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CPI – VENDA DE ANIMAIS 

27.06.2019 

 

 

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

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

Venda de Animais, criada pelo ato 30/2019 com a finalidade de apurar irregularidades 

na venda de animais por canis, pet shops e demais estabelecimentos clandestinos, 

inclusive por meios eletrônicos no Estado. 

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

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

justificativas dos Srs. Deputados ausentes, Maria Lúcia Amary, que nos enviou um 

ofício, e também o deputado Jorge Wilson. Registro a ausência não justificada dos 

deputados Isa Penna, Marcio Nakashima e também Adriana Borgo. 

Solicito ao secretário a leitura da Ata da última reunião. 

 

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

 

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

Caio França.  

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Para solicitar a dispensa da Ata da reunião 

anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É regimental o pedido de 

V. Exa., os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica considerada 

aprovada então Ata da terceira reunião desta CPI. Uma retificação, nós temos a 

justificativa também da deputada Adriana Borgo aqui para a ausência.  

Nós temos aqui na ordem do dia um Item, de autoria do deputado Delegado 

Bruno Lima, Requerimento 34 de 2019, que requer que se dê conhecimento aos 

integrantes desta Comissão Parlamentar de Inquérito do Boletim de Ocorrência 

registrado nas dependências da assessoria da Polícia Civil da Alesp em 18 de junho de 

2019, reduzindo a termo os atos de calúnia e difamação praticados em face do 
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parlamentar Delegado Bruno Lima e desta CPI, requer ainda que esse Boletim de 

Ocorrência conste do relatório final a ser apresentado por esta CPI.  

Quero me manifestar em relação a esse documento, hoje inclusive tivemos uma 

outra situação – não é, Bruno? –, e como eu disse, nós não iremos admitir isso, ficará 

devidamente registrado conforme solicitou – acredito que não é deliberado isso, a 

inclusão? Então é deliberado, aqui houve também uma ameaça recebida hoje no 

gabinete do deputado, também através das minhas redes sociais nós estamos recebendo 

uma série de mensagens, Facebook, Instagram, principalmente.  

E nós entendemos o seguinte, esse tipo de postura demonstra que para alguns 

não há espaço para o debate de ideias, o debate com argumentos. Onde sobra violência, 

faltam argumentos. Então quero registrar aqui a minha solidariedade ao deputado 

Delegado Bruno Lima, e dizer mais uma vez que é algo que nós não podemos admitir e 

buscaremos também as medidas que forem cabíveis da CPI para que isso possa ser 

minimizado e essa situação não aconteça. 

 

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

 

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

deputado José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Vi aqui o Boletim de Ocorrência, 

queria também manifestar minha solidariedade ao Delegado Bruno, deputado Delegado 

Bruno, dizer que conte com o nosso apoio, nossa solidariedade, porque nós temos que ir 

até o fim desta CPI. Isso mostra que existem muitas irregularidades, e as pessoas, 

quando começa a mexer, as pessoas, evidentemente tem gente que reage. Tem gente que 

está na ilegalidade e que reage porque os seus interesses mesquinhos são atingidos. 

Muito obrigado. Abraço. 

 

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

 

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

deputado Altair Moraes. 
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O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Quero aqui manifestar o meu apoio ao 

deputado Bruno Lima, grande amigo que luta grandiosamente pela causa animal, e dizer 

o seguinte, Delegado, quando vêm ameaças como a gente acabou de ver aqui, a gente 

percebe que o caminho está bem corrido, a coisa está certa -–entendeu? A coisa está 

certa. Eu costumo dizer que quando a água está muito parada, a gente fica desconfiada, 

porque dá bicho, mas água revolta é boa porque a gente rema com mais força.  

Então parabéns, tenha o meu total apoio para que seja até o fim investigado 

quem fez esse tipo de ameaça, e não vamos aceitar, em hipótese alguma, qualquer tipo 

de ameaça. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Isso é que é importante, que investigue 

e vá até as últimas consequências. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Às últimas consequências. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Para preservar o nosso colega e 

companheiro de Assembleia 

 

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

claro meu apoio ao meu amigo Delegado Bruno Lima e vamos em frente com isso. Tem 

todo o nosso apoio e não vamos aceitar em hipótese alguma, ninguém, seja quem for em 

qualquer área ameaças a parlamentares. Muito obrigado, senhor. 

 

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

 

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

deputado Caio França. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Só para reforçar também a minha solidariedade 

ao amigo deputado Bruno Lima, que fez a sua campanha pautado na proteção animal. 

Então não seria diferente a conduta dele durante seu mandato. Então queria me 

solidarizar aqui com ele e também solicitar que a CPI possa pedir até à delegacia da 

Assembleia que possa de repente ajudar a esclarecer. No caso, além desse Boletim de 

Ocorrência, teve um recente agora ontem que você recebeu, não sei se as câmeras da 
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Assembleia, podem ajudar, de repente é mais fácil de a gente poder encontrar quem está 

disseminando esse tipo de atitude totalmente incabível. Então só para registrar a minha 

solidariedade ao amigo deputado Bruno Lima. 

 

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

 

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

deputado Delegado Bruno Lima.  

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Bom dia a todos. Gostaria de 

agradecer as palavras dos colegas, dos amigos, e foi o que eles falaram, nós estamos no 

caminho certo, quando nós encontramos resistência é que a gente vai ter um resultado 

positivo na CPI, e falar que esse tipo de ameaça só nos dá combustível para dar 

continuidade ao trabalho e, muito mais do que isso, intensificar o trabalho. Eu acho que 

nós estamos incomodando, ressaltar também que o foco da CPI são os maus criadores, 

os praticantes de crimes, então é isso que nós não queremos. E é isso que nós não 

queremos tolerar.  

Então os trabalhos vão ser intensificados agora, e agradeço a todos, com certeza, 

nós vamos encontrar o autor desses fatos. Obrigado.  

 

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

existe um áudio, não é isso? Vossa Excelência gostaria de passar esse áudio? 

 

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

recebido diariamente no meu celular áudios dos grupos, dos maus criadores, dos 

exploradores dos animais. Eu gostaria, sim, se não for causar nenhum tumulto na CPI. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não, é bom.  

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É pertinente, com 

certeza. 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Eu gostaria porque, inclusive, diz 

respeito a uma das nossas protetoras que será ouvida hoje, eu acho bacana passar para 
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todos terem noção do que nós enfrentamos diariamente aqui para desenvolver esse 

trabalho. 

 

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

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Queria inclusive, só, 

enquanto abre... 

 

* * * 

 

- É reproduzido o áudio pelo serviço de som. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bem, com relação a esse 

áudio, é um festival de besteiras, de acusações completamente infundadas, atacando; 

pessoas que ganham dinheiro explorando os animais, e que estão utilizando de mentiras, 

de falácias para denegrir pessoas íntegras, como é o caso da nossa querida Luisa Mell. 

Eu não posso admitir isso, acredito que a CPI realmente tem que se debruçar em relação 

a isso, como o Caio França também colocou, nós precisamos exigir toda a investigação, 

que se faça justiça. A gente não pode, sob hipótese alguma, permitir que pessoas que 

dão a vida pela causa animal sejam jogadas no mesmo balaio, na mesma, enfim, de 

pessoas que estão explorando os animais de maneira nojenta. 

Nós não vamos aceitar isso, esta CPI, esta Presidência não vai admitir isso. 

 

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

queria esclarecer que o bingo mencionado foi um bingo em Mauá, com feijão na cartela, 

e que valia um saco de ração. Então, assim, é em prol da causa. Se algumas pessoas 

lucram o suficiente para não ter que fazer bingo, rifa, para estar pagando castração, nós 

iremos em todos esses bingos beneficentes em prol da causa, com certeza – está bem? 

Vamos passar agora...  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Tem problema nenhum. 

 

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

 

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

Altair. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Eu fico bobo com esse tipo de coisa, até 

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

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - E acham que enganam. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Como é que o camarada faz um áudio 

dizendo que não tem prova. 

 

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

acusa. 

 

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

capim para a gente comer, porque acha que a gente é tudo burro aqui. Traz um prato 

para cada um da gente. E eu queria dizer para Luisa Mell o seguinte, eu posso até não 

gostar dela, não gostar do Bruno, eu não quero me casar com o Bruno não, rapaz, eu 

quero saber qual o trabalho que ele está fazendo. Eu quero é lá saber se eu não gosto 

dela, se eu gosto, como é que pode colocar alguém no áudio para dizer assim: “Eu não 

gosto do jeito dela”. Pelo amor de Deus, tu não gosta do meu jeito é problema teu. Você 

pode gostar do meu jeito ou não gostar. Eu não quero me casar com ninguém. Acho que 

ela também não está querendo, já é casada, então é bom falar para ele, já é casada, você 

não precisa gostar dela não, rapaz.  

Então, esse tipo de coisa idiota, desculpa até minha indignação. Desculpa, gente, 

eu sou muito carinhoso, é o meu jeito carinhoso que eu tenho de nordestino. Então esse 

tipo de palhaçada – sabe, Bruno? – me deixa chateado de verdade porque faz ameaça 

infundada e diz que não gosta, porque não gosta do jeito. Não gosta do jeito, acusar 

alguém ou falar de alguém porque não gosta do jeito da pessoa? Onde é que a gente 

está, rapaz? Está de brincadeira? Vamos em frente, então eu queria saber quem é esse 
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camarada também, porque fiquei muito apaixonado por ele, acho que eu vou colocar 

uma aliança no dedo dele, vou me casar. Obrigado. 

 

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

aqui, nós temos. Não havendo mais oradores inscritos em relação aqui ao ofício que nós 

recebemos, o Requerimento, a gente coloca em votação. Lembrando que nós estamos 

discutindo o Requerimento 34 de 2019 para incluir o Boletim de Ocorrência do 

deputado Delegado Bruno Lima no relatório final desta CPI. Em votação. Os Sr. 

Deputados que forem favoráveis ao Requerimento permaneçam como se encontram. 

Aprovado o requerimento. Então, esse absurdo ficará registrado no nosso relatório final 

e, mais que isso, também buscaremos oficiar os órgãos competentes, garantir que a 

justiça seja feita na sua integridade.  

Mais até do que uma ameaça, ameaça já é uma covardia, já é um ato de pessoas 

sem nenhum caráter, criminosos. Agora quando você ceifa a liberdade de um 

parlamentar que foi aqui conduzido por dezenas, por 100 mil pessoas, e que quer fazer 

um trabalho, tudo que o parlamentar não precisa é ter arestas para poder trabalhar, ele 

tem que poder trabalhar com toda a liberdade. E por isso que eu digo, esta CPI vai 

garantir a liberdade para que cada parlamentar, independentemente da posição que 

tenha, mas que tenha a liberdade para manifestar a sua posição, a sua liberdade para 

poder conduzir o seu trabalho. 

Nós recebemos aqui hoje, conforme requerimentos aprovados em reuniões 

anteriores, duas grandes lideranças da causa animal. Primeiramente, eu vou chamar aqui 

então o Sr. Vereador Gustavo Palmieri, ele que é secretário do Meio Ambiente e Defesa 

Animal de São Vicente, para que possa fazer a sua explanação. Na sequência ouviremos 

a Luisa Mell, agradeço mais uma vez também a presença e a participação aqui. Eu passo 

a palavra então para o Gustavo Palmieri.  

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Bom dia, Sr. Presidente Bruno Ganem, é um 

prazer estar aqui nesta CPI, passar um pouco da nossa experiência, o que a gente 

entende da causa animal, não só na minha região que é a Baixada Santista, mas o estado 

de São Paulo e o Brasil inteiro. Gostaria de agradecer também ao nobre deputado Caio 

França por esse requerimento de chamamento aqui, os outros nobres deputados também. 

