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CPI - VENDA DE ANIMAIS 

30.05.2019 

 

 

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

regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Parlamentar de 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 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 ausência: “Requeiro nos 

termos regimentais que seja justificada a minha ausência na reunião da CPI de Venda de 

Animais, por compromisso de mandato agendado anteriormente. Jorge Wilson Xerife 

do Consumidor”. Registro a ausência dos deputados José Américo e Jorge Wilson, que 

justificou, da Isa Penna e do Sr. Marcio Nakashima. 

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 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. Aprovado o 

requerimento.  

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

leia o requerimento de minha autoria. 

 

* * * 
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- Assume a Presidência o Sr. Caio França. 

 

* * * 

 

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

CPI da Venda de Animais, de autoria do deputado Bruno Ganem, que requer com 

fundamento no artigo 3º, parágrafo segundo, da Constituição Federal que esta Comissão 

Parlamentar de Inquérito outorgue a seus membros os poderes de representação da 

Comissão Parlamentar de Inquérito, incluídas as prerrogativas investigatórias das 

autoridades judiciais para a realização das diligências que se fizerem necessárias, em 

datas e locais 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 demais membros, 

possibilitando o acompanhamento da diligência. Os membros que participarem na 

diligência farão relatório e o encaminharão ao Sr. Deputado relator para a inclusão no 

relatório final. 

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. Está aprovado o requerimento e eu devolvo a palavra 

ao nosso presidente Bruno Ganem.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Bruno Ganem. 

 

* * * 

 

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

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

 

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

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Correto. Bem, então irá 

para publicação, acredito que para no caso deliberação na próxima reunião. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Exato. 

 

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 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 também da 

CPI e será deliberada também na próxima reunião.  

Agora vamos, convido para juntar-se à Mesa os convidados. A Sra. Juliana 

Camargo de Oliveira da ONG Ampara, e também o capitão Richard Braga de Oliveira 

Tom, conforme deliberado na nossa última reunião da semana passada. 

Registrando aqui a presença do deputado Marcio Nakashima e do deputado José 

Américo que também está aqui conosco na CPI. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, pela ordem. O senhor já estipulou o 

prazo que os nossos convidados terão para poder se apresentar? Como é que o senhor 

pretende organizar?  

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE – Bem, foi discutido aqui 

informalmente entre alguns membros, eu queria contar com o acordo dos senhores, de 

propor dez minutos para cada um dos dois convidados. Temos um consenso em relação 
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a isso? Então dez minutos para a Sra. Juliana Camargo de Oliveira e dez minutos para o 

capitão Richard Braga de Oliveira Tom. 

No primeiro momento eu concedo a palavra para a Sra. Juliana Camargo de 

Oliveira, seja bem-vinda aqui à nossa CPI. 

  

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 do Brasil. Estamos presentes em 11 estados brasileiros, 

atuando preventivamente com conscientização, controle populacional e incentivo à 

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. 

Nós somos grandes defensoras da adoção, é claro, como o movimento da 

proteção animal de uma forma geral. Quando lançamos a nossa primeira campanha que 

viralizou em 2015, chamada Somos todos vira-latas, 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 
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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 desejar em 

comparação com as raças da moda e as raças que são tão desejadas. E foi algo que deu 

muito certo. Eu digo que essa campanha ela foi responsável por dar uma guinada nessa 

questão da importância dos animais sem raça definida. E começamos a levar para os 

lugares que antes não aceitavam esses temas, como grandes shoppings, lugares de 

grande circulação de pessoas, estar entre os assuntos mais falados como a grande rede 

nacional de mídia.  

E isso acabou trazendo uma mudança. Acredito que ainda pequena diante da 

necessidade que temos de transformar toda uma consciência da nossa sociedade, mas foi 

um grande passo, é um caminho longo, mas a gente entende que associando a 

conscientização com o incentivo à doação que hoje está muito pulverizado, hoje em dia 

você encontra eventos de adoção em todos os lugares, essa era ideia da Ampara 

inclusive. Nós organizamos mais 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.  

E a gente entende que isso tudo tem que ser muito associado à conscientização e 

ao entendimento da importância do controle populacional, 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 
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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 envia um pedido veterinário e a 

gente faz encaminhamento desse medicamento. Lógico, mediante ao CRMV, assinatura 

do CRMV, do veterinário responsável. 

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. 

E conversando com as prefeituras, e conversando com o ICMBio, tivemos 

acesso aos dados, e é uma realidade de todos os municípios brasileiros, inclusive de 

áreas de parque nacional que estão com superpopulação de cães e gatos, ou cães, ou 

gatos. Por isso a importância de também falar sobre uma política nacional de controle 

populacional, que deve ser implantada e que deve partir, sim, do sistema público. Nós, 

como organizações, temos uma certa limitação sobre até onde conseguimos ir e qual 

investimento conseguimos ter para esse tipo de ação. 

É claro que quando se trata de uma área de ilha é mais facilmente controlada, 

mas estamos falando de um problema generalizado, então precisamos nos unir, primeiro 

segundo e terceiro setores em uma estratégia que possa fazer a diferença a médio e 

longo prazo. Eu costumo dizer que não existe um milagre ou uma ação pontual que 

possa resolver essa questão. Isso tudo está relacionado. Não existe você falar somente 

sobre adoção, somente sobre castração, somente sobre conscientização, que acaba 

incluindo a questão da compra de animais, do comércio de animais.  

