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CPI - VENDA DE ANIMAIS 

23.05.2019 

 

 

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

regimental, declaro aberta a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito – 

Venda de Animais, criada pelo ato 30 de 2019, e 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 do Srs. Deputados: Delegado Bruno Lima, deputado Caio 

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

Nakashima e deputada Adriana Borgo. 

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

aqui do item 1: Requerimento de número 1, de 2019, de autoria do deputado Bruno 

Lima, que convida, nos termos regimentais, o Sr. Richard 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. 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. Aprovado o 

requerimento. 

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

que convida, nos termos regimentais, a Sra. Juliana Camargo de Oliveira, fundadora da 

ONG Ampara – Associação de Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e 

Abandonados –, com o objetivo de prestar informações sobre proteção e direitos dos 

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. Aprovado o requerimento. 

Item número 3 – Requerimento número 03 de 2019, de autoria do deputado 

Bruno Lima, que convida nos termos regimentais o Sr. Márcio Toledo, vereador da 

cidade de Campos do Jordão, com o objetivo de prestar informações sobre a proteção e 

direitos dos 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. Agora um requerimento de minha 
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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. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Item 4 da pauta, de autoria do deputado 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 

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. 

 

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

requerimento número. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, presidente, posso tirar uma dúvida 

aqui, da minha assessoria até? 

 

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

 

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

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

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

venderem animais. Eu gostaria que o vereador autor da propositura pudesse também vir 

aqui. Eu posso fazer esse requerimento por aqui ou ele tem que ser feito formalmente, 

votado na próxima reunião. Só por escrito.  

 

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

gostaria de registrar, eu vou encaminhar um requerimento para que os criadores de 

animais sejam ouvidos aqui também junto com, pode ser até na mesma data ou uma 

outra data oportuna, para que eles também coloquem a versão deles e o posicionamento. 
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A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputada Maria Lúcia Amary. 

 

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

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 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 saber se esse tema é um tema que nós poderíamos ou não discutir. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Deputada, eu, 

particularmente, sou completamente favorável à sua iniciativa, parabéns. Eu 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 aqui consultando. Vai ser 

necessário a gente colocar em deliberação na próxima reunião, já adianto que sou 

favorável. 

 

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

 

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

Bruno Lima. 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Bom dia a todos, queria só 

esclarecer que a deputada falou que vai pedir a oitiva também dos criadores, e isso já 

consta do plano de trabalho. A gente vai fazer uma ordem, todos serão ouvidos. É bom 
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deixar bem claro, tenho observado algumas movimentações de criadores. O objetivo 

não é prejudicar ninguém, somente aqueles que não estão seguindo os ditames legais.  

Então os criadores vão, sim, ser ouvidos, vão ter a possibilidade de falar aqui 

nesta CPI. E tem um plano de trabalho aqui, e a gente vai tentar seguir para tentar que 

os trabalhos se desenvolvam de uma forma mais ordeira. Está bem. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito, deputado. Aliás, 

nós temos um ponto aqui para deliberação também que é o 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 - Pela ordem, presidente. 

 

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

Caio França. 

 

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 tentando ler 

agora, mas: como é que vai ser o roteiro? Quem nós vamos começar ouvindo aqui? Vão 

ser os criadores ou vão ser. 

 

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 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. 

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. 
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O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Então são protetores, policiais que investigam e 

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

isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Até porque, 

qual é a lógica disso? Imagine que a gente recebe alguém aqui até num processo 

convocatório, onde há suspeita de maus-tratos ou até alguma evidência mais material. A 

gente tem que estar muito alinhado aqui; nós, 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 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. 

Agora, também é importante fazer uma ressalva, estava até conversando aqui 

com a deputada Maria Lúcia Amary, que é importante até a gente não criar estigmas 

aqui na CPI, porque, por exemplo, existe uma criação que eu entendo que há um 

consenso de que ela é necessária, que são os cães guias. Ou seja, é importante a gente 

construir nessas primeiras reuniões, construir um consenso ou, na medida do possível, 

pelo menos um bom arcabouço de ideias convergentes. Entendendo, lógico, que não 

basta a gente, vamos dizer assim fingir, que somos os contras e acabou. 

É lógico que está muito distante, não é esse o propósito. Até porque o cão 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 guia que a gente também 

não precisa observar para ver as condições da criação etc.  

 

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 que queira fazer a fala da proteção no final da CPI.  