O amigo Delegado Bruno Lima me solidarizo também com o Sr. Deputado, porque é 
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inadmissível o que estão querendo tentar fazer. O deputado bem disse que as vezes é 

difícil a gente mexer com coisas que estão paradas. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Gustavo, antes de a gente 

começar, só queria combinar de a gente ter o tempo de dez minutos para a explanação. 

Tudo bem?  

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - O.k., tudo bem.  

 

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

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Então, tudo que está parado a gente fica até 

com um pouco de medo porque sabe que pode ter alguma coisa por trás, mas quando a 

gente mexe no vespeiro às vezes saem tudo e querem picar qualquer um que vê pela 

frente. Mas a gente que está na causa animal sabe, a gente toma porrada todo dia, a 

gente já está calejada, com as costas um pouco já incrustada com as coisas boas. 

Então gostaria só de passar um pouco a vocês. Eu sou médico veterinário de 

formação, entrei na Medicina Veterinária em 1997, de lá para cá sempre fui um 

apaixonado pelos animais, não só os animais domésticos, que hoje aqui é a nossa pauta, 

mas todos os animais que tem aí no nosso universo, desde pássaros, animais silvestres.  

E hoje mais a gente tem aquele intuito de ter os animais domésticos mais 

próximos da gente, cada dia que passa entende que a gente tem que evoluir. Lá atrás, 

quando era pequeno, eu acho que eu lembro quando era muito pequenininho, eu lembro 

do meu pai ter comprado um cachorro para mim. Eu acho que quase todos de vocês aqui 

já devem ter ganho um animal que até comprou, às vezes um pai ou às vezes até a 

própria pessoa pode ter comprado, mas como toda a nossa população tem que evoluir, 

eu acho que na proteção animal a gente tem que evoluir também. 

Porque todos sabem que lá brancos foram escravizados e vendidos, negros foram 

escravizados e vendidos, índios foram escravizados e vendidos. Hoje, os animais são 

escravizados e vendidos, eu acho que a nossa população tem que entender que tem que 

acabar com isso. Por que que parou de ser escravizado e vendido o ser humano? Porque 

ele sente dor, sente frio, sente fome, ele tem o amor no coração, ele tem fidelidade, tem 

tudo isso o animal não é diferente, o animal também sente dor, muita gente acha que 

não, mas o animal também tem sentimento, o animal também sente às vezes saudade 
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dos seus entes ou da pessoa que está próxima a ele. Com tudo isso, sim, nós temos que 

brigar para acabar com isso, com a venda dos animais. A gente vai conseguir acabar 

amanhã? Eu acho que não. Mas a gente vai ter um tempo que a gente vai acabar com a 

venda de animais? Sim, vamos. 

Então, a gente tem que entender que cada dia que passa, com essa evolução, a 

gente tem que entender por que a gente está aqui hoje nesta CPI, principalmente pelos 

maus criadores. Tem bons criadores? Eu acho que pode ter sim, eu acho, como médico 

veterinário de formação, eu já vi vários canis, já vi coisas boas, mas posso falar para 

vocês, cada dia que passa eu vejo coisas que a gente não pode aceitar. Animal sendo 

criado lá, colocado numa gaiola só para reproduzir. E quando aquele filhotinho está com 

uma má-formação eu já vi relatos – se eu visse de frente eu ia para cima –: “Ah, não,  

porque ele nasceu sem uma patinha, afoga o animal e joga no lixo”; “Ah, o animal está 

pegando uma doença”; “Ah, esse aqui está feinho, saiu do padrão de raça, ah, esse não 

serve mais”; “Ah, faz qualquer coisa aí, joga fora, abandona”. É isso que a gente não 

pode mais aceitar.  

Então são essas coisas que a gente não pode aceitar, é aquilo, é um animal ser 

tratado que nem um micro-ondas de casa: “Ah o micro-ondas parou de funcionar. Sabe 

o que eu faço? Jogo fora lá e compro outro”. Com o animal não dá para fazer isso, jogar 

fora e comprar outro. Trabalhei durante 14 anos num Centro de Controle de Zoonoses, 

onde lá trás eles faziam eutanásia todos os dias, câmara de gás, injeção letal e a gente 

brigou.  

A partir de 2003, na cidade de São Vicente, a gente entrou em contato com a 

Promotoria do Meio Ambiente e fizemos um TAC com a Prefeitura, com o então 

prefeito à época que foi o nosso ex-governador Marcio França, onde ele assinou esse 

TAC junto com a Promotoria, que não poderia fazer mais eutanásia. Muita gente falou: 

“Nossa, mas o que que vai fazer com todos os cachorros de rua, faz eutanásia de 20 a 30 

animais todos os dias pela rua, mas como que vai fazer, vai ficar tudo isso?”. Nós 

vamos fazer políticas públicas voltadas para os animais de rua, os animais domésticos, 

então iniciaram-se as castrações. 

Hoje a nossa cidade de São Vicente já passou de 100 mil castrações públicas 

gratuitas para o Município, é bastante. Agora faça uma pergunta para mim: acabou 

animal de rua? Não, não acabou animal de rua. Todos os dias a gente castra no mínimo 

35, 36 animais na cidade de São Vicente gratuitamente, fora as clínicas veterinárias. Eu 

tenho Hospital Veterinário particular, onde eu faço castração todo dia, deve ter na 
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minha cidade pelo menos umas 50 clínicas veterinárias que fazem castração todo dia. 

Então tem muito abandonado, muito animal abandonado, que passa disso, a partir do 

momento que tem o criador, ele tem a raça pug na casa dele, e tem a raça yorkshire, eles 

têm que separar, o yorkshire é aquele safadinho, ele pulou lá e pegou a pug, aí nasceu 

mistura de pug com yorkshire. O que que eles fazem? Abandonam. Doam para qualquer 

pessoa, aí falam: não, o yorkshire, aí começa a vender, começa a fazer um salseiro onde 

ninguém cuida bem dos nossos animais. 

Pessoal, os animais têm sentimentos. Como eu falei para vocês, eles sentem dor, 

eles precisam ser tratados da forma correta, eles precisam ser entendidos que eles são 

uma forma de vida, como todos nós somos. Chegou a hora de a gente evoluir, chegou a 

hora de colocar um basta nesse tipo de venda indiscriminada de fundo de quintal, 

daquelas pessoas que só querem pensar no dinheiro, que a partir do momento que ele 

não consegue ter mais renda com aquele animal, ele despreza o animal, doente, velho, 

sem condições de tratamento, onde ele pega uma matriz nova e começa a fazer tudo de 

novo. É isso que a gente quer coibir. A gente não quer só coibir aquelas pessoas que 

façam com verdade, que passam pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, que 

passam por uma fiscalização de uma Vigilância Sanitária e fazem as coisas corretas. 

Mas, sim, a partir do momento que tem que parar de fazer a coisa errada. 

E no momento da evolução, não só da espécie humana, mas a gente como – 

todos acham que o ser humano é um ser superior – pensar em acabar com tudo isso, 

porque chegou o momento de parar de explorar o animal, de pensar que é uma televisão, 

de pensar qualquer outra coisa, e só vender para ganhar dinheiro, porque é isso que a 

maioria – como o Bruno Ganem, já vi em outras CPIs falando –, a maioria, a gente quer 

achar uma mosca branca que faz o verdadeiro canil que vende animal.  

Eu também vi que tem uma um desafio – não é, Bruno? Desculpa, deputado 

Bruno. Um desafio onde a gente quer ver. Eu tenho certeza, eu na minha casa tenho 

mais de dez cachorros, na minha clínica, quase 15, fora os gatos – que a gente não conta 

porque gato é independente. Quem tem gato, quem é gateiro sabe, que é o dono da casa 

é o gato, o cachorro, não, ele é ao contrário. Eu quero propor um desafio quem tem 

bastante cachorro em casa e quem consegue ficar limpando todo dia. Quem consegue 

ficar o tempo todo atrás deles nenhum criador também consegue. Se a gente como 

pessoas que gostam, estamos lá todo dia, já temos dificuldades imensas, e sem recurso 

financeiro. O pessoal que faz a venda, eles também têm as dificuldades, só que é aquilo, 

eles querem: produzir, produzir, porque a produção é que vai trazer a rentabilidade.  
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Essa é a diferença, tem que fazer tudo da forma correta e hoje não é mais 

aceitável do meu ponto, de vista, como médico veterinário, como protetor de animais, 

não é mais admissível a gente explorar uma vida para ganhar dinheiro. Vamos arrumar 

outra forma de ganhar dinheiro, tem diversas formas de ganhar dinheiro. Hoje, a gente 

não aceita mais isso. Então, quem gosta de uma vida, quem gosta da vida animal sabe: 

não compre, adote. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, e a 

todos estão aqui hoje.  

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Obrigado pelas palavras. 

Eu vou abrir para perguntas. 

 

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

 

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

Delegado Bruno Lima. 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Primeiramente, parabenizar o 

meu amigo Palmieri, grande parceiro. Queria fazer uma pergunta. Durante a sua 

explanação você falou que existiria bons criadores, depois você falou que é a favor da 

adoção. Eu queria só entender. Você é favor que a gente acabe com a venda e você acha 

que existe essa mosca branca, que o Bruno sempre coloca. Existe essa mosca branca que 

a gente tem procurado? 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Sim, Delegado, eu sou totalmente contra a 

venda dos animais, mas a gente também não pode tomar partido de achar que todo 

mundo nessa vida é ruim. Em todas as profissões, tem bons e maus caráteres, todas, na 

Medicina Veterinária, na Polícia, na Advocacia.  

E, assim, pode existir uma mosca branca, pode existir alguma coisa. Eu vou ser 

bem sincero como médico veterinário: pode existir. Tem pessoas que fazem com boa 

vontade, cuidam do animal, mas é muito, muito pouco, só que hoje a gente não tem 

como fiscalizar. O grande problema é a fiscalização em cima desses canis, porque não 

tem. Não é só os canis, mas clínica veterinária, pet shops e tudo isso, e o Conselho 

Regional de Medicina Veterinária infelizmente é omisso. Eu sou médico veterinário e 

entendo isso. Então, Delegado, eu entendi a sua pergunta, assim, eu entendo que não 
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deve mais ter venda de animais, eu sou totalmente contra a venda de animais e 

precisamos de uma evolução, não acabaremos amanhã, mas com essa evolução eu 

entendo que vai acabar, como já acabamos com os negros, como acabamos com os 

brancos, como acabamos com os índios sendo escravizados e vendidos. 

 

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

 

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

deputado Caio França. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Gustavo, só, primeiro para dar os parabéns 

pelas suas colocações, eu queria fazer duas perguntas mais técnicas pela sua formação 

veterinária, que eu acho que são importantes para pelo menos eu me nortear aqui. 

Gostaria de entender o seguinte, quando você falou da matriz, obviamente que é a fêmea 

que gera os demais animais. 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Correto. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Minha pergunta é: existe uma regra ou então 

um bom senso de quantas vezes uma fêmea ao ano pode ou deveria gerar outras, suas 

crias? Quantas vezes por ano uma cadela, uma fêmea pode gerar ao longo do ano? 

Porque eu entendi que o senhor falou o seguinte.  

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Muito boa pergunta deputado. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Eles fazem uma, depois uma em cima da outra, 

depois outra e depois outra, eu acho também, assim como qualquer mulher, a própria 

cadela também deveria ter um tempo para poder se recuperar. Eu queria entender como 

é que é isso? Como é que a veterinária entende isso, qual seria o prazo correto para isso? 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Sim, para a gente entender, vamos entender. 