Quando você coloca o consumidor como responsável por incentivar ou não esse 

comércio, a gente entende que é um longo caminho até fazer com que toda a sociedade 

entenda a importância de optar pela adoção, em vez da compra. Então por isso a 
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importância de quem sabe criarmos uma legislação, criarmos as regras que facilitem 

esse caminho e que possam tornar isso possível a um prazo mais curto. 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Vamos abrir para 

perguntas. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Bom, primeiro parabenizá-la pelo trabalho. 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 outros cães mais novo, 

porque minha mãe comprava – acho que é normal, todo mundo já teve assim –, mas 

depois acabei criando consciência.  

Mas eu queria saber então, tirar uma dúvida, por exemplo. Você defende a 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 sei que não é uma pergunta que talvez 

seja mais ampla, mas assim, a sua avaliação, a avaliação da Ampara é de que é  possível 

não ter mais venda de animais e só partirmos para a adoção? 

 

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Eu acho que a gente está 

muito distante desse desejo, digamos assim. Eu acredito que sim, é possível analisar 

uma regulamentação e implantar, como eu disse, uma série de regras das leis do que 

possam nos reger nesse sentido. E, mais uma vez, eu acho que nesse momento as redes 

sociais e o nosso acesso às mídias facilita e muito a fiscalização, porque a gente sabe 

que é muito difícil contar com uma fiscalização efetiva num País do tamanho que a 

gente, num Estado do tamanho que a gente tem com o número de fiscais para uma 

questão que está em toda esquina. Afinal de contas, temos pet shops e temos lugares 

onde os animais possam ser comercializados, muito expandidos, em muita quantidade, o 

que dificulta e muito essa fiscalização.  

Eu acredito, sim, que isso possa ser discutido e acho que é um bom caminho. Eu 

só realmente entendo que a gente precisa se organizar para que isso aconteça de forma 

efetiva, que a fiscalização aconteça de forma efetiva. Muita gente nos pergunta: “Vocês 

são a favor da extinção de raças ou alguma coisa nesse sentido?”. De forma alguma. 

Assim como a gente fala sobre um bom exemplo, que eu acredito que possa ser citado – 

a “Segunda sem Carne” –, existe a questão do radicalismo em relação ao consumo de 
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carne e existe a “Segunda sem Carne”, que já nos orienta sobre uma diminuição nesse 

consumo. Nós somos a favor de qualquer medida que possa regulamentar e que possa, 

eu digo, deixar mais profissional até mesmo essa questão. 

Eu particularmente conheço muitos criadores e acredito que, sim, fazem um 

trabalho ético – já conheci alguns, é a minoria, infelizmente, mas acredito que eles 

precisam, sim, ser enaltecidos; precisam, sim, não serem colocados no mesmo balaio, 

digamos, desse comércio que, em sua maioria, acaba desenvolvendo um trabalho que eu 

considero um desserviço, principalmente quando a gente fala do acesso à compra de 

animais através de redes sociais, que eu acho algo realmente muito complicado. 

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

apoiadoras – ela é garota propaganda da OLX –, em que ela fez uma foto padrão em que 

ela segurava uma plaquinha. Ela só tinha, fotografaram ela com a mão, mas ela não 

sabia o que vinha nessa plaquinha, porque a OLX trocaria a divulgação diante da 

necessidade. E colocaram ali a divulgação de venda de animais. E quando ela soube – 

soube através de denúncias pelas redes sociais – ela ficou desesperada e ela falou que 

não poderia imaginar que isso acontecesse. Ela falou: “Eu não imaginei que as vidas 

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

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

divulgação.  

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 implantação de fiscalização 

e regras para que o sofrimento animal diminua, e é essa a nossa intenção. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem. 

 

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

José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Bem, queria parabenizar o senhor pelos 

convites, parabenizar a Juliana pela visão moderna, humana e generosa que ela tem, que 

a Ampara tem. Acho que nós temos que encaminhar exatamente para isso, para uma 

regulamentação do comércio de animais que torne, que privilegie, que premie os 

criadores conscientes e profissionais e restrinja, o máximo que a gente puder, os 

amadores, oportunistas etc. que tem por aí. Acho que só isso já vai causar, digamos 
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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 esse trabalho 

que vem sendo feito pela Ampara, para ter uma visão generosa em relação aos animais. 

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

referência a Ampara. Então queria dizer que vocês estão fazendo um trabalho 

excepcional. É muito bom, e a visão é muito boa também, acho que é uma visão 

absolutamente correta.  

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

exemplo, hospitais para animais – como em São Paulo, por exemplo, tem. A Prefeitura 

criou, eu era secretário municipal na época, não foi exatamente na minha pasta. Nós 

criamos um hospital e depois fizemos vários programas de castração de gatos e cães. 

Em geral as prefeituras têm ajudado, têm feito isso? Então essa é a pergunta que queria 

fazer, porque acho que o poder público tem que ter um papel nisso aí, ele não pode 

tratar os animais como antigamente tratavam os dentistas – as prefeituras não 

imaginavam que a Odontologia fizesse parte da Saúde. Então não tem nada a ver, quer 

dizer, eu te arrumo um médico, precisava dentista, era problema seu. 

Então a saúde pública está relacionada com os animais e os animais fazem parte 

das nossas vidas e, portanto, poder público tem uma obrigação. A prefeitura de São 

Paulo, eu me lembro a primeira vez que nós criamos uma rubrica destinando recurso 

para a causa animal, que era para manter o hospital, depois para fazer castração etc.  

Então queria fazer essa pergunta, porque eu acho que também esta CPI pode sair 

com uma proposta, viu, Juliana? De regulamentação – que você pode inclusive nos 

ajudar. Ela pode sair com uma proposta disso, que você pode nos ajudar, a Ampara 

pode nos ajudar. Mas sair também como uma orientação para todas as prefeituras do 

estado de São Paulo no sentido de que elas avancem construindo hospitais – aliás, 

criando hospitais, não precisa necessariamente construir –, criando hospitais e criando 

departamentos que possam trabalhar com castração, com fiscalização etc. É isso. 

