criação com amor foi refutada
veementemente pela realidade dos fatos na única investigação in loco realizada pela CPI.
Várias foram as depoentes especialistas, técnicas, inclusive promotoras da causa animal que
disseram que o melhor caminho para o fim do sofrimento seria o fim da venda de animais.

Diante do exposto, manifesta-se favorável ao relatório, desde que acrescido tais ressalvas.
2. DAS CONCLUSÕES
Por todo o acima exposto e, tendo como base conhecimentos técnicos veterinários junto a
legislações de outros países, ratifico o relatório final desta CPI pelo mesmo não apresentar

A conclusão aparente do relator, deputado Bruno Lima, conecta a regulamentação à punição

medidas efetivas de transição para o fim da comercialização de vidas sencientes - animais

criminal de perpetuadores de maus tratos, propondo como um dos focos da CPI a aprovação

exóticos, silvestres ou pets - as quais não devem ser objetificadas por meio de reprodução

das leis PLC 134/2018 e PL 11210/2018 que tratam do aumento de pena para maus tratos -

induzida, venda ou compra, por motivo de não haver criação sem maus-tratos ou sem ferir a

tudo isso envolto em maior protagonismo militar na causa animal. Existe uma lógica

garantia de liberdade que tais animais deveriam ter por direito e, em via de aplicação,

punitivista

de

constatar que a regulamentação não garante redução das práticas ilegais devido a legislação

aprendizagem/transformação se dá pela controle e pela punição ao invés de tratar pela

ambiental nacional já caracterizar maus-tratos como crime, assim, apresento este relatório em

conscientização e recuperação de quem perpetua a violência. Deixar nas mãos da polícia ou

separado nos seguintes termos.

do corpo militar o cuidado dos animais faz parte da visão repressora e violenta em voga

Conclui-se por políticas públicas transicionais para o fim da atividade comercial de compra,

atualmente no país, que quer transferir para o os militares todo o mando e execução das

venda e permuta de animais tidos como pets, exóticos e silvestres de diferentes espécies no

políticas públicas. Precisamos ser contrários ao estado militarista que quer substituir os

Estado de São Paulo, por meio da apresentação em até 10 (dez) dias, contados da

professores nas escolas e o corpo técnico veterinário adequado na proteção animal. Como é

apresentação do relatório final, de um Projeto de Lei que não se restrinja a regulamentação.

ligada

com

uma

visão

militarista

de

que

o

processo

possível que quem estude a violência como método de resolver e lidar com questões da
sociedade sejam aqueles colocados para cuidar das crianças e dos animais? Desde quando
arma, colete, tanque, revólver, repressão, violência são instrumentos de paz e cuidado?
Se a lei não é aplicada, existe política pública que conscientize as pessoas sobre elas? Não
seria mais fundamental focarmos em práticas pedagógicas que mostram a crueldade na venda
de animais e a restringem ao máximo permitido pela legislação? Desde quando reprimir é a
solução para resolver a criminalidade? Por acaso os países menos violentos do mundo são os

Conclui-se que, uma legislação realmente favorável aos direitos dos animais vede a:
Venda de animais em vitrines de pet shops e demais estabelecimentos comerciais,
estabelecendo que o local receba animais para adoção, como garante a lei da
Califórnia. A exposição de animais em vitrines, como coisas, dessensibilizar a maioria
da sociedade para a vida natural das espécies comercializadas. O processo de adoção
não tem como princípio a geração de novos indivíduos para o lucro. Estudo brasileiro
descreve que a redução da população de animais nas ruas é baseada no fim da produção

com as penalidades mais duras ou com as cadeias mais cheias? Muito pelo contrário, a lista

de novos animais, posse responsável e castração, portanto, é fundamental não criar

de 10 países menos violentos do mundo mostra que a maioria deles trabalha como valor da

mais animais e, sim, estimular a adoção responsável de animais já castrados.

igualdade – tanto de oportunidade, quanto de informação. Aqui então estamos no dever de
criar uma legislação que trabalhe visando a igualdade de oportunidades financeiras para que

Comercialização de animais online, prática que mais coisifica o animal, sendo
prejudicial a sua saúde devido aos métodos de entrega como, por exemplo, encontros
em metrôs. Geralmente os animais vendidos pela internet não são castrados e têm
origem em reproduções amadoras que impossibilita que sejam saudáveis.
Conclui-se, ainda, pelo estabelecimento de:
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Adoção com isenção de impostos. Baseada em práticas pedagógicas e na prática
holandesa de sucesso às boas práticas recompensadas. O valor arrecadado poderá se
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3. DOS ENCAMINHAMENTOS
1. ENCAMINHAR CÓPIA DESTE RELATÓRIO EM SEPARADO AOS

MINISTÉRIOS

revertido para o processo educacional de sensibilização do indivíduo que cometeu

PÚBLICO

crime contra um animal ou meio ambiente.