Então, inicialmente aqueles que tiverem pessoas ligadas à proteção animal que 

queiram trazer conteúdo a esta Comissão que possam fazer nessas primeiras reuniões, 
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porque senão vai acabar atrapalhando o planejamento que os deputados Brunos fizeram 

aqui para a gente. 

 

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

 

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

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Foi substituído o plano de trabalho, eu 

não consegui ler, porque acabou de ser entregue. O que mudou basicamente, o senhor 

sabe? 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Foi uma linha. O que foi 

mesmo Dra. Marcela? Só para a gente. 

 

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 para uma única causa: a proteção dos 

nossos bichinhos. Então, que a gente não venha para esta Comissão já com um pré-

conceito formado, e sim com o coração aberto para ouvir os bons de todos os lados.  

 

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

registrado aqui a fala da deputada Adriana Borgo, realmente é importante a gente ir 

ouvindo, construindo realmente um conceito, não sair já com um pré-conceito. E eu 

queria propor também para a próxima reunião, nós colocaremos um requerimento, 

inclusive está até um debate jurídico aí bastante interessante, porque esta CPI ela ganha 

muita eficácia se ela for para as ruas, ou seja, se a gente passar a visitar 

sistematicamente canis, até dentro do que a deputada falou, para separar o joio do trigo. 

Se tem bons criadores, eles querem ser, vamos dizer, reconhecidos e separados daqueles 

que a gente sabe que não são bons. E essa separação vai demandar um deslocamento 

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. 

Nós já estamos recebendo – não é Bruno? – muitas denúncias, e o que a gente 

está tentando construir é um núcleo, vamos dizer, de operação da CPI, com uma 
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frequência que pode até se tornar diária, onde diariamente a gente vai num canil e no 

outro canil. E eu queria convidar os senhores que tiverem interesse de participar desse 

grupo mais executivo, vamos dizer assim, de me procurar e procurar o delegado Bruno 

Lima para que a gente possa construir esse núcleo – que pode ter todos mas pode ter 

um, dois, enfim, todos que estiverem interessados fariam parte. E já estariam 

autorizados pela CPI a ter essa mobilidade de ir até os locais durante a semana 

conforme as ocorrências fossem acontecendo, e todos, claro, são muito bem-vindos a 

esse núcleo executivo.  

 

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? 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É claro que todos estarão, 

poderão participar. O núcleo executivo, vamos dizer, o núcleo operacional é o nome, ele 

acabaria tendo uma agenda mais intensa, praticamente diária, ao meu ver. E essa agenda 

diária, lógico, exigiria mobilidade. Então qual que é o propósito disso? Imagine que a 

gente receba 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, já avisa que 

a gente vai, e bagunça tudo. Então se cria um instrumento jurídico que dá essa 

mobilidade, pode ser de todos, não há problema algum.  

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Nós poderíamos propor um grupo de 

WhatsApp desta Comissão porque a informação seria imediata, quem estivesse 

disponível e mais próximo ali para compor essa frente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito, eu acho que 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 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 sai correndo, quem não puder. 
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Posso então apresentar na semana que vem, quem tiver interesse em participar 

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

 

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

acredito que a ideia da deputada Adriana, e estamos em outras atividades, esse grupo até 

seria rápido, vamos acompanhar quem pode vai, quem não pode não vai. Porque eu 

acho que todos que estão aqui têm o mesmo compromisso que o presidente, que o vice, 

porque nós estamos no coletivo defendendo os animais dos maus-tratos. Então, é 

importante, eu posso não ir amanhã, mas posso no outro dia. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Então todos participarem, 

tranquilo, perfeito. 

 

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

andamento, quais foram os casos. 

  

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE – Ótimo, então vamos 

fazer isso. Eu vou protocolar o requerimento para a próxima reunião, incluindo todos os 

membros da CPI, todos estarão autorizados para agir dentro dessa lógica. Desculpa. 

Peço suspensão. Não peço suspensão. 

Está joia. O.k. Correto. Bem, as datas das oitivas aqui aprovadas serão 

divulgadas, oficializadas oportunamente. O que a gente estava conversando aqui com 

relação a esse requerimento, como ele vai ser juridicamente, mas isso a gente vai 

conversando durante a semana, fico feliz que todos estejam 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. 

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 muito bem-vindo aqui na Casa. Aliás os 

vereadores terão um papel muito importante nisso. A gente tem até estimulado que 

criem CPIs também nos municípios, grupos e vereadores, então isso é muito importante, 

quero me colocar à disposição também nesse sentido. 
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Nada mais havendo a tratar está encerrada esta reunião. Muito obrigado. 

 

* * * 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