 

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

 

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

Adriana Borgo. 
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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 queria te fazer uma 

pergunta. Você disse sobre o poder e a necessidade da fiscalização dos criadores, 

porque na minoria são os que se importam, os que 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? 

 

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Obrigada pela sua 

pergunta. Eu posso usar como comparativo – a Ampara tem dois braços, a gente atua 

com cães e gatos e nós temos o braço Ampara Silvestre. E hoje nós estamos inclusive 

participando de algumas visitas a criadores legalizados justamente para entender até que 

ponto eles estão realmente preparados para serem considerados criadores legais, éticos e 

que oferecem uma estrutura de bem-estar animal aos animais que vivem em seus 

criadouros. 

É uma questão muito delicada. Quando você parte da teoria, parece tudo mais 

simples. Quando você começa a ir a campo visitar esses lugares, você entende que é 

muito difícil se adequar, porque o custo de se manter um animal em condições 

adequadas é muito alto, ou seja, é para poucos. Muitas vezes a nossa análise é 

superficial e sem muito entendimento do que é necessário para que aquele animal viva 

bem e possa nos fazer parecer que aquilo está em condições adequadas, quando na 

verdade não estão. 

Quando a gente vê aves, principalmente, ou felinos que precisam de grandes 

espaços grandes, a gente percebe que está muito aquém da necessidade. Então, quando a 

gente começa a pensar que a gente precisa também começar a fazer esse trabalho com 

cães e gatos, é menos complexo – eu digo no sentido de investimento e até mesmo de 

espaço, a manutenção disso tudo. Mas, sim, não é simples. Eu acredito que é um bom 

caminho no sentido de você diminuir, de você manter somente aqueles que têm 

condições de estruturar um canil ou um espaço para que esses animais estejam em boas 

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

reproduzindo até certa idade – e não o explorando por toda a vida. 
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Então, são muitas questões que precisam ser consideradas. Não é simples, é algo 

muito complexo que precisa ser profundamente estudado e analisado. E somente indo a 

campo, conhecendo o problema de perto, visitando os lugares onde esses animais são 

mantidos é que a gente vai conseguir ter uma real análise do quão distante estamos do 

ideal. 

Sobre a questão das ONGs, no que a gente esbarra? A informalidade. Os 

protetores independentes – que em sua maioria são os que têm abrigos nos fundos dos 

quintais – são pessoas que fizeram isso por amor, que acabaram resgatando e levando 

mais animais do que dão conta de cuidar. A família os abandona, eles vivem sozinhos, 

eles possuem um padrão psicológico comum. Acumulam mesmo, têm uma enorme 

dificuldade em doar esses animais – inclusive a gente tem feito um trabalho grande com 

atendimento psicológico nos abrigos para ajudar os protetores a deixarem esses animais 

irem.  

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

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 gente entende o que é 

você pegar um animal judiado, recuperá-lo e 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. 

Quando você trata de algo informal, de algo que inclusive a sociedade ajuda a 

transformar em um problema, porque a protetora, identificada como 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 triste e que, 

mais uma vez eu repito, toma conta do Brasil. 

Por outro lado, nós temos uma força imensa de todo um comércio pet, que 

disputa o segundo lugar no mundo em vendas e em lucratividade, e também a 

sociedade, que entende que hoje os cães e gatos merecem ser tratados com respeito e 

dignidade e terem seus direitos – vide o caso Carrefour. Na repercussão que aconteceu, 

mostra como a sociedade entende que não existe mais espaço para esse tipo de conflito, 
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para esse tipo de agressão, e graças mais uma vez às redes sociais isso se torna público, 

não conseguimos ter acesso a esse tipo de acontecimento. 

Então é um assunto muito delicado. Eu concordo que os animais estão muitas 

vezes em piores condições do que se estivessem na rua. Foi feito um projeto piloto 

dentro do bairro de M’Boi Mirim pelos fiscais de saúde – que é a Cejam (Centro de 

Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”) – junto com a Ampara Animal e a 

universidade FMU para levantar o número de acumuladores de animais em um único 

bairro. Oitenta e dois acumuladores 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. 

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

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

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

 

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 em 

Carapicuíba, e foi surpreendente, porque nós descobrimos ali que o Poder Público 
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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 os protetores. Nós temos que 

pensar também numa campanha de mobilização e conscientização do Poder Público. 

 

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Perfeito. 

 

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 vira-latinha. 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. 

 

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Perfeito. 

 

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

 

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 um tempo, mas mais nesse bom senso 

mesmo.  

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 
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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 

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

para o senhor?  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não, não, eu estava dizendo o seguinte, 

eu estava esperando que a Dra. Juliana comentasse o que eu 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? 

 

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

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Tem feito fiscalização etc. É só essa 

informação, não tenho mais perguntas. 

 

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

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 
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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. 

 

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

Bruno Lima. 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Primeiramente, bom dia a todos. 

É uma satisfação mais uma vez estar presente aqui discutindo os direitos dos nossos 

animais. Parabéns, eu já tenho um contato, eu já admiro o trabalho há um tempo. Vou 

fazer umas perguntas rápidas para deixar o tempo para o capitão também. Você disse, 

Juliana, que conhece alguns criadores. Vou fazer uma pergunta bem simples: o objetivo 

de um criador é preservar a espécie ou ter lucro? Simples, a primeira pergunta. 

 

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Sem dúvida – você está 

falando de cão e gato ou de animal silvestre? 