RESPONSABILIDADES E INVESTIGAÇÃO DOS CRIADOUROS E ESTABELECIMENTOS DE

Tributação de animais de raça – “taxa de raça”. O caminho para o fim da

FEDERAL

E

ESTADUAL

PARA

PROMOVER

A

APURAÇÃO

DE

VENDA DE DOMÉSTICOS, EXÓTICOS E SILVESTRES, IRREGULARES NO ESTADO DE
SÃO PAULO;

comercialização dos animais é também impedir caminhos para a compra. Os animais
comprados teriam taxas anuais durante a existência do animal que poderá ser usada
nos fundos para recuperação de humanos que cometeram crimes contra animais e
meio ambiente. Sabemos cientificamente que a taxa de raça poderá levar a reflexão no

2. RECOMENDAR A CRIAÇÃO, JUNTO À COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DE UMA SUBCOMISSÃO PERMANENTE, CUJA TEMÁTICA
SEJA, A EXECUÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À COMPRA,
VENDA E PERMUTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, EXÓTICOS E SILVESTRES.;

momento da compra ao fazer o comprador pensar que o animal viverá durante anos,
evitando assim a compra impulsiva e futuro abandono.

3. SOLICITAR AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E AO MINISTRO DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE QUE DETERMINE ESTUDOS AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE PARA A
CRIAÇÃO DE UM CADASTRO ÚNICO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO BRASIL;

Certificado de competência profissional. Emitido para os não veterinários que
convivem com os animais no ambiente de criação. Necessidade de ser realizado em
parceria com conselho regional de veterinária e organização de proteção animal

4. OFICIAR AO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA GARANTIR
RECURSOS PARA O SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS,
EXÓTICOS E SILVESTRES DO ESTADO DE SÃO PAULO, SIEDAD;

reconhecida no cadastro estadual de entidades
5. CRIAR OUVIDORIA JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, OU NA

Obrigatoriedade de estudo genético. Existem doenças que são geneticamente
identificadas e que futuramente podem causar prejuízos à saúde do animal. Sabemos,

SECRETARIA DE ESTADO MAIS CONDIZENTE, PARA ATENDER TODOS OS CASOS DE
COMPRA, VENDA E PERMUTA IRREGULARES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, EXÓTICOS E
SILVESTRES NO ESTADO DE SÃO PAULO;

por exemplo, que a displasia coxo femural é tardia, ou seja, surgem os sintomas
quando o animal é adulto. Se houvesse a pesquisa genética no filhote ou nos
progenitores esse dano ao animal poderia ser evitado pois os pais não seriam

10.ENCAMINHAR CÓPIA DO RELATÓRIO EM SEPARADO PARA O PRESIDENTE DO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE SP

São Paulo, 5 de novembro de 2019.

acasalados. Deve-se permitir que evidências por veterinários externos influenciam na
reprodução do criador para os casos não percebidos. A pesquisa genética é
fundamental para garantia que o animal é realmente de raça.

MONICA SEIXAS
Necessidade de documentos oficiais para funcionamento, como: CNPJ, CNAE, NIRE,
alvará de funcionamento, certificado da vigilância sanitária, responsabilidade técnica
veterinária e contrato com veterinário assistente.

Codeputada Estadual da Bancada Ativista
MEMBRA EFETIVA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Certificado de ausência de zoonose (CAZ). Considerando-se que o código sanitário do
estado de São Paulo canis e gatis (criatórios) somente podem ser estabelecidos em
área rural. A área rural possui diversos ciclos de doenças em que os animais
participam e, futuramente, se portador, podem propagar doenças.

zoonoses que poderiam ser evitadas e pesquisadas no estabelecimento de

Ouvidoria

procriação.

Exercite sua cidadania

Estima-se que o estado de SP é onerado anualmente em um bilhão de reais devido a

Sugere-se que as técnicas padrão ouro sejam utilizadas para pelo menos a
leishmaniose e brucelose em cães e raiva para cães e gatos.
Pesquisa de zoonoses é uma questão de saúde pública ignorada atualmente
pelos criadores. Somente animais negativos poderão ser comercializados.

A Imprensa Oficial,
em sua constante busca
por qualidade e transparência,
disponibiliza um canal direto
de comunicação com a sociedade.

Garantia de que a Eutanásia não pode ser método de aposentadoria e somente será
praticada por médico veterinário quando for interesse do animal em especial para
livrar do sofrimento de doenças debilitantes em estágio final de desenvolvimento. A
eutanásia não será considerada como método de tratamento e não será realizada antes
de haver a tentativa de tratamento à doença debilitante. .
Conclui-se, também, pela dos critérios mínimos de animais vendidos e adotados:
1. Todos deverão ser identificados com microchip e ter um número no cadastro estadual
unificado, possibilitando responsabilização de abandono, registro de nascidos vivos
para controle populacional do criadouro.

www. imprensaoﬁcial.com.br

2. Todos deverão ser castrados conforme maturidade sexual dos órgãos genito-urinário
para que futuramente uma castração precoce não gere problemas de saúde ao animal
conforme estudos científicos. Neste caso a idade exata não há consenso, não se pode
proibir a castração pediátrica, por exemplo.
3. Todos deverão ser imunizados contra raiva e espécie específicos nesse caso cãe e
gatos a partir de 3 meses poderão ser comercializados. Respeita-se ao mesmo tempo o
desmame de 60 dias
ouvidoria@imprensaoﬁcial.com.br
Rua da Mooca, 1921
Cep: 03103 - 902 São Paulo
www.imprensaoﬁcial.com.br/ouvidoria.aspx
(11) 2799 9687

4. Acompanhamento de manual guia de cuidados da espécie e contrato de venda e
adoção com tópicos lúcidos sobre o tempo de vida, gastos e etc.

E, por fim, conclui esta deputada efetiva pelo encaminhamento da íntegra deste relatório em
separado para as autoridades competentes.
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