Uma cadela ela cicla em média de seis em seis meses, onde ela entra no cio e ela pode 

ter o coito e depois a gravidez. A gente pede, como médico veterinário, a gente pede no 

mínimo, no mínimo, esperar ter uma gravidez e ter um cio, esperar, e depois só no 
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próximo, mas para a cadela se recuperar totalmente, a gente espera pelo menos um ano, 

seria o ideal. Mas os criadores, eles precisam do quê? Eles precisam ter mais filhotes 

para vender. Não vou falar nem 99%, mas acho que 100% dos criadores fazem crias 

sequenciais, sequenciais, sequenciais. Isso, é assim, o meu entendimento. Agora, tem 

gente que não faz, a gente não tem como comprovar. Isso teria que ter o quê? Uma 

fiscalização, teria que ter uma fiscalização.  

Mas imagina você, que você é um vendedor, deputado. Você é um vendedor, 

você tem um produto na sua mão, você quer ter mais produto para ter, para vender. 

Então como que eles conseguem esse produto? Fazendo cruzas em cima da outra. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Então na sua colocação por ano uma cadela só 

poderia. 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Uma cria. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Uma cria para depois se recuperar e aí no ano 

seguinte. 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Na verdade, o ideal mesmo, o ideal seria até 

um ano e seis meses passaria. Mas normalmente é aceitável um ano, que é passar um 

cio, uma cria, um cio, uma cria, que é normal.  

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - O.k. Por último, da minha parte aqui. Uma 

preocupação que existe, que alguns colegas e algumas pessoas me falam é se a questão 

da venda, se ela iria acabar com as raças ao longo do tempo, se existe essa preocupação. 

Eu gostaria de você também pudesse, pela sua formação. 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Desculpa, deputado, você pode repetir? 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Vamos lá. Se a gente está eventualmente 

acabando com a venda, com uma eventual indústria dos canis, se essa possibilidade de 

extinção de raças pode acontecer. E aí isso poderia acabar com algumas raças, e que 

isso traria eventualmente o fim de algumas raças que hoje, comercialmente, são boas e 

tal, e que a preocupação por parte dele. 
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O SR. GUSTAVO PALMIERI - Eu entendo que não. Por que eu entendo que 

não? Porque as crias não se devem só por causa da venda, as crias ela tem, podem ser 

dentro da minha casa, eu posso ter um macho, eu posso ter uma fêmea, eu posso cruzar 

eles e pode ter a doação desse animal para as pessoas. Não necessariamente porque você 

acabou com a venda dos animais, a gente vai acabar com as raças dos animais. A gente 

tem diversas raças que, por anos e anos, foram se acabando. Como se fosse: “Ah, não é 

o da moda”.  

Hoje a moda todos sabem: “Ah, é o shitzu, ah, é o buldogue francês, é o lhasa”; 

mas lá atrás quando a gente era pequeno era o pequinês. Hoje, quem vê aqui um 

pequinês? 

Eu acho que quase ninguém vê. O dobermann, o fila brasileiro, você vê aí, você via na 

rua lá, eu tive um fila brasileiro, nossa, quando andava com meu fila brasileiro na rua, 

eu trombava com pelo menos mais uns cinco. Hoje você não vê nenhum. Dobermann, 

eu tive um dobermann, era a coisa mais linda, você via lá dobermann, tinha até filme, 

filme do dobermann. Pastor-alemão, hoje a moda é o pastor de malinois, mas o pastor-

alemão, aquele antigo lá do Rin-Tin-Tin, você quase já não vê. 

São coisas que você tem que entender que não vão acabar, nunca vai acabar por 

causa da venda, compra e venda do animal. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Então, não há preocupação com relação à 

extinção? 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - A preocupação como médico veterinário, eu 

acho que a preocupação é zero. 

 

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

 

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

Moraes, deputado.  

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Vereador Palmieri, eu gostei muito da 

explanação do senhor. E de verdade não entendi muito bem esse negócio de ser contra a 

venda de animais. Não entendi mesmo. Mas vou pedir uma explicação de repente, até 
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porque eu sou leigo. Algumas raças realmente entraram em extinção, mas havia a 

venda, mesmo assim entraram em extinção. Agora, existem pessoas que gostam de 

raças específicas, pessoas que gostam de raças específicas de cachorro, de gatos. E não 

– eu penso isso – não tem como parar a comercialização dos animais. Agora, como os 

criadores também vão doar animais: quem vai cobrir esses custos, no caso de raças 

específicas? É isso que não entra muito na minha cabeça. Respeito a posição do senhor, 

mas tenho essas dúvidas. 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Com certeza. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - O Estado também não pode se intrometer 

dessa forma na vida de pessoas. A pessoa tem o direito de querer comprar uma raça que 

ela bem entender: entendeu? Então, realmente não entra na minha cabeça isso. Agora 

respeito a sua opinião. 

O que cabe ao Estado, penso eu, é reforçar a forma de fiscalização dos canis e 

criadores existentes. Então ninguém faz isso, que está falando de criar em casa e dá 

muito trabalho, eu que é muito complicado a pessoa criar em casa uma raça específica 

que vai ter um custo, vai ter muitas coisas ali e vai doar. Eu acho meio, desculpa, 

fantasioso isso, pegar uma raça importante, de tanta relevância que tem um custo alto: 

“ah, eu vou criar em casa aqui essa raça, vou gastar bastante com ela e vou ficar doando 

para todo mundo que eu sou muito bonzinho”. Eu acho que é muito assim, desculpa 

mesmo, de verdade. 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Eu entendo o senhor. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Desculpa, eu não sou da sua área, eu estou 

aqui para aprender, mas como leigo e como pensante, existem raças que custam muito 

caro e que o custo para a pessoa financiar aquela raça, ter e procriar e sustentar, e depois 

sair doando: “Ah, meu vizinho gosta de que raça?”, “Tal raça.”, “Eu estou criando 

muito aqui, gastei para caramba, estou doando, está aqui para você”. Eu acho que tem o 

direito das pessoas, vereador, me desculpa. 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Eu entendo totalmente a sua colocação, Sr. 

Deputado, é assim, que eu entendo a mesma coisa. A gente não está lidando com 
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produto, Sr. Deputado, a gente está lidando com uma vida, quando a gente lida com 

uma vida, a gente não está lidando com quanto que eu vou gastar. É a mesma coisa que 

eu pegar meu filho e falar assim: quanto que eu vou gastar com meu filho com colégio, 

quanto que eu vou gastar com meu filho com transporte com tudo isso e depois eu vou 

falar: “como que eu vou doar ele para a vida”. Entendeu, Sr. Deputado? 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Desculpa, em relação a isso, é uma 

comparação, meio assim, desculpa, esdrúxula. Por quê? Vamos lá. Se o animal é bem 

cuidado, é bem tratado, como o senhor mesmo aqui falou – entendeu? Eu acho que é 

justo uma pessoa querer comprar a raça que ela quer para cuidar. Meu Deus do céu, qual 

é o mal que tem nisso? Se o animal, está sendo bem, todas as normas, está tudo legal, há 

fiscalização. Então, realmente, desculpa, eu não entendo, mas respeito a sua posição. 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Sr. Deputado, o final é o que o senhor está 

chegando, está olhando aqui para o final. A gente tem que olhar aqui no começo. Como 

que esse filhote foi gerido, a que momento, o que ele passou para chegar até ali no 

momento da venda. O nosso problema não é quem está vendendo, nosso problema não é 

aquela pessoa que está lá do final, nosso problema é como que ele foi gerido, como o 

deputado Caio França falou aqui, quantas vezes ele pode ter tido cria, quantas vezes. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - É justamente onde entra isso que eu falei: 

fiscalização, aí tem que se investir realmente na fiscalização, mas não acabar, eu acho 

uma coisa, desculpa, mas, obrigado pelo posicionamento. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Me dá um aparte, deputado? Só para 

complementar até para outras pessoas que estão acompanhando a CPI aqui, nós estamos 

ouvindo a proteção animal, em seguida vamos ouvir a fiscalização e na sequência os 

criadores. Então para deixar claro que nós vamos ouvir todo mundo, mas sem dúvida, 

na minha opinião, se a gente tivesse condição de ter uma fiscalização forte, robusta, 

eficiente, e que tivesse condições de estar sempre acompanhando as denúncias que são 

feitas; um principal problema nosso é que a fiscalização, há até dúvida sobre quem faz 

esse tipo de – queria até perguntar para o vereador e agora secretário também.  

Quem faz esse tipo de fiscalização? Onde que eventualmente eu denuncio um 

canil? Na Vigilância Sanitária, na Polícia Civil?  E quem faz essa fiscalização na 
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prática? A gente vai ouvir algumas pessoas, imagino nas próximas semanas, mas até é 

uma questão que eu tenho dúvida, porque me gera uma insegurança. Qual cidade que 

tem estrutura? Imagina, a gente tem dificuldade de ter na cidade menor, cidades 

pequenas de até dez mil habitantes, a gente tem dificuldade de ter um engenheiro para 

poder fazer uma obra grande. A gente tem dificuldade de ter, será que vai ter que fiscal 

da Vigilância Sanitária para poder fazer. 

Queria até aproveitar a colocação do deputado Altair para ver quem fiscaliza 

isso na real.  

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Hoje quem tem que fiscalizar, Sr. Deputado, é 

o Conselho Regional de Medicina Veterinária, primeiramente, que ele vai dar o alvará 

de funcionamento, sempre tem que ter, o canil tem que ter um veterinário responsável. 

E aí, a partir do momento que tem o veterinário responsável, o Conselho vai para cima 

do veterinário para o veterinário cuidar desse canil. Então a pessoa não pode abrir, se a 

pessoa quer abrir um canil, ela sozinha abrir um canil para começar com venda, compra 

e venda, ela não pode. Ela obrigatoriamente tem que ter um médico veterinário que seja 

responsável técnico para isso. E aí o veterinário teria que fiscalizar.  

Mas vamos ser sinceros, não acontece essa fiscalização, como acontece em todas 

as áreas, como bem o deputado Caio França falou aqui. Você tem problema com 

trânsito, que não consegue fazer fiscalização, com a polícia, que não consegue 

fiscalizar, no que acontecem os roubos. Tudo isso a gente não vai conseguir. Então para 

a gente não viver no mundo de boa e continuar ainda os animais sofrendo.  

Primeiramente, vamos parar um pouquinho, vamos todo mundo sentar, igual a 

CPI que está acontecendo, sentar todo mundo aqui, todo mundo, fiscalização, bem-estar 

animal, os protetores, os criadores, vamos sentar todo mundo e tentar regrar alguma 

coisa. Vamos tentar fazer uma lei pertinente. Vamos tentar fazer alguma coisa séria, 

porque hoje do jeito que está não dá, tem que parar, hoje tem que parar. Hoje, assim, 

bota uma lei, para tudo, aí sim, vamos legislar juntos, vamos fazer alguma coisa junto. 

Mas porque, a minha posição, do jeito que está não dá. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Obrigado, vereador, eu fico satisfeito pela 

resposta do senhor. E desculpa se eu fui. 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Obrigado, deputado. Não, pelo amor de Deus. 
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O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Eu falo mesmo, a gente tem que perguntar.  

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Deputado, eu queria até 

colocar uma questão, que eu acho que esse bate-bola que a gente até deixou bem à 

vontade, porque acho que ele foi profícuo. E eu queria registrar que nessas falas eu 

entendo que está a essência desta CPI. Foi esse objetivo quando eu fui buscar as 

assinaturas, junto com o Delegado Bruno, com todos os senhores, porque eu entendo – e 

aí eu vou até colocar uma pergunta para o senhor – que é uma grande preocupação.  