 

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

 

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Geral? Geral, lucro. Eu 

conheço um criador que é apaixonado por uma raça específica que não comercializa, 

que aí sim nesse caso ele cria por amor especificamente àquela raça.  

 

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? 

 

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Diretamente ligado ao 

problema do criador, sem dúvida pelo menos 30% dessas denúncias acabam vindo de 
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pessoas que compraram porque ficaram com pena ou compraram porque sabiam que 

eles eram mantidos em lugares que não eram adequados, 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. 

 

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.  

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 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.  

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 Centro Zoonoses para 

atender a capital toda. Então, dentro da nossa realidade, não no mundo que nós 

queremos que exista, mas na nossa realidade hoje você acha que é possível a 

fiscalização? 

 

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Infelizmente não.  

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Tá, só isso que eu tinha para 

perguntar, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, queria também 

fazer uma pergunta, porque aqui na Comissão, na CPI, nós temos deputados 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 você detalhasse casos que você já 

verificou de extremos maus-tratos em 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 acontecendo. 
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A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - O.k. Normalmente esses 

animais são mantidos em espaços muito pequenos, em cubículos muitas vezes de grade, 

onde as próprias patas são enfiadas nesses buracos. Não possui nenhum lugar onde eles 

ficam protegidos, digamos assim – os lugares são realmente pequenos. As matrizes 

procriam sem nenhum 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 – muitos casos de tumores de mama, muitos  

casos de animais negligenciados em todas as esferas. Desde os que não são assistidos 

com o básico, que seria um antipulga, quiçá vacinados ou com sua saúde considerada da 

forma que deveria, com atendimento veterinário etc. 

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.  

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, 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. 

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 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, não 

sei se: temos mais alguma pergunta? 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Eu só queria finalizar falando da 

questão das ONGs e dos protetores, infelizmente, e até respondendo para o José 

Américo, o Poder Público se furta de sua responsabilidade de políticas públicas e aponta 

a responsabilidade para os protetores. Isso acontece em várias cidades. O Centro de 

Zoonoses da cidade e a própria Secretaria do Meio Ambiente acaba apontando para a 

casa da protetora.  

 

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Sim. 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Então é muito fácil nós, enquanto 

Poder Público, nos omitirmos e depois cobrarmos dessas protetoras não terem um 

acúmulo em suas residências. Nós temos em São Paulo limitação de castração, que é um 

absurdo, a protetora só pode fazer dez castrações por CPF, e ela normalmente pega de 

30 a 40 cachorros de uma vez só.  

Eu acho que a responsabilidade é nossa, não só a questão da venda dos animais, 

enquanto deputados aqui, nesses quatro anos, exigirmos políticas públicas eficientes 

para a gente não pegar e transferir a responsabilidade para os protetores que sofrem 

todos os dias, eles sofrem. E aí vem o estereótipo da população: “Não, é a cachoeira, é a 

doida, a casa está cheirando mal”. Aí é muito fácil. Então eu peço que a gente também 

olhe com esses olhos para as políticas públicas, com as emendas parlamentares dos 

deputados, para que a gente não deixe isso acontecer. 

Só essas considerações finais, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Concordo e parabéns 

pelas palavras, deputado. Até com relação às emendas, eu tenho particularmente me 

planejado também para encaminhar bastante para a área de castração, não somente, mas 

quase que exclusivamente para a causa animal. E só gostaria de concluir, e na sequência 

a gente já passa para o Sr. Capitão Richard. Nós temos aqui, inclusive, um cão-guia, e a 

gente sabe da importância do cão-guia, que certamente tem todo um trabalho para que 

ele possa ser criado etc. O que eu queria saber é o seguinte se: nas suas visitas, você já 
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encontrou algum criador exemplar? E, se não, se você entende que é possível fazer de 

um local desses um local exemplar para os casos como o dos cães-guia. 

 

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 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. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Se a senhora já visitou 

algum canil exemplar, que a senhora realmente considere modelo. 

 

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - De uma forma geral como 

o Delegado Bruno falou, desculpa, deputado. Existe aquilo que a gente entende como 

ideal, e existe a realidade. Não, eu nunca encontrei algum criador que eu considerasse 

perfeito ou ideal, de nenhuma espécie, nem de animais silvestres, nem de cães e gatos.  

Esse caso que eu citei, inclusive do criador que eu conheço que não 

comercializa, ele queria porque ele tem uma paixão pela raça e ele é milionário. E ele 

realmente tem isso como um hobby, é completamente 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 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 que a 

gente poderia considerar –, é se tratando da questão que tem pessoas que cismam e que 

querem ter aquela raça por alguma razão. No caso do cão-guia, porque ele é um perfil, é 

a raça que é mais adequada para exercer essa função etc. Mas existe gente que você não 

consegue convencer de forma 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.  
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Seria incrível que a gente pudesse ter um bom exemplo, mas eu desconheço. 

Então, mais uma vez a gente coloca a questão do ideal e do possível. O mais perfeito 

seria que a sociedade toda entendesse que o comércio, que a compra de animais e que a 

questão de raças não fazem sentido. Mais uma vez eu enalteço a questão do amor 

incondicional que esses seres nos oferecem, e é isso que importa. É isso que tem que ser 

levado em conta. Então acho que eu respondi a sua pergunta.  

 

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

vou passar aqui para o capitão Richard Braga de Oliveira Tom, para que tenha dez 

minutos para fazer suas considerações. E tive uma ideia agora, eu gostaria de colocar. 