A minha formação é Engenharia de Produção. E a gente sabe que um mercado, 

quando um mercado ele fica – desculpa a palavra, mas – prostituído, distorcido, sem 

fiscalização, o mercado solto, um vale tudo. O que que acontece? Quem quer fazer o 

certo acaba muitas vezes, das duas uma, não consegue ficar no mercado porque ele 

acaba é tendo um custo muito superior àquilo que o mercado quer pagar, e aí entra no 

dilema: “Poxa, pagar por vidas”, e sabendo que no fim das contas essas vidas elas vêm 

desse mercado que hoje está aí tão deteriorado.  

Mas a pergunta que eu quero fazer para o senhor que é um médico veterinário é, 

com os preços que são colocados hoje, com as práticas que são colocadas hoje: há 

campo, há espaço para algum canil estar trabalhando de uma maneira perfeita, a cada 

um ano etc. etc. ou não? O mercado está todo deteriorado, a gente vai ter que resetar 

tudo para ver se há possibilidade ou não de continuar? 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Com certeza, Sr. Presidente. Hoje do jeito que 

está não dá, e quem quiser trabalhar na legalidade, o custo torna-se muito alto, e aí você 

vê, graças a Deus as redes sociais, agora o Facebook teve um posicionamento muito 

bom de proibir a venda pelo Facebook, que é uma das maiores redes do mundo de 

entretenimento das pessoas. E onde eles inseriram aí as pessoas, mas a compra e venda 

de animais. Se você entende que se você fizer tudo certinho, tudo na legalidade, o custo 

vai ser tão alto, que aí chega ao que o deputado falou. Com um custo tão alto que não 

vai conseguir mais vender, porque vai ter aquele cara de fundo de quintal, que ele vai 

fazer lá do jeito dele, vai dar cria, cria, atrás, não cuida do animal, não leva no 

veterinário, quando chega no veterinário o animal já está com tumor de mama, já está 

tudo aberto, não dá para fazer mais nada.  

Chega nisso, ele vende o animal lá por 500 reais. Onde o criador teria que 

vender por três mil, quatro mil, cinco mil reais – foi o que falou, que é um animal muito 
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caro. Mas o que eu sempre quero dizer para vocês, animal não tem preço, é uma vida. 

Então a gente não tem que lidar o animal como um produto final, a gente tem que 

entender que o animal ele tem sentimento, com a família, com tudo isso. Então eu acho 

que a gente tem – como o Bruno o nosso presidente falou muito bem feito –, vamos 

resetar tudo isso, vamos resetar, sentar todo mundo aqui esse debate é muito bom para 

isso, Sr. Presidente, e parabéns pela CPI que o senhor está comandando.  

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Pela ordem, só para fazer uma colocação 

aqui em relação a isso. Eu acho, honestamente, muito radical resetar, parar – sabe? –, 

meter o pé no freio, porque acredito, quero acreditar nisto, que tem pessoas sérias e com 

legalidade para fazer o trabalho. Da forma que o senhor fala, desculpa, mas como leigo 

eu entendo isso, é como se ninguém estivesse legal, e como não há fiscalização, vamos 

parar todo mundo, não há fiscalização na polícia, não há no trânsito, então para o 

trânsito para a polícia, para – é muito radical isso, vereador. Desculpa. 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Tem só uma coisa, para a gente perder uma 

vida, é essencial que a gente não pode perder nunca uma vida. Agora trânsito, polícia, 

isso e aquilo, a gente não está lidando com vida, micro-ondas, geladeira, fogão, a partir 

do momento que a gente perde vidas, Sr. Deputado, para gente é muito importante, a 

gente que lida todo dia com perda de vida, a gente vê o que acontece nesse meio, para a 

gente, sim, tem que ser parado, repensado com todos, não assim arbitrariamente de um 

lado só, mas com todos. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Ainda acho radical, se perde vida no 

trânsito, se perde vida na polícia, perde vida, e muita, muita vida por falta de 

fiscalização. Desculpa, essa sua fala aí não concordo, não, mas muito obrigado pelo 

esclarecimento, também acho muito radical tem que travar tudo, mas concordo com que 

o senhor falou, tem que ser feito realmente um grande estudo, tem que se elaborar bem, 

tem que estudar bem, isso eu concordo plenamente com o senhor. Obrigado.  

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Antes de passar a palavra 

para nosso deputado José Américo, que se inscreveu aqui, eu queria apenas registrar a 
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presença do nosso amigo vereador Mário Covas, presidente estadual do Podemos, seja 

bem-vindo aqui a nossa CPI.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sente-se aqui com a gente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É, por favor, sente-se 

com a gente aqui. Agora com a palavra, deputado José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu queria saudar nosso amigo Covas, 

com quem eu fui vereador durante muito tempo em São Paulo, excelente político, 

excelente pessoa, e dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco, vê-lo nesse momento. 

Queria o seguinte, gente, eu queria perguntar para o vereador uma coisa que para 

mim me gerou uma dúvida grande, que é o seguinte. Bem, a atividade de 

comercialização de animais é uma atividade que mistura um amadorismo com 

improviso etc. E no caso de cães e gatos ultimamente ela – tem também pássaros, não é 

só cães e gatos – já começou a virar uma atividade muito lucrativa, e como se 

transformou numa atividade muito lucrativa, na verdade é por isso que está tendo esta 

CPI, porque virou lucrativa as pessoas praticam irregularidades, praticam crimes e 

quando alguém toca nesses crimes, mexe com isso, atinge interesses econômicos às 

vezes muito grandes. E as pessoas reagem de maneira atabalhoada etc. 

Bem, mas o que me preocupou, não que me preocupou, me gerou uma dúvida, 

quando você fala o seguinte, que cumprir as regras de saúde, cumprir as regras 

administrativas etc., torna praticamente antieconômica a comercialização dos animais. 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Para essas pessoas, não antieconômica para os 

animais. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Não, eu não sou contra o que você está 

falando, até me simpatizei com isso. Eu quero dizer o seguinte, então você, é inviável, 

você está colocando o que é inviável os canis que seguem as regras, quer dizer, se eles 

seguirem as regras não vão conseguir obter o lucro almejado. Portanto, eles são 

empurrados, vamos dizer assim, para a clandestinidade. 

Minha pergunta é a seguinte: as regras são excessivas, são custosas demais ou a 

comercialização é inviável? 
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O SR. GUSTAVO PALMIERI - As regras não são excessivas, as regras são 

corretas para o bem-estar animal. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Entendi. Eu acho que esse tem que ser 

o critério. 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Isso é o critério. O critério é assim, a partir do 

momento que a gente começa a vender o animal, a gente tem um custo de manutenção 

dele, a ração, vacina, veterinário, tudo isso, você tem esse custo e ele se torna caro 

mesmo, então a partir do momento que ele tem um filhote, que ele vai ficar no mínimo 

45 dias com esse filhote, mais a mãe que ela teve lá o tempo de procriar, tudo isso aí, 

isso vai gerar um custo para esse criador. E ele vai ter um custo para repassar esse custo 

para quem ele quiser vender.  

O grande problema é que as pessoas que estão na clandestinidade elas não fazem 

isso, então vão segurar esse preço lá embaixo. E vai vender o cachorro, que um 

cachorro, um vende por 500, outro vende por 1.500. A população vai comprar de qual? 

Do de 500 reais. E aquele que fez tudo certinho não vai vender, vai ficar com o filhote 

para ele, o filhote cresceu, ele não vende mais. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Entendi. 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Entendeu? Ele não vende mais, ele fica com o 

filhote. A partir do momento que ele criou, vamos colocar uma raça média, vai você 

pensa aí um pug, tem uma média de cinco filhotes. Se ele não vender esses cinco 

filhotes, ele vai ter a mãe, pode ser o pai que ele tenha também mais cinco filhotes, não 

vendeu vai ficar com sete animais em casa. Aí tem uma nova cria, e isso ele vai ter que 

manter com ração, com veterinário, com tudo isso, uma segunda cria, depois que faça 

tudo direitinho, depois de um ano e meio, ou um ano, vai ter mais cinco filhotes, mais 

cinco e vai indo.  

Se ele não consegue vender ele vai ter um custo tão alto depois para manter essa 

família de animais lá, que ele não vai conseguir, por isso que ele precisa vender o 

animal. Então é um comércio, e eu não entendo lidar vidas com comércio. A evolução 

nossa como ser humano já mostrou isso. Comercializamos, a gente comercializou.  
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Mas, vereador, esse é um problema 

moral. 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Moral, você falou tudo, deputado. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Esse é um problema moral que você 

está levantando, eu não estou dizendo com isso a desqualificar sua preocupação, mas é 

um problema moral. Acho que esta CPI. E aí você, pela sua experiência que é muito 

grande, pela sua paixão pelos animais, eu acho que você poderia nos ajudar que esta 

CPI: qual é a vantagem dela? Não só denunciar os maus-tratos, os erros, a 

irregularidade, mas a gente sugerir legislação, sugerir leis que possam regulamentar as 

coisas que existem.  

Então, por exemplo, o comércio, nós não vamos acabar com o comércio 

imediatamente, você mesmo coloca. Então a gente pode estar junto e estabelecer regras 

que tenham que ser cumpridas, e é óbvio que a gente não vai conseguir fiscalizar em 

todas as cidades, mas se você tem regras muito claras e muito boas, digamos assim, e 

viáveis, você vai conseguir fazer, pelo menos numa cidade como São Paulo, é possível 

fiscalizar, na cidade de São Vicente é possível se fiscalizar. Então a gente começa a 

fazer a sociedade assimilar essas normas a partir dos grandes centros e elas passam a ser 

cumpridas também nas cidades.  

Por exemplo, uma cidade pequena, de repente uma denúncia pode ir para a 

polícia, e a polícia toma a providência, se o policial tem claro qual é a regra, ele toma 

providência. Então você consegue estabelecer um sistema de controle razoável se a 

gente tiver leis claras, precisas. E esta CPI pode sugerir isso, tanto leis municipais como 

leis estaduais que é o nosso métier mais importante, eu acho que a gente pode fazer isso 

e pode avançar bastante nesse sentido. Obrigado. 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Muito obrigado, Sr. Deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bem, qualquer mercado 

realmente que não tem concorrência acaba sendo dilacerado, e quando a gente lida com 

vidas e isso significa algo inaceitável. Obrigado Mário. Quero registrar aqui a presença 

do vereador Ricardo França, meu amigo de Indaiatuba. 
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O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - É de Indaiatuba? Mas aí Indaiatuba vai 

começar a tomar conta disso aqui. Espera. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Está aqui no cantinho ali. 

Cumprimentar também o ativista Rodolfo Oliveira, que está aqui. E dizer que nós 

estamos ao vivo na TV Alesp e também no YouTube da TV Alesp. Bem, eu queria 

passar agora a palavra, agradecer e pedir as suas considerações finais.  

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - Eu que agradeço, Sr. Presidente. Agradeço os 

Srs. Deputados, esse debate aqui é sempre muito bom, porque eu tenho crescimento 

dentro da causa animal, dentro, principalmente, de lidar com vidas. Eu como o Sr. 

Deputado falou, eu que sou um apaixonado pela causa animal. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - É isso mesmo, é bom, é um elogio, 

entenda como um grande elogio. 

 

O SR. GUSTAVO PALMIERI - A gente vive isso o dia inteiro, a gente sabe o 

que acontece, a gente está lá no dia a dia, a gente recebe muitos animais que precisam 

de ajuda e no final das contas, quem sofre não somos nós ser humanos, quem sofre são 

os animais. Então é o nosso papel cuidar para que esse sofrimento acabe. Muito 

obrigado a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Agora eu gostaria de 

convidar para juntar-se à Mesa a Sra. Marina Zatz de Camargo Zaborowsky, a Luisa 

Mell. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Oi, gente. 

Primeiro queria agradecer aos deputados por ouvir o clamor da sociedade, que não atura 

mais esse tipo de situação, exige uma resposta do Poder Público depois de inúmeras 

denúncias, algumas conduzidas por mim, gostaria de mostrar alguns casos aqui, que 

acho que uma imagem muitas vezes fala mais do que 1.000 palavras. A gente pode 

colocar alguns resgates de canis que a gente fez. Pode colocar, por favor. 
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* * * 

 

- É exibido o vídeo. 

 

* * * 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Esses animais 

foram adotados, depois de resgatados, pelo Instituto Luisa Mell. Os boxes que 

apareceram, o criador falou para a gente que estavam com câncer terminal, por isso que 

estavam tão magros. Uma mentira deslavada, os animais não tinham doença nenhuma, 

era simplesmente falta de alimentação. Eu gostaria até, se possível, chamar a veterinária 

que trabalha no Instituto Luisa Mell e o biólogo para que me ajudassem nessa 

explanação. Acho que fica uma coisa mais profissional. Eu consigo dar todo o conteúdo 

que a gente vem trabalhando nos últimos anos, Marina e Frank, por favor, se vocês 

puderem vir até aqui me ajudar. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro, com certeza. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Eu acho que 

quanto mais informação a gente trouxer para esta CPI, melhores resultados nós teremos. 

Eu acho que é o objetivo de todos aqui.  

A gente tem enfrentado horrores, acho como os senhores viram, a gente vê 

animais em gaiolas, animais em gavetas, animais, todos os animais que a gente pegou 

vêm muito doentes, algumas vezes os senhores olham e falam: “Ah, não tem nada”; e 

quando a gente vai fazer os exames é assustador. Quase todos têm a doença do 

carrapato. Marina, se você conseguir falar primeiro sobre o estado. E uma coisa 

importante também, normalmente ocorrem vários crimes. Por quê? Porque eles não têm 

médico veterinário responsável, eles têm medicamentos ilegais, eles têm medicamentos 

vencidos, então, assim, uma série de coisas que acabam acontecendo, fora os problemas 

com a Vigilância Sanitária. Marina, por favor. 

 

A SRA. MARINA PASSADORE - Na verdade eu acho que, na maioria das 

denúncias que a gente faz e recebe esses animais, eles têm em 90% dos casos doença do 

carrapato, uma doença que é comprovada através de exames, e ela fica no animal, é uma 
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doença que não tem cura, e isso impossibilitaria que o animal continuasse reproduzindo 

porque ela causa sangramento nas fêmeas na hora do parto, tanto na hora do parto 

natural quanto na cesárea. Então ele já não deveriam estar sendo reproduzidos, a 

maioria deles tem problemas de saúde hereditários, principalmente ortopédicos, a gente 

tem, além disso, problemas psicológicos nesses animais.  

O confinamento excessivo desses animais causa um estresse psicológico muito 

grande, causando problemas físicos posteriores. Que tipo de problemas físicos que a 

gente encontra em 90% dos casos? Úlceras de córnea e problemas oftalmológicos, 

porque o animal se estressa pelo confinamento, então ele fica batendo o olho na grade. 

A gente tem, assim, inúmeros casos. Isso tudo é registrado por fotos, laudos, então 

assim, não é uma coisa que a gente inventa. É uma coisa que a gente consegue 

comprovar olhando todos os animais, inclusive nesse momento, porque a úlcera de 

córnea causa uma cicatriz no animal e quanto mais cicatrizes, pior o olho do animal 

fica, inclusive causando hiperpigmentação no olho desses animais. É essa questão de 

ficar batendo rosto e a gente vê muito desgaste de dentes incisivos, mordedura das 

grades onde esses animais são mantidos. Por que eu estou falando isso? Quando a gente 

calcula a idade de um animal a gente vê o desgaste de todos os dentes, inclusive dos 

caninos. Quando um animal morde alguma coisa, o principal que desgasta é o canino. 

Para o animal ter dentes incisivos desgastados, significa que ele ficou mordendo a 

grade.  

Então, o trauma desses animais não é só físico. Ele é físico e psicológico pelo 

confinamento. Esses lugares não têm área de soltura e não têm nenhum tipo de descanso 

emocional para esses animais. Então, o estresse emocional acaba causando também 

problemas físicos que vão permanecer nesses animais. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - É uma 

realidade muito dura. Agora, imagina. Acho que a maioria aqui... Alguém tem 

cachorro? Os deputados? Porque eu acho que faz uma diferença. Acho que a gente só 

conhece o que é um cachorro quando a gente convive com ele, não é? Imagina o seu 

animal – que tem uma vida, te espera, passeia –, imagina esse mesmo animal viver a 

vida inteira em um espaço minúsculo ou uma gaiola ou mesmo um canil, sozinho, só 

feito para procriar. Ele não tem afeto, não tem passeio, não tem brincadeira. Isso é 

justo? Isso é moral? Isso é ético? O que a gente vem permitindo que faça com aquele 

que é considerado o melhor amigo do homem? 
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Sobre a fiscalização, eu queria falar uma coisa. Quem me chama é a polícia. As 

pessoas acham que sou eu que faço a maioria das denúncias. Não. A polícia é chamada, 

tanto a Polícia Ambiental, quanto a Polícia Civil, e o Estado é incompetente, não 

consegue pegar esses animais, recolher esses animais. Então o Estado acaba me 

chamando e a gente acaba, muitas vezes, ficando como fiel depositário, o que é uma 

coisa terrível para a gente, porque o processo, normalmente, dura muito tempo e a ONG 

que fica arcando com esses custos sem poder doar esses animais, o que, para eles, 

também é um novo estresse, porque, por mais que a ONG seja – a nossa, muito, graças a 

Deus, hoje em dia é – muito bacana, mas ONG também não é lugar para cachorro. 

Cachorro quer um dono. 

Então, acho que essas coisas a gente pode resolver na CPI. Por exemplo. Teve 

uma vez na Oscar Freire, que a gente apreendeu uma mulher que fez uma barraquinha e 

estava vendendo cachorro, assim. Bruno estava comigo, não é? Se tem alguém 

vendendo CDs, a polícia apreende os CDs e a pessoa perde os CDs. Os cachorros não. 

Os cachorros estão até hoje com a gente ali nesse processo e a gente lutando por isso. 

Então acho que falta, na verdade, uma legislação eficiente, uma legislação justa, uma 

legislação clara, não é? Sobre o que pode e o que não pode, a polícia.  

Muitas vezes chega num canil e não sabe se isso é crime, se isso não é crime, 

fica uma coisa subjetiva. Acho que está a hora de a gente... Gostaria de falar que, eu, 

como ativista vegana, sou absolutamente contra a venda, porque, por valores morais, 

como você falou bem, eu acho que vida não pode ter preço tem que ter valor. Eu acho 

que isso norteia, inclusive, esse comércio, esses abusos. Porém, eu convivo em 

sociedade, sei que a sociedade brasileira ainda não está pronta para este momento. A 

gente vê esse movimento no mundo inteiro. Vários países estão mudando a sua 

legislação, proibindo venda em pet shop, proibindo venda pela internet, que é uma 

atrocidade. A gente tem venda em praças públicas, aqui, os animais vêm muito doentes, 

é uma tragédia e continuam acontecendo feiras conhecidas.  

Então, chegou o momento de os senhores darem essa resposta à sociedade até 

para a polícia poder trabalhar e ficar claro o que é e também resolver facilmente. Se foi 

apreendido, constatados os maus-tratos, tem que perder os animais imediatamente para 

não ficar esse ônus para a ONG durante tanto tempo e para o animal, também, que vai 

ficar anos ali e talvez nunca tenha a chance de ter uma vida. 

 Sobre as raças. Eu gostaria de pedir ajuda do Frank, que é nosso biólogo. 

Gostaria de falar um pouco, ainda, sobre o cruzamento, sim. Algumas raças vem 
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apresentando doenças cada vez piores. Algumas, na minha opinião, deveriam ser 

proibidas, por mais que os senhores achem que a pessoa tem direito de escolher – “Eu 

acho assim mais bonito” –, mas o que aconteceu: desde a década de 1950, mais ou 

menos, foram selecionando animais por conceitos estéticos e isso foi escondendo uma 

saúde deteriorada dos animais. Então, esses animais que, por exemplo, têm o focinho 

curto, o pug, por exemplo, foi ficando com o focinho cada vez mais curto e isso faz com 

que ele não consiga respirar direito a vida inteira. Ele tem problemas seríssimos para 

regular a temperatura 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - É o caso do buldogue francês também? 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Sim. Todos os 

chamados braquicefálicos têm esse problema. Tanto que, no Reino Unido, a Associação 

de Veterinários pediu para as pessoas pararem de comprar esses animais, porque eles 

são condenados a sofrer. A Holanda acabou de proibir totalmente a venda desse tipo de 

animal. Então assim, tem que existir pelo menos um limite, não é? Eu sempre digo: é só 

você mudar a vítima. Vamos supor que a gente descobre um jeito que as crianças 

nasçam cada vez com os olhos mais claros, assim, bem lindos, só que elas não 

enxergam. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Cegas. Cegas. Claro, sim. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - E a gente vai 

continuar reproduzindo, porque a gente acha bonito. É justo? É ético e moral? Por que 

com os animais a gente acha que a gente pode fazer isso? Porque a pessoa acha 

bonitinho pug. Eu obviamente amo todos os animais, mas eu sei que eles nascem para 

sofrer. Acho que a gente devia também discutir esse assunto. O Frank, acho que pode 

até falar um pouco melhor do que eu por ser biólogo. 

 

O SR. FRANK ALARCÓN - Na verdade eu acho que a Luisa foi muito feliz e 

a Nina também na sua explanação, mas para colocar em um modo bem didático o 

endocruzamento significa quando organismos, nesse caso cães ou gatos aparentados, 

são colocados para gerar novos descendentes. Então imaginem que a pessoa que 

trabalha com a criação e a venda de animais, tem interesse em colocar esse produto – 
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porque o animal é visto como um produto, com uma coisa, como se fosse esse copo – à 

venda. Olha, se eu quero vender esse animal, eu quero ter prole e, muitas vezes, você 

consegue colocar pai cruzando com filho ou com um aparentado de segundo grau, mãe, 

e assim por diante.  

A pessoa que compra um animal não sabe exatamente se aquele produto, aquela 

coisa é resultado do endocruzamento. A pessoa está adquirindo animal porque ela tem 

uma afeição a um tipo de comportamento, a um traço estético, mas na loteria biológica 

dos cruzamentos, muitas coisas, muitos traços genéticos acabam vindo juntos, que o 

comprador não sabe e que o vendedor muitas vezes sabe, mas ele omite isso da parte da 

venda. É como se eu estivesse vendendo um carro que tem um problema muito sério, sei 

lá, no câmbio, e eu não vou contar para o meu vendedor. Então, apenas para citar um 

exemplo: os dálmatas, que, em uma época, estiveram muito na moda, para que aquele 

padrão de manchas pretas aparecesse tão bonito como aparecia nos filmes da Disney. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Manchas circulares, não é? 

 

O SR. FRANK ALARCÓN - Exatamente. Os dálmatas com aqueles padrões 

bem redondinhos eram mais queridos no processo de venda. Junto a esse traço estético 

das manchas, vinham associados elevados traços de surdez, ou seja, dálmatas surdos 

eram muito comuns pelo fato, simplesmente, de que a população queria animais com 

pintas redondinhas pretas porque aquilo estava na moda. A mesma com o lulu-da-

pomerânia, que tem uma facilidade para ter um descolamento de retina. Golden 

retriever: displasia coxofemoral. Todas as raças têm, justamente, alguns traços genéticos 

biológicos que irão se manifestar, algumas vezes resultado do endocruzamento, e que 

aquele comprador mais tarde vai enfrentar e não vai entender por que aquilo está 

acontecendo.  