Nossa CPI visitará de maneira surpresa diversos canis que a gente recebe denúncias. A 

gente está fazendo inclusive um chamamento público para que as pessoas mandem 

denúncias. Mas, de repente, nós temos pessoas aqui – eu até estive conversando com o 

Flecha que é aqui da Casa, conhece muitos criadores, a própria Monica que está aqui 

presente também é ligada. De repente, algum criador que queira, que entenda que o seu 

trabalho é exemplar, que se inscreva para receber uma visita nossa também – 

obviamente surpresa. Nós não marcaremos data. Mas quem quiser ser visitado pela CPI 

de maneira voluntária, passe o nome e nós. 

 

(Fala fora do microfone.) 

 

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%. 

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. RICHARD BRAGA DE OLIVEIRA TOM - Boa tarde, acredito que 

seja boa tarde. Eu sou o capitão Braga, trabalho atualmente na divisão de convênios da 

Defesa Civil e até o ano passado eu estava à frente também da divisão de convênios, 

inclusive é interessante que foi tocado no assunto das emendas parlamentares, nos 



Verba Editorial Ltda. 

22 

 

convênios de castração etc. Então eu tenho uma experiência a compartilhar com vocês, 

agradeço a oportunidade, Dr. Bruno, de poder participar, fiquei lisonjeado com o pedido 

e espero poder contribuir com vocês aqui nessa parte técnica com as explicações, qual a 

posição nossa sobre a questão da venda dos animais, da defesa dos animais, que é um 

assunto realmente amplo, um assunto grande, não é pequeno. 

Eu trouxe uma pequena apresentação, tem apenas oito slides, é só para situar, 

principalmente os que não estão tão familiarizados em como se encontra hoje a situação 

legal da Subsecretaria de Defesa dos Animais. Tudo bem? Então: a defesa dos animais 

domésticos no estado de São Paulo. O Decreto 63506 e o 63505 são decretos do ano 

passado que transferiram da Secretaria do Meio Ambiente – do Centro de Fauna 

Doméstica – para a Casa Militar a questão da defesa dos animais, a gestão do Sistema 

Estadual de Defesa dos Animais, a criação de políticas e ações públicas voltadas para a 

defesa dos animais.  

Este ano, em 18 de abril, tivemos a publicação do Decreto 64188 que 

reorganizou a política e o Sistema Estadual de Defesa dos Animais transferindo para a 

Secretaria da Saúde as competências relativas à defesa dos animais, pensando no 

conceito de Saúde única, porque não tem como a gente pensar em defesa animal de 

maneira dissociada da saúde dos seres humanos e vice-versa. Então, o mote dessa 

transferência de competências e atribuições foi esse. Pode mudar. 

O sistema estadual, o decreto 64188, o atual, ele traz como funciona a estrutura, 

como está organizada agora a estrutura do Estado. Temos um órgão central, que é a 

Secretaria da Saúde; os órgãos regionais, que são assessorias regionais de defesa dos 

animais – são entre 12 e 14, aí a Secretaria de Saúde vai definir qual o critério que eles 

vão usar; a gente estava usando o critério da Defesa Civil, que são os regionais de 

Defesa Civil –, os órgãos municipais, que são as unidades municipais em defesa dos 

animais domésticos; os órgãos setoriais, que são os órgãos e entidades da administração 

pública estadual – faltou um “D” ali, mas tudo bem –; os órgãos de apoio consultivo, 

que são unidades públicas, as ONGs, associações etc. Não, retorna, por gentileza. 

O que eu queria falar sobre? Atualmente, apesar dessa transferência de 

competência para a Secretaria da Saúde, existem os regionais, existem os órgãos 

municipais de acordo com a adesão dos municípios. Acredito que hoje está em torno de 

200 municípios que aderiram ao Sistema Estadual de Defesa dos Animais domésticos. 

Agora pode mudar.  
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Cabe à Secretaria da Saúde, segundo o novo decreto, promover a execução de 

política estadual de defesa dos animais domésticos no âmbito estadual, coordenar e 

supervisionar as ações de defesa dos animais domésticos no Estado em articulação com 

os municípios paulistas participantes do sistema estadual. Por que eu fiz questão de 

frisar isso aí? Coordenar e supervisionar. O Estado, a função primordial da experiência 

que a gente teve, com o contato que a gente teve, os funcionários da Secretaria de Meio 

Ambiente que trabalhavam com a fauna doméstica – a Dra. Élia, a Dra. Maíra –, eles 

foram apoiar a gente nessa transição. E assim, a gente não pode falar que o Estado tem 

que atuar diretamente. O Estado é um órgão de articulação com os municípios, porque 

são 645 municípios, cada município tem a sua particularidade. 

 Então quando a gente fala, por exemplo, em campanha de castração – será que 

funciona bem uma campanha de castração num município como Ribeirão Preto, que 

tem seus 600 mil habitantes? Será que a mesma política que a gente adota em Ribeirão 

Preto é a mesma que a gente vai adotar em Nova Europa, que tem 200 mil habitantes? 

Em que sentido? Qual a eficácia de eu castrar 500 animais em Nova Europa e qual a 

eficácia de eu castrar 2 mil animais em Ribeirão Preto? Será que não seria mais 

inteligente a gente investir na estruturação de clínicas veterinárias do próprio município 

atreladas ao Centro de Zoonoses, como temos em alguns pedidos de prefeituras? E, ao 

invés de efetuar essa castração, tem algum mais permanente, como clínicas mesmo, 

entendeu? Então esse é o caminho que a gente observou lá com a experiência nossa e já 

com a dos funcionários que vieram, veterinários, advogados da Secretaria do Meio 

Ambiente. Agora pode mudar. 

 Capacitar recursos humanos para as ações de defesa dos animais domésticos, 

providenciar de forma suplementar, quando solicitada, a distribuição e o controle de 

suprimentos necessários às ações municipais mediante a celebração de convênio 

específico, e promover políticas de apoio observando a legislação pertinente junto aos 

órgãos responsáveis pela defesa dos animais domésticos das demais unidades 

federativas e organizações internacionais. Novamente ele retoma o assunto da questão 

da integração entre Estado e municípios, que é crucial para o tratamento do assunto 

adequado, tratamento adequado desse tema. Pode mudar. 

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

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

eu vou voltar nesse tema, porque ele é relativo à educação, entendeu? Porque é assim, 

da experiência nossa lá, de 90% do problema, a solução está no desenvolvimento da 
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cultura e na educação; da importância da guarda responsável, que está atrelado de certa 

forma tudo, ao abandono, aos maus-tratos, a tudo mais, é a guarda responsável. 

 Estimular os comportamentos de prevenção, capazes de potencializar a defesa 

dos animais domésticos. Estabelecer medidas preventivas de defesa dos animais 

domésticos. Estimular a capacitação de recursos humanos para as ações de defesa dos 

animais. Coletar dados e informações e gerir o sistema de cadastramento, que é o RGA 

– aqui em São Paulo é um exemplo muito bom, São Paulo e Campinas, desse controle 

que existe de Registro Geral Animal; as pessoas conseguem inserir no sistema com o 

microchip de identificação e atrelar o proprietário ao animal, de forma que ele possa ser 

responsabilizado em caso de maus-tratos, em caso de abandono e etc. Pode mudar. 

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

se reúne a cada seis meses e envolve um representante de cada uma dessas secretarias 

aí. Por quê? Além da ação ser integrada com os municípios, não podemos pensar em 

defesa animal só no âmbito de Secretaria de Saúde ou Casa Militar ou Município. É 

uma ação que envolve vários órgãos, envolve Casa Civil, envolve Secretaria de 

Governo e envolve Secretaria de Segurança Pública – e nisso o Dr. Bruno pode ajudar 

em dizer o quão importante é a questão do atendimento das ocorrências, a questão da 

DEPA (Delegacia Eletrônica de Proteção Animal) que foi criada, maravilhosa. Pode 

mudar, meu querido. 

Secretaria de Saúde, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a Secretaria 

de Educação, importantíssima, e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Então 

esses órgãos aí mandam um representante para se reunir a cada seis meses, para poder 

tratar do assunto de uma forma sistêmica e tentar alinhar a estratégia, as políticas e 

ações futuras. Pode mudar.  

Então, gente, essa é a estrutura que eu queria mostrar para vocês para vocês 

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 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 legislações tanto estaduais como federais, 

como dos Conselhos de Classe – o Conselho Federal, Conselho Regional de Medicina 

Veterinária. 

 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, 
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entendeu? É como a campanha do cigarro, 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 fumam? Eu garanto que é menos de 10%. Há 15, 20 anos aqui 

dentro desta 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 que foi que fizeram e que deu certo essa campanha do fumo? Educação, nas 

próprias embalagens de cigarro, campanha maciça em televisão, campanha maciça em 

escola de educação, e a punição – punição não na 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 fazer política pública de forma ampla nessa 

campanha do cigarro. E então era isso o que eu queria dizer, o foco tem que ser na 

educação. A experiência nossa disso aí de anos que vem com os funcionários lá, foco 

tem que ser. 

As campanhas de castração ajudam, sim, mas elas têm que ser para o 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, você quer a castração? Ótimo, 

vamos dar a castração. Mas vocês vão ter que 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 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 ela 

falou aqui, ela foi muito sábia no que ela disse. A gente teve a experiência 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.  

E nisso a gente tem um exemplo muito interessante. Eu não sei se vocês viram a 

reportagem do Marlon, no “Fantástico” que teve a aparição da defesa dos animais? Foi 

uma reportagem que o “Fantástico” fez acompanhando uma ocorrência de apreensão de 

animais, e esse Marlon estava sem os cuidados médicos devidos. Ele havia caído de 

uma laje, lesionado a coluna e não conseguia andar. Ele estava magro, mal cuidado, sem 

o tratamento adequado. Resumindo: ele foi apreendido e foi medicado, foi bem tratado e 

disponibilizado na feira de adoção. E, por incrível que pareça, ele foi um dos primeiros 

a serem adotados – de todos os cachorros bonitos que tinham lá para serem adotados, 
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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 mandar o vídeo então para você ver”. Mandamos um vídeo dele 

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

Aí o cidadão apaixonou: “É esse que eu quero, vou buscar esse aí”. 

 

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

 

O SR. RICHARD BRAGA DE OLIVEIRA TOM - Oh, doutor, tudo bem. 

 

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

 

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

acaba se empolgando. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Eu tenho esse papel 

chato de controlar o tempo. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Mas conclua a história, 

por favor. Depois teremos as perguntas também. 

 

O SR. RICHARD BRAGA DE OLIVEIRA TOM - Aí ele ficou 

supercontente, supersatisfeito, tirou foto, o cachorro já criou uma sintonia com ele, com 

o filho dele de imediato. Realmente é apaixonante quando a gente começa a trabalhar 

com a causa animal. Desculpa eu ter me prolongado. Só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Imagina, muito obrigado. 

Agora temos as perguntas também. Temos alguma pergunta? 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, deputado 

Delegado Bruno Lima. 

 

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 Parlamentar – a convocação do Subsecretário 

hoje do bem-estar animal, porque em várias ocorrências eles estão politizando as 

ocorrências – então, quando eles verificam que é de um partido X, eles abandonam as 

ocorrências para o deputado que vos fala e para os protetores. Então não podemos 

transferir aos animais questões políticas e de perpetuação de poder. Então eu sugiro que 

convoque o subsecretário para ele explicar por que em determinadas ocorrências eles 

têm atendido e quando verificam que é o Bruno Lima que está eles falam “Problema é 

seu, se vira”. Então fica aí uma sugestão para você adotar na sua Frente Parlamentar.  