Quanto mais você busca uma raça perfeita, mais seleção você está aplicando 

para alguns traços genéticos biológicos que virão junto com o pacote do bonitinho, do 

comportamento. Akita, por exemplo, é um cachorro que late pouco. Ele foi selecionado 

para latir muito pouco, mas com isso, também, ele tem uma série de problemas 

ortopédicos. 

Então, os animais de raça, não importa a motivação daquela pessoa que cria, seja 

porque ele é um aficionado, seja porque ele quer uma fonte de renda extra, ele está 

selecionando e colocando, no ambiente da sociedade, animais que manifestarão uma 
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série de problemas biológicos, que irão, efetivamente, causar sofrimento, não somente 

ao animal em si, mas à família que o acolhe. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Aqui, até 

gostaria de indicar um livro para os deputados, porque isso é uma discussão no mundo 

inteiro, chamado “Cão Senso”, é um pesquisador, que fala justamente sobre isso e ele 

fala de algumas raças, por exemplo, a cavalier king charles, ele fala: “No site dos 

criadores a gente vê as características brincalhão, afetuoso, absolutamente destemido, 

alegre, amigável, não agressivo...  Nenhuma menção aqui ao fato de que toda essa 

moderna raça descende de apenas seis indivíduos e que se trata de uma raça inclinada a, 

não só ter problemas cardíacos, mas o que é mais importante ainda se você for um 

desses cães, a desenvolver cistos na medula espinhal, que causam dores fantasmas, as 

quais, como o comportamento do cachorro mostra claramente, são muito angustiantes”. 

Então esse é um questionamento moral importante, até porque, se a gente for falar como 

ele é considerado pela nossa legislação, coisa, a gente fala, realmente, em direito do 

consumidor, que está comprando isso sem ser alertado pelo criador, que essas doenças 

certamente acontecerão. Realmente não dá para você ter um pug que realmente não 

tenha a dificuldade de respirar ou de regular a temperatura do corpo. 

 

O SR. FRANK ALARCÓN - Apenas um comentário adicional. O deputado, 

em algum momento, falou que o Estado não pode se intrometer na vida do cidadão e 

dizer o que ele deve comprar, consumir, vender e tudo mais. No entanto, o Estado se 

intromete, com essa decisão, na vida de outras vidas, neste caso os animais, que não têm 

poder de escolher alguma. Então é importante que esta Casa se posicione de maneira 

muito clara sobre a sua relação com esses organismos, que são animais, sencientes, têm 

visão de mundo, têm como eles são complexos... Afinal eles são coisas ou são vidas?  

O Código Civil os trata como coisas, como objeto, como esse copo. Eu posso 

jogar esse copo contra a parede, quebrar, e eu não vou ser preso por isso. Alguém faria 

isso com um cachorro, com um gato? Se a gente substituir na expressão “Vou colocar 

meu cachorro para procriar e vender os seus filhotes”, se a gente substituir a palavra 

cachorro por humano ou criança, será que a gente entenderia esse ato como de igual 

moralidade? Então é importante que V. Exas. se coloquem, de maneira muito pungente, 

muito firme, na maneira como vocês querem ser vistos enquanto sociedade.  
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O processo civilizatório, no mundo inteiro, aponta cada vez mais, fundamentado, 

inclusive, pela ciência, de maneira muito forte, que esses animais que nós tratamos 

como coisas, o frango, o peixe, o gato, a galinha e por aí vai, o cachorro, não são coisas. 

Eles entendem o mundo. Eles têm percepções que nós não temos. O morcego, por 

exemplo, é quase cego. Ele se orienta como? Pela audição. Ele vê o mundo através da 

audição. As baleias enxergam o mundo de um jeito bem peculiar. Os cães também. Os 

gatos também. Será que é justo que a gente os coloque para procriar, enfim, ao gosto do 

freguês, porque a gente acha isso bonito e coloca um preço e vende depois ninguém 

mais quer saber dele? É importante que vocês reflitam seriamente sobre essa questão 

profundamente importante. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Sobre os bons 

e maus criadores, porque estava tendo essa discussão, eu acho que a exceção são os 

chamados bons criadores. Eu acho que você não consegue ter lucro. Esse é um ponto. É 

como qualquer negócio. Se você quer ter mais lucro, você começa a diminuir os seus 

custos. Só que aqui você está lidando com vidas.  

Então esses animais que a gente pega não tomaram remédio contra carrapato, 

eles têm uma série de doenças, alguns não têm nem carteirinha de vacinação, alguns 

estão em área endêmica de leishmaniose – que é um problema muito sério, que a gente, 

inclusive, deveria discutir, também, que o poder público está sendo omisso, está cada 

vez mais aumentando uma zoonose séria –, e ali tinha o quê? Quase dois mil animais 

numa área endêmica, nenhum vacinado. Nenhuma proteção para isso. Então são 

assuntos pertinentes, são assuntos sérios e que a gente tem que discutir e tem que 

arranjar uma solução rápida, 98% dos criadores realmente acabam abusando, talvez não 

comecem assim, mas eu não posso ser leviana, aqui, de falar que não existem pessoas, 

mas, normalmente, as pessoas que conseguem fazer de maneira mais adequada, mais 

séria, não vivem disso. O sustento dela não vem daqui. Eu acho que essa é a grande 

diferença, não é? Porque se a pessoa precisar, ela quer comprar mais uma roupa, ela 

quer não sei o que, ela começa a, infelizmente, diminuir os custos, neste caso, a 

prejudicar os animais. 

 

A SRA. MARINA PASSADORE - Na verdade, eu acho que um dos pontos que 

a Luisa tocou o que é muito importante é a questão de saúde, é a questão sanitária 

desses animais. Porque 100% dos canis que a gente apreendeu junto com a Polícia 
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Ambiental, nenhum deles apresentava a carteirinha de vacina dos animais, nem a vacina 

antirrábica, que é uma zoonose importantíssima, porque uma pessoa infectada com a 

raiva a gente sabe que é um vírus que não tem cura, e nem com a V10. A V10, eu não 

sei se todo mundo sabe, mas ela também defende o animal de leptospirose, que é uma 

zoonose importante também para as pessoas, e, nesses lugares, eles não têm nem o 

saneamento básico. Normalmente, a gente encontra uma porção de roedores, o que pode 

infectar o cão ou gato. Na verdade o cão, desculpa, pode infectar o cão com a 

leptospirose e a leptospirose pode ser transmitida para qualquer pessoa, inclusive o 

consumidor final, que é a pessoa que compra esse filhote ou esse cachorro. 

Então eu acho que, além de tudo, é uma questão sanitária também. É uma 

questão de saúde pública. Não é só uma questão de gosto ou não gosto de como se criar 

um animal.  

 

O SR. FRANK ALARCÓN - E um último comentário que é pertinente. Por trás 

de todo o mercado de criação e venda de animais está um mercado paralelo, que é muito 

complexo, que é o da venda de certificado, de pedigree, que movimenta quantias 

absurdas de dinheiro. É um papel que, supostamente, atestaria que aquele animal 

pertence a uma raça, quando, na verdade, não são feitos os exames genéticos, 

genotípicos para dizer que aquele animal realmente pertence a uma raça. O que se tem 

hoje são animais genéricos de raça circulando no mercado, que têm por trás um 

pedigree, que não tem valor algum do ponto de vista técnico. E todas as entidades que 

patrocinam, que veiculam a venda de pedigrees, que movimentam quantias absurdas 

que não passam pelo fisco ou passam de uma maneira muito tortuosa, são usados, 

também, para, enfim, legalizar um dinheiro que não necessariamente tem origem legal. 

Então é importante ver que a criação de animais movimenta uma série de 

mercados paralelos, que talvez não estejam sendo objeto do radar de vocês, mas eu 

alerto e todas as pessoas que lidam com isso sabem que isso dialoga muito 

proximamente com ilegalidade e, obviamente, isso é obrigação dos agentes do poder 

público colocarem na mesa e discutir. 

 

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

 

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

Altair Moraes. 
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O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o 

esclarecimento, porque é importante em uma CPI como esta, até para a gente, que 

legisla, ter um conhecimento melhor da causa. Realmente algumas informações que eu 

não tinha tão aprofundado. Vou fazer questão de ler o livro, mas realmente vai ter que 

ter muita discussão em relação a isso, porque há muito embate, há muita resistência, 

mas fico muito à vontade para falar isso para vocês, que o importante aqui é justamente 

que está acontecendo aqui. É o esclarecimento, porque as pessoas erram por falta de 

esclarecimento, entendeu? Então isso é de extrema importância.  

Realmente saio daqui muito satisfeito com toda a explicação dada e tenho 

certeza que alguns que estão aqui, e nós deveríamos até legislar em cima disso, para 

esclarecer as pessoas, para ter um ponto esclarecimento melhor. E eu tenho certeza que 

esta CPI vai ser muito boa para os animais, porque assim que a gente tem que ver. 

Obrigado. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Obrigada. 

Aliás, gostaria de convidar os deputados a conhecerem o nosso trabalho no Instituto 

Luisa Mell, nós temos um abrigo em Ribeirão Pires, nós, no momento, temos cerca de 

1.000 animais, normalmente é um pouco menos. A gente fez um resgate muito grande, 

o maior do mundo num canil no começo do ano, ainda estamos trabalhando com isso. 

Eu tenho recebido ameaças constantes, também, de campanha de difamação, essa 

pessoa já até se investigou, ele tem 300 processos, é uma pessoa... 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Tem mais um agora. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - É, é essa coisa. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Vai ficar com 301. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Então eu 

convido todos a conhecerem a profundidade, a seriedade do nosso trabalho. Está 

totalmente aberto a todo mundo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Bruno Ganem. 
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra, deputado 

José Américo.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Bruno Ganem. Enquanto vocês falavam 

sobre a questão da comercialização dos cães e dos gatos, animais, estava pensando o 

seguinte. O Gustavo deu uma ideia aqui comparando com a escravidão. Uma das 

principais causas do fim da escravidão no Brasil, não foi o coração nem a bondade dos 

escravocratas brasileiros, certo? Aliás, eles não tinham nenhuma bondade, nenhuma 

piedade. Foi o seguinte. Uma série de regras foram sendo estabelecidas e o comércio 

negreiro começou a ter dificuldade, tanto a importação de escravos da África, quanto o 

comércio interno no Brasil. Uma das atividades mais importantes da escravidão, na 

verdade, era a importação legal de escravos, o contrabando e a venda interna.  

O comércio sobre a escravidão era uma das coisas mais importantes. A 

burguesia carioca, por exemplo, tem um estudo muito interessante sobre a formação da 

burguesia carioca. Por isso quando eu vejo um sujeito, assim, quatrocentão carioca eu 

fico com raiva. Porque a acumulação primitiva deles veio do comércio de escravos. 

Então as primeiras famílias cariocas vinham do comércio de escravos. O que foi 

acontecendo: as regras foram sendo estabelecidas e o escravo foi ficando muito caro. 

Em 1880, o escravo, no Brasil, era muito caro.  

Então começou a entrar o problema do custo benefício, porque era uma atividade 

mais, digamos assim, produtiva do que lúdica, como é o caso do animal, mas de todo 

modo o escravo ficou caro demais. Então o comércio foi acabando e o escravo ficou 

caro demais para ser comprado por alguém que não tinha escravo e quem tinha escravo 

era um patrimônio alto demais para a produção que os escravos davam. Então foi isso 

que foi criando uma situação de libertação dos escravos.  