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 problema na Subsecretaria, uma coisa que a 

gente tem que voltar os olhos também, está bom? 

 

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

 

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

Maria Lúcia Amary. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Apesar de não estarmos 

discutindo a questão da venda de animais, mas, diante dessa Subsecretaria, eu acho que 

um dos problemas mais graves que tem começa nas próprias prefeituras e no Centro de 

Zoonoses. Os que eu pude visitar e verificar simplesmente eram lugares de tortura de 

animais. Então começa daí. Eu estou falando isso porque existe essa Subsecretaria. Ela 

teria uma ação mais, assim, em termos de poder sobre as prefeituras. Porque eles não 

respeitam, as ONGs vão lá, fazem toda a manifestação, e nós percebemos que não 

acontece nada. Então essa é uma ação também, porque no fundo, no fundo nós estamos 

discutindo os maus-tratos. 
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Sim, sim. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - E começa lá. Nas escolas 

tentamos implantar, levamos animais nas escolas, teve um dos prefeitos que 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.  

Então nós precisamos fazer essa questão da política e também, como o capitão 

falou, a questão dos convênios com as clínicas. Existe uma 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 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.  

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 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 - Vou dividir em duas 

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 particular ou de ser estabelecimento comercial –, 

assim, os órgãos responsáveis pela fiscalização devem ser acionados – entendeu? Então 

a gente tem hoje como canais de denúncia a DEPA, tem a própria delegacia da 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 Ambiental. Então assim, existe farto 

número de caminhos que você pode seguir para efetuar uma denúncia.  

Independentemente de ser Prefeitura, sim, tem que ficar fiscalizar. Não é cabível 

permitir isso aí, mesmo porque o Conselho Regional tem normatização que regulamenta 
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como devem ser os estabelecimentos veterinários, isso inclui desde Centros de 

Zoonoses a estabelecimentos pets de venda. Então tem o veterinário responsável e a 

carteirinha dele do 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 clínica veterinária etc. Essa é a 

primeira. 

A segunda é em relação aos convênios. É muito importante que – a gente está 

querendo proteger os animais, correto? Defender e proteger. A gente tem que fazer, sim, 

ou a Prefeitura fazer da forma correta a castração ou contratar empresa, que durante o 

processo licitatório, vai ter que comprovar toda a capacidade técnica e operacional para 

poder fazer aquilo, seguindo inclusive as normas do conselho de classe – que é o 

Conselho Federal ou Conselho Regional.  

O que a gente não pode deixar acontecer? Não pode – apesar da boa vontade – a 

gente ter, por exemplo, não digo ONGs, de ONGs ou pessoas 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 número de óbitos de animais feito por esse tipo de castração é 

muito alto, a gente não pode permitir que isso aconteça. 

 

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

pergunta? 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, presidente, eu gostaria de tirar uma 

dúvida. 

 

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

 

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 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? 
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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 achar. 

 

(Fala fora do microfone.) 

 

O SR. RICHARD BRAGA DE OLIVEIRA TOM - Isso, a 40400, é o decreto. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Que regulamenta a atividade da criação de 

animais, é isso? 

 

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 fiscalização, novamente, como disse, nos 

municípios, que é por meio da fiscalização, da expedição de alvará etc. 

 

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

 

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

 

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 acho que é nesse trecho, se a gente entende que a questão é 

regulamentar, que no momento a gente não tem ainda condição de poder falar em vedar 

a venda, em proibir a venda – até porque tem questões específicas de cães-guia e outras 

coisas mais –, acho que o foco principal seria fazer com que essa legislação possa ser 

atualizada, de repente melhor elaborada, com melhores condições para que os animais 

possam estar ali, o número máximo de animais por tamanho de canil, enfim. 

 Então eu só queria, e eu não sei se existe, por exemplo, da Subsecretaria, 

alguma sugestão até para a Ampara, algum selo de vocês que pudesse ilustrar os bons 

criadores, por exemplo. Acho que a Ampara tem essa legitimidade, até pela força que 
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tem hoje. Se a Ampara desse um selo, por exemplo, para 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 diferencial e os próprios criadores muitas 

vezes vão em busca disso – e eu sei que vocês têm muitas vezes hoje até mais condições 

de fiscalizar do que o próprio Poder Público.  

Então, por mais que vocês não tenham um poder de polícia, por exemplo, vocês 

teriam condição através de um selo ou de uma publicação de vocês em que 

demonstrasse os bons criadores? Acho que era um caminho também para a gente poder 

pensar em algumas ações que pudessem ajudar nessa luta nossa aqui de conscientizar da 

adoção, mas também de poder prestigiar os bons criadores que devem existir. 

 

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Eu vou citar um exemplo 

que acabou de acontecer com a gente, a convite de uma grande rede de pet shop, 

justamente porque estávamos criticando a questão relacionada a animais silvestres. Na 

venda de animais silvestres conseguimos, através de 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 animais estavam sob boas condições. E realmente era o que 

a gente imaginava, infelizmente. Mas foi muito importante essa visita. 

 Relacionado a visitas de criadores de animais silvestres, a gente entendeu que é 

impossível qualquer um dos que a gente visitou ser aprovado isso, receber esse selo da 

Ampara, principalmente porque inicialmente a gente entende que a natureza de cada ser 

deve ser respeitada e animais silvestre não têm que estar nas casas das pessoas, partindo 

desse pressuposto.  

Mas justamente quando você se abre a entender e visitar – e quem sabe até ser 

convencido por aquilo, a gente não se fecha para nenhuma das possibilidades; onde nos 

convidam estaremos verificando com os próprios olhos, querendo conhecer o outro 

lado, conversando, entendendo o ponto de 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. 

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 fiscais suficientes para 

visitar todos os locais e identificar quantos animais realmente estavam nascendo 
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naquele criador para entregar em mãos as anilhas. Então, por amostragem, eles fizeram 

as visitas e o número foi assustador: 92% dos criadores tinham informado números que 

não condiziam com a realidade. E aí constatou-se que 92% dos criadores legalizados 

estão diretamente ligados ao tráfico de animais silvestres. Então isso foi algo realmente 

chocante – espantoso, eu diria. 

Está discutindo se a lista pet nesse momento no Conama, e a gente tem 

participado dessas reuniões. Então eu acho que é muito complexo, mais uma vez. Hoje 

o nosso sistema não permite que isso seja feito de forma efetiva ou assegurando que os 

animais não serão explorados. Eu acho muito delicada essa questão. É algo que pode, 

sim, ser discutido mais uma vez, a gente sempre vai estar aberta a conversar, a entender. 

Quem quiser nos convidar para ir conhecer, estaremos lá conhecendo. A gente nunca se 

fecha para nenhum parecer que queira ser imposto, a gente sempre tira as nossas 

conclusões visitando e olhando com os nossos próprios olhos. Mas o que a gente tem de 

experiência até então, infelizmente, a gente entendeu que não é possível. 

 

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

Bom, eu vou colocar aqui uma questão antes de encerrarmos. Nós temos um 

requerimento aqui da deputada Adriana Borgo para que a Sra. Monica Araujo Grimaldi, 

que é presidente da Associação de Cão-guia de Cegos, com o objetivo de prestar a 

Comissão Parlamentar de Inquérito de Vendas de Animais informações sobre o bem-

estar animal. Esse requerimento foi protocolado na data de ontem, portanto não foi para 

o “Diário Oficial”. Vai para o “Diário Oficial” para ser deliberado na próxima 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 dela.  

No entanto, algumas pessoas me perguntaram se haveria a possibilidade dela 

falar três minutos. Eu queria saber, como isso não há um requerimento, se houver um 

consenso, nós abrimos três minutos; se não houver consenso, nós esperamos daqui a 

duas semanas. Temos consenso? 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Claro. 

 

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

aqui. 
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito, aproveitar que 

ela está aqui então. Somente vou pedir para se restringir a três minutos, e na sequência, 

da mesma maneira, seu requerimento vai para a semana que vem para que ela possa 

falar aqui de forma ampliada. 

 

A SRA. MONICA ARAUJO GRIMALDI - Obrigada pela oportunidade de 

estar aqui. Presidente, o senhor me conhece. 

 

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

 

A SRA. MONICA ARAUJO GRIMALDI - Eu sou advogada especialista na 

área animal. Já atuei muito para a causa animal, inclusive já há muitos anos em São 

Paulo existia uma situação onde os animais iam ser sacrificados 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, porque os cães eram explodidos na câmara de 

descompressão, porque o sistema achava que era mais barato, os órgãos públicos 

achavam que era mais barato. E eu fui uma das que lutaram.  

Eu fui consultora da legislação do cão-guia, legislação técnica do cão-guia. 

Quando o crime de crueldade passou a ser crime, eu fui uma das consultoras técnicas, 

porque era contravenção, deputado. Eu sou criadora. Eu convido a senhora ir a Ouro 

Fino conhecer. Eu crio o terrier brasileiro. A minha sócia, ela é veterinária e chefe da 

secretaria sanitária. Ela é médica veterinária e 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 - Dois minutos. 

 

A SRA. MONICA ARAUJO GRIMALDI - E não foi por lucro, não, foi por 

amor. Eu me especializei no que eu faço e ajudo tanto protetores quanto criadores por 

amor. Então, se a senhora não conhece, muito prazer, eu não sou esse monstro. É por 

isso que eu estou aqui, eu gostaria, o senhor falou da legislação 121, do deputado Cunha 

Bueno, eu fui consultora técnica dessa legislação, que é de posse responsável, quando 
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queriam proibir as raças Pitbull e Rottweilers. Eu sou sócia-fundadora da APRO – 

Associação Paulista de Rottweiler. Então estou à disposição da Casa. 

 

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

 

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

 

A SRA. JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA - Eu aceito. 

 

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

 

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. 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Obrigado pelo seu depoimento. 

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

 

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

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Na verdade foi deliberado na 

primeira reunião. 

 

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

 

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

criadores, depois iam ser ouvidas as autoridades, e por fim os criadores, respeitando a 

democracia para que a gente não tenha nenhum dissabor dentro desta CPI. Então eu vou 

pedir – até a deputada não se encontra mais, ela fez a solicitação e se encontra aqui – 
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pedir para que a gente tenha esse feeling de seguir o plano de trabalho para não 

tumultuar as ordens da nossa Comissão. 

 

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 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 ouça no momento oportuno, até por uma questão de 

organização das ideias.  

Quero até registrar aqui que, sim, conheço a Monica, inclusive estivemos juntos 

em Campinas numa parada animal justamente coletando assinaturas em relação contra a 

violência aos animais, e aqui estamos nesta CPI justamente mais uma vez contra a 

violência aos animais, sejam eles, no caso desta CPI, decorrentes da venda, seja na 

Frente Parlamentar decorrente das ONGs – já estive inclusive em Sertãozinho com 

denúncias gravíssimas 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, como Sertãozinho, muitos outros, cada um no seu local, na sua hora. 

 Nós trabalharemos de maneira muito incisiva contra a violência de qualquer 

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. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

 

* * * 