Então, na verdade, pelo que o Gustavo colocou, nós vamos chegar em uma 

situação dessa, se a gente trabalhar direito, porque as regras estabelecidas para você dar, 

digamos assim, um tratamento ético para os animais, um tratamento, de nossa parte, 

humano, generoso para os animais, vai chegar em um momento em que você vai ter que 

impedir mesmo a comercialização ou criar regras que dificultem a comercialização. O 

que a Luisa fala e o Gustavo fala de acabar, talvez a gente não consiga acabar, mas 

vamos criando regras que vão dificultando. Cada dia dificultando mais nós vamos 

chegar, a médio prazo, que vai ficar antieconômico comprar e vender, e aí você cria, 
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digamos assim, uma sociedade onde a criação passa a ser uma coisa mais... As pessoas 

terem uma outra relação com o cão, com gato. Uma outra relação. E aí você tem alguma 

coisa espontânea, amadora, que, na minha opinião, é muito melhor do que essa 

atividade de exploração de canis como nós temos hoje, não é? É um absurdo. É isso. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Gostaria 

também de lembrar que nós temos... Eu preciso falar pela ordem toda vez? Não? Pode 

falar. Desculpa. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Luisa, nós somos... 

 

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

Luisa Mell. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Você é apenas uma. Você é apenas 

uma, não precisa falar pela ordem. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Fica à vontade. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY -  Lembrando, 

também, que nós temos cerca de 30 milhões de animais abandonados, que é um 

problema para toda a sociedade, para quem gosta de animais, porque sofrem em ver 

esses animais passando fome, sede e maus-tratos nas ruas, para quem não gosta, porque 

se incomoda com esse número de animais, mas tem um problema de saúde pública 

sério, que também tem que ser discutido. 

Uma das coisas importantes que eu gostaria de sugerir para essa nova legislação 

é que, na cidade de São Paulo, existe uma lei que só pode doar ou vender animais 

castrados. Eu acho que o estado de São Paulo poderia ter essa lei. O Estado inteiro. Até 

porque a gente pode evitar, por exemplo, que o chamado criador sério venda o seu 

cachorro, aí compra lá uma pessoa, foi mandada embora, começa a cruzar. Tem pessoas, 

para vocês terem uma ideia, que vendem pela internet, elas pintam o cachorro para ele 

parecer de uma tal raça.  

A gente chega a esses absurdos de cortar rabo para parecer uma raça, e depois de 

um tempo a pessoa percebe que comprou um vira-lata por um preço... Então assim. Eu 
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acho que a gente tem que, realmente, organizar isso, e eu acho que a esterilização, ao 

contrário do que ele falou, a gente só doa animais castrados, até porque, é lei na cidade 

de São Paulo, lá em Ribeirão Pires não é, mas a gente acredita que essa é a única 

solução, porque senão a gente nunca vai acabar com esse grande problema que é a 

superpopulação de cães abandonados no País. 

 

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

 

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

Bruno Lima. 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Primeiramente parabenizar os 

três pelo trabalho, eu já acompanho há um tempo. Vou fazer duas perguntas rápidas, 

uma eu queria fazer para o Frank. Queria saber qual o valor, se você tem essa 

estimativa, que esse mercado movimenta, da venda de animais, por ano, por mês, enfim. 

 

O SR. FRANK ALARCÓN - Olha, eu recebi uma informação através dos meus 

contatos que apenas nos últimos meses o crescimento de canis de lulu-da-pomerânia 

passou da ordem do milhar. Mais de cinco mil canis... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - No estado de São Paulo? No Brasil? 

 

O SR. FRANK ALARCÓN - É. Eu quero dizer que é Brasil, mas a informação 

que eu tive é que não se restringe ao Brasil. Na verdade é São Paulo, Rio de Janeiro, 

aqui, a região Sudeste. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Sim, sim. Os grandes. 

 

O SR. FRANK ALARCÓN - Agora, pensem apenas. A existência de mais de 

dois mil canis de uma determinada raça. Estamos falando, para cães, cerca 150 raças, 

que existam dez raças na moda e que existam 1.000 canis para cada um deles, você já 

pode imaginar a quantidade de dinheiro que isso movimenta, que se movimenta não 

somente daquele que vende, mas também movimenta o mercado que atende esses 

animais, muitas vezes é interessante ter animais com problemas porque isso movimenta 
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o mercado veterinário, o mercado de medicamentos, o mercado de alimentos, o mercado 

de acessórios, o mercado dos pedigrees, papel aceita tudo, eu posso condizer que o meu 

lulu-da-pomerânia é o lulu filho do rei. Isso movimenta o dinheiro, uma anuidade, uma 

mensalidade, filiação, então eu não sei dizer o montante de dinheiro, mas certamente 

passa da ordem de dezenas de milhões de reais, eu diria, por ano, facilmente, por mês, 

com muita tranquilidade. 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Só para finalizar, eu queria saber 

dos três agora, uma opinião pessoal. Se vocês estivessem sentados aqui, o que vocês 

fariam. Vocês regulamentariam, regularizariam, criariam uma legislação para 

regulamentar, uma legislação para proibir? É uma pergunta simples e direta. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Boa pergunta. 

 

O SR. FRANK ALARCÓN - Vou tomar a liberdade de responder 

primeiramente. Eu acho que o Brasil está com uma carência tão grande de agendas 

positivas e de caráter internacional que eu faria o estado de São Paulo um exemplo 

mundial sobre essa questão. Eu, pessoalmente, proibiria. 

 

A SRA. MARINA PASSADORE - É. Na verdade, como veterinária, acho que 

eu tenho dois pontos aí, acho que existe o ponto profissional e o pessoal. A minha 

opinião pessoal, se fosse uma questão pessoal, eu com certeza proibiria. Eu não tenho 

dúvidas. Mas, a questão profissional e vendo a questão de viver em sociedade, eu acho 

que o primeiro passo, realmente, é regulamentar tudo isso, mas se fosse para escolher 

entre proibir e regulamentar, eu, com certeza, proibiria, mas, como eu acho que isso está 

um pouco longe, a gente poderia começar, pelo menos, com uma regulamentação séria 

para dificultar tudo isso. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Mais séria. Isso, isso.  

 

MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Eu concordo. Eu, 

obviamente, como já disse, ativista vegana, para mim eu proibiria todas as formas de 

exploração que existem. 
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O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Claro. 

 

MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Mas, a gente está 

evoluindo, o mundo está evoluindo. Acho que quando eu tiver meus 100 anos eu vou, se 

eu viver até lá, ver todos os meus sonhos realizados. Mas a gente pode e deve dar um 

grande passo agora. Eu acho, assim... Não tem nenhum órgão onde eles são cadastrados. 

Eu acho que tinha que ter um sistema único, a gente nem sabe direito qual que é 

clandestino. Então, se tivesse, realmente, um órgão, agora ele tem que ir lá se inscrever 

e a pessoa que se inscreve é sujeito a uma fiscalização, quem não está inscrito lá já está 

na ilegalidade... Eu acho que as coisas têm que ficar bem claras e, obviamente, visando 

às condições mínimas. Essa coisa de esperar o cio, isso é uma coisa importante, porque 

a gente pega a cadela com as tetas arrastando no chão de tanto ter uma cria atrás da 

outra, eu acho que ela pode até...  

As coisas que a gente vê são horríveis, não é? Você fica imaginando o 

sofrimento dessa fêmea dando uma cria atrás da outra, então, esse limite. E tem também 

quando eles jogam fora quando fica idoso. Isso é uma questão séria, também, dos canis, 

porque quando não serve mais, porque depois de acho que uns oito anos, depois de 

tantas crias. É, a gente pegou com oito, mas tinha muito na região da Granja Viana, que, 

antigamente – não sei hoje em dia – tinha muitos canis e eu já peguei muitos animais de 

raça idosos. No começo eu não entendia direito, mas depois eu comecei a entender que 

quando não serve mais para o canil ele tem que...  

Então eu acho que não tem regulamentação nenhuma, o imposto, também, é essa 

bagunça, eles não prestam contas para ninguém, e eu acho que a gente consegue dar 

esse primeiro passo fazendo isso. Castração obrigatória, eu acho que esse registro único, 

um poder para você... Porque assim, para você poder entrar nos canis também é muito 

complicado, não é? Esse é um ponto. Esse a gente estava com denúncia há muito tempo. 

A gente só conseguiu entrar quando chegaram as imagens da mulher espancando os 

cachorros e aí a gente consegue mandar a polícia. Mas não é sempre que a gente 

consegue ter provas tão cabais, não é?  

Então se você faz essa pessoa se inscrever, ela tem por obrigação mostrar ao 

poder público o trabalho que ela vem fazendo, quantos animais, quantas crias, eu acho 

que a gente pode realmente dar esse primeiro passo. Eu espero que daqui uns anos a 

gente volte aqui para realmente proibir. Não, eu acho que a gente, ainda mais os 

senhores, estão representando a sociedade, então a gente tem que escutar. Eu acho que a 
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sociedade não está pronta para: “Ah, não pode comprar de jeito nenhum”. A gente pode 

inclusive alimentar o mercado negro, não é? Que pode ser uma consequência desastrosa. 

Eu acho muito melhor a gente realmente fiscalizar, fazer uma coisa séria, e, quem não 

estiver inscrito aqui, perde os cães na hora. Eu acho que isso tem que ser bem concluído 

até para ajudar a polícia e as ONGs que ajudam nesse trabalho. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Luisa, inclusive, uma das 

coisas que nós queremos construir através desta CPI, foi uma coisa que já foi dialogada 

aqui entre todos, é, justamente, no final, construir um Projeto de lei que seja dentro 

dessa razoabilidade. Se eu fizesse um projeto pelo meu mandato, eu estou numa posição 

em que eu certamente proibiria, mas aqui na Casa a gente tem, claro, a pluralidade, isso 

é a democracia, e, aqui na comissão da CPI, nós também temos esses representantes. 

Então eu acredito que nós vamos conseguir construir uma redação conjunta e que vai 

conseguir melhorar bastante a qualidade de vida desses animais. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Concordo. 

Inclusive, na primeira reunião que a gente fez com o deputado Bruno Lima, eu convidei 

muitos criadores, não é? Aliás a mesma estava mais composta por eles, para a gente 

começar a ter esse diálogo, porque eu acho assim. Quem não quer se sentar para 

conversar, quem está ameaçando, quem só fica tentando xingar é porque é criminoso. 

São bandidos que fazem isso. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - É verdade. 

 

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

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Bandidos mesmo. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Que querem 

ameaçar o deputado, querem coibi-lo, querem acabar com o meu trabalho, querem 

destruir uma ONG. Então assim, a gente tem que diferenciar as pessoas que acreditam 

nesse trabalho, que têm essa opção e os bandidos, porque está meio que misturado aí. 
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 O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Uma pergunta. No nosso lugar, deputada. 

Você é deputada agora, está aqui, vamos sentir a pressão, não é? 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Socorro. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Vamos sentir a pressão aqui, que é bom, 

mas o primeiro passo que você tomaria seria esse? Seria criar um PL, um Projeto de lei, 

que tivesse um registro único, porque ficaria melhor para a fiscalização, e os criadores e 

as pessoas que não estiverem dentro desse registro único seriam ilegais. É isso? 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - É, eu acho que 

colocaria uma multa altíssima, não é? 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Boa. Não tem nada melhor, minha filha, do 

que mexer no bolso. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - É, eu sei. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Minha avó dizia assim: “Meu neto, não 

faça isso”, “Eu vou fazer, vovó”, “Não vou dar sua mesada”, “Faço não”. “Faço não, 

porque...” 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Não, com 

certeza. A gente tem um problema sério de prisões e eu não vou falar para vocês 

continuarem enchendo as prisões. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - É, exatamente. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - A gente tem 

que pensar nas necessidades de como fazer o que eu digo, então eu acho que, realmente, 

teria uma multa altíssima para cada animal, a gente pode pensar nisso, acho que o que 

eu disse de só poder vender castrado, eu acho importante, castrado e microchipado... 
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O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Esse registro único que você falou, estaria 

bem claro em tudo isso, não é? Castração e tal. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - É, eu acho que 

a gente tem que colocar isso na lei, que só pode vender castrado, esterilizado, melhor, a 

palavra. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - É, na lei isso. Por isso que eu estou 

falando. Não pode fazer só um registro único sem detalhar, entendeu? 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Não, não. 

Acho que tem tudo isso. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Vamos nos sentar e tocar isso. Isso é bom, 

hein? 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Não poderia 

vender em praças públicas. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Isso. Isso aí vai ser bom. Agora eu estou 

me animando. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Em pet shop 

eu também sou contrária, pela internet, eu acho uma atrocidade... 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Positivo. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Eu acho que 

direto no canil dos criadores. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Boa. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - A pessoa vai 

até o local, conhece, não é? Tem esse contato, o criador também conhece diretamente 
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para quem ele está vendendo. Eu acho que o criador sério, se ele realmente gosta dos 

animais, vai preferir isso também. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Estaria incluso nesse registro único. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Se ele não está 

só pensando no lucro, lucro, lucro, ele vai achar essa uma solução plausível. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Um aparte só, Luisa, para eu poder reforçar 

nesse tom que você está dizendo. A quantidade de animais do canil tem a ver com a 

qualidade também? Se tem muitos animais ele acaba sendo mais, assim, suscetível a 

cometer mais atos errôneos na criação, na procriação? 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Eu tive as duas 

situações. Eu tive uma mulher que tinha 135 animais dentro de uma casa, que é uma 

coisa... Era um pesadelo, enfim, e tive agora, um caso enorme de 1.700 que também os 

animais... Assim, existem várias situações. Primeiro que nem via quando os animais 

ficavam doentes, porque assim... Ela tinha um incinerador que já jogava os cachorros 

quando eles já não iam servir. Eu não posso entrar muitas coisas, porque tem um 

processo aí e eu não posso nem falar todas as coisas, mas acho que assim. Ela tinha 

quantos funcionários para todos os 1.700 animais? Quantos funcionários ela deveria ter? 

Quando a gente fez resgate, eu contratei mais 40 pessoas no primeiro momento – para 

você ter uma ideia – mais os quase 30 funcionários que a gente tinha. Foi uma coisa, 

assim... Então para você conseguir cuidar de 1.700 você precisa ter um número. E aí, é o 

que eu falei, não bate. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - A conta não fecha. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Então da mesma forma a quantidade de 

animais canil, também, seria relevante? 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Eu acho até 

que a quantidade de raças, que a pessoa consegue entender mais que uma raça... Mas eu 

acho que isso os criadores podem falar melhor se eles acham que, realmente, um cara 
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pode cuidar de 300 raças. Eu, particularmente, acho que não, acho que deveria... E as 

fábricas de filhotes são um problema no mundo. Os Estados Unidos tiveram uma 

polêmica muito grande, a Oprah, que na verdade veio com essa denúncia, que são 

fábricas de filhote. Aí a gente fala, poxa, o cachorro fica a vida inteira ali, procriando, 

procriando, procriando sem direito nem a área de soltura. A área de soltura também 

acho fundamental. Nossa ONG, a gente tem.  

Nós somos uma ONG e temos e isso mudou completamente a fisionomia do 

animal. Imagina você só ficar preso, porque tem animais, infelizmente, que a gente 

resgata e demoram anos e anos, alguns nunca encontram lar, e aí quando eles ficam só 

preso no canil é desastroso. Agora ele tem área, o recreio, eles brincam e eles têm uma 

vida. Eu acho que é o mínimo que o cachorro que está ali, está dando esse sustento, esse 

lucro, esse dinheiro, tem que ter pelo menos a coisa básica, não é? E essa coisa 

psicológica é importante. A gente não pode tratar o animal como objeto, porque existe, 

além do físico, do faz xixi, faz cocô, fica doente, tem a parte psicológica que é muito 

importante e tem que ser relevante nesse Projeto de lei. 

 

O SR. FRANK ALARCÓN - Deputado, só complementando a lógica, talvez 

seja semelhante à do carro. Um carro tem Renavam, você não pode simplesmente se 

desfazer do carro. Você tem que monitorar o carro. Então muitos desses princípios, já 

que o animal ainda é considerado um objeto, uma coisa, dentro do Código Civil 

Brasileiro, então que se aplique a esse objeto, que para nós é uma vida, os rigores de 

controle, por exemplo, de um veículo, porque a gente sabe para onde ele vai, onde é 

vendido, de onde foi, para onde vai... Isso talvez possa ajudar a melhorar um pouco esse 

cenário caótico.  

 

(Sobreposição de vozes.) 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Tem que ser 

um médico veterinário responsável. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Claro. 
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A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Porque a gente 

vai, eles falam que tem não tem, o cara não assina, as carteirinhas são todas falsas... É 

uma atrocidade.  

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Uma bagunça, não é? Uma bagunça. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - É um crime 

atrás do outro. Uma ocorrência de crime. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Só para a gente não 

perder a oportunidade, em uma das primeiras reuniões foi discutida a criação de uma 

força, de uma ação dentro da CPI, alguém que seria, vamos dizer assim, o nosso 

coordenador de produção legislativa. Já pensando nesse projeto e eventuais outros 

projetos que se surgirem nessas oitivas. E eu vou formalizar, acho que a discussão já 

está nesse nível de maturidade, até a Dra. Marcela está aqui, eu gostaria de formalizar, 

para a próxima reunião, para que a gente, enfim, formalize uma pessoa para cuidar 

dessa produção legislativa. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Muito boa. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Em nome, claro, de toda 

a CPI, todos assinarão, e eu gostaria de convidar, tanto o Gustavo, quanto a Luisa, aliás 

os senhores também, o Frank... 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - É, os médicos, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Para participar dessa 

construção, da construção do Projeto de lei. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Da construção, não é, Bruno? Da CPI. Isso 

é importante. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Uma lei tem um peso 

enorme na vida de todos, não é? E a gente tem que fazer realmente com muita 
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sensibilidade. Desculpa, gente. Estou tentando sair de uma gripe aqui, mas está difícil. 

Com toda a sensibilidade necessária que a sociedade nos demanda. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Eu penso o seguinte, Luisa e todos os 

médicos que estão aqui, vocês. Aquilo que não é proibido é permitido. Então sou de 

pleno acordo e estou aqui com toda a disposição para entrar nesse projeto junto com 

todos. Conto com a ajuda de vocês, de verdade, e foi muito esclarecedor. De verdade 

aqui. É muito bom para mim, foi muito bom, de verdade. Pode contar com a gente, a 

gente vai trabalhar para isso. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Contem 

conosco também. Muito obrigada. 

 

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

alguém que gostaria de se inscrever? Não? Então eu gostaria de passar para Luisa para 

as suas considerações finais. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Olha, eu acho 

que foi muito produtivo, eu acho que estamos aqui para isso, estamos à disposição. 

Nosso objetivo é melhorar, sempre, a qualidade dos animais, a gente tem uma equipe, e, 

mais uma vez, convido a conhecer o nosso trabalho, para ver a seriedade e importância 

do terceiro setor. E espero que a gente não fique só nessa promessa e que a gente 

realmente tenha resultados efetivos. Acho que a gente começou uma nova gestão, a 

gente espera realmente ver resultados e ver uma transformação. O País precisa muito de 

vocês. Muito obrigada. 

 

(Palmas.) 

 

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

uma vez, Luisa Mell, Frank... 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Marina. 
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - A Marina. A Marina, não 

é? 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - E o livro, hein? 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Então, esse se 

chama “Cão senso”. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Cão? 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Senso. É até 

uma brincadeira, não é? John Bradshaw, ele é um pesquisador, um biólogo e ele fala 

bastante sobre essas coisas de endocruzamento. Para mim foi muito esclarecedor e... 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Desculpa, Luisa. O nome do autor? 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - John 

Bradshaw. E também tem o meu, não é? Já vou fazer minha propaganda.  

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Por favor! 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Eu só trouxe 

um agora. Você já leu meu livro? Você já leu, você já tem. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Luisa, eu já tenho seu 

livro. Autografado. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Então, pronto. 

Vai ter que ler. Eu vou cobrar. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Eu vou ler, pode ter certeza. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - E tem bastante 

coisa aqui, também, no final, sobre canil. Tem tudo sobre a proteção animal. 
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O SR. ALTAIR MORAES - PRB - É bom. Esclarecimento sempre é bom, 

Luisa, entendeu? 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Exatamente. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - A gente fala algumas coisas como como eu 

falei aqui no início, como leigo, como opinião, e eu acho importante falar isso mesmo, 

porque muita gente pensa assim e fala assim. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Exatamente. 

Perfeito. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Então quando a gente tem esclarecimento é 

muito bom. Tira dúvida. Eu vou tirar todas que eu preciso tirar. E eu acho isso de muita 

relevância. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - O que eu 

puder ajudar, estarei aqui. Não sei tudo e também estou sempre aberta a aprender. Eu 

acho que é assim que a gente evolui como ser humano, como sociedade. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Muito obrigado, está bem? 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Obrigada. 

 

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

uma vez à Luisa, à Marina, ao Frank, agradecer ao Gustavo, ao deputado Altair Moraes, 

Bruno Lima, Caio França, José Américo. Apenas fazer um registro aqui antes de 

encerrar, que esta reunião, até por força da boa dinâmica, um vez que a Luisa passou a 

importância do Frank, da Marina participando, para a gente ter uma boa dinâmica vocês 

viram que eu deixei uma maneira bem à vontade, para a gente poder extrair o resultado. 

Que é o que a gente quer. Extrair os conteúdos. Nas outras reuniões eu tenho sido um 

pouquinho mais rigoroso, mas nessa, realmente, é propositalmente, a gente pôde trocar 

de uma maneira mais à vontade e o resultado entendo que foi muito bom. 
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O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Presidente, duas perguntas para concluir da 

minha parte. Nós já fizemos a prorrogação desta CPI? 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Ainda não foi feita. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Então podemos fazer para poder ter mais 

tempo e, por último, na próxima agenda já são os agentes de fiscalização ou ainda 

continuaremos com a proteção animal? 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Ainda protetores. 

Marcela me salvou aqui. Bom, agora entendo que, durante o mês de julho, de recesso, 

não tem atividade, o prazo também para, mas, enfim, vamos aproveitar para preparar. 

Temos as diligências, que serão feitas e, inclusive, Luisa, uma coisa que a gente tem 

chamado toda a sociedade. Todas as denúncias de eventuais maus-tratos, canis em uma 

situação esquisita, pode passar para nossa CPI, porque nós temos aqui uma deliberação, 

já, que nos dá liberdade de ir até esses locais com a força da CPI. Isso já foi deliberado 

na nossa segunda reunião. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Mas eu tenho 

milhares de denúncias. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Traz para a gente. Dá trabalho para a gente. 

Não trabalha sozinha, não. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Passe todas, por favor. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Mas quem é 

que vai ficar com os cães depois? Eu não tenho a menor capacidade de pegar mais. Eu 

não consigo. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Vamos juntos. Vamos 

juntos. 
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O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Manda para a gente. 

 

A SRA. MARINA ZATZ DE CAMARGO ZABOROWSKY - Eu não 

aguento mais. Estou ainda com 1.000 cachorros. Estou quase louca.  

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É o problema é que no 

final vai ter uns dez mil. Então a gente tem que, claro, planejar, também, essa logística, 

não é? Tudo isso. Esse é um dos fatores. Mas é importante a gente receber essas 

denúncias. 

Bom. Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta reunião. Muito obrigado a 

todos. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

 

* * * 


