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CPI – VENDA DE ANIMAIS 

03.10.2019 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Boa tarde a todos. Registro 

a presença dos Srs. Deputados Delegado Bruno Lima; José Américo, Rafa Zimbaldi e 

este presidente Bruno Ganem. Com o registro de deputados fora daquilo que registra o 

quórum isso não impede o andamento normal desta Comissão Parlamentar de Inquérito, 

até por conta de não termos previsão de deliberações no dia de hoje e sim oitivas que, 

portanto, poderemos seguir de maneira normal. 

Bom. Vamos lá então. Convido a juntar-se à Mesa, já partiremos, então, para as 

oitivas. Nós temos três convidados para o dia de hoje. Lembrando que os convidados são 

pessoas que algum deputado da Casa fez um requerimento, um pedido formal para que 

fosse ouvido e foi aprovado em uma reunião deliberativa da CPI. Então, dentro disso nós  

temos aqui hoje registrado para a data de hoje o Sr. Carlos Flaquer, que é médico 

veterinário criador de terrier brasileiro e árbitro da Confederação Brasileira de Cinofilia, 

a Sra. Mônica Grimaldi, presidente da Associação de Cão-guia de Cegos e a Sra. 

Rosangela Ribeiro Gebara, médica veterinária da ONG Proteção Animal Mundial. 

Para que a gente possa transcorrer bem a nossa reunião assim como em outros 

encontros o regimento da Casa disse que não é lícito manifestações e isso é importante, 

porque nós temos aqui, e isso é natural, pessoas que pensam de maneiras diversas e 

também convidados que pensam de maneira diversa e a CPI é um instrumento que serve 

para que a gente possa buscar as informações e efetivamente buscar alguma ação, ou seja, 

ponto de vista mais investigativo, passar para órgãos judiciais, seja na linha legislativa e 

assim por diante e temos aqui dentre os convidados também pessoas das mais diversas, 

enfim, linhas de pensamento e elas têm que ter, sim, toda a tranquilidade para falar aquilo 

que elas quiserem falar, sem nenhum tipo de pressão nem de um lado e nem do outro. É 

nesse sentido que nós seguiremos aí a reunião de hoje. 

 

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

 

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

deputado Delegado Bruno Lima.  
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O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Chegou ao conhecimento da nossa 

equipe a Mônica Grimaldi não vai comparecer por um compromisso externo e também 

pelo fato de não ter dado quórum queria ouvir os colegas, claro, e também pelo avançar 

da CPI, que ela já vai caminhando para o seu final, a substituição da Mônica pelo Sr. 

Mauro Atalla. Ele entrou em contato conosco aqui para tentar viabilizar. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Ele se encontra aqui? 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Ele se encontra aqui. 

 

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

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Para, a gente tinha de deixar de 

uma forma mais democrática, é o bloco de oitiva dos criadores e eu acho importante a 

gente ter uma pluralidade de debate. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Gostaria, claro, de ouvir 

os demais membros da CPI. José, Américo Rafa, tem algum questionamento? Não? Então 

faremos esta substituição. Bruno, deputado, qual é o nome? 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Sr. Mauro Atalla. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Mauro Abdala. Sr. Atalla. 

O.k. Sr. Mauro... Perfeito. De qualquer forma, deputado, eu queria registrar aqui também 

recebemos essa solicitação no gabinete, então ela realmente havia registrado que quase 

que com certeza ela não poderia vir, ela ainda estava tentando fazer uma alteração, mas 

quase com certeza e, portanto, fica confirmado que ela não poderá vir. 

Bom. Para a gente poder caminhar dentro de horário, dentro de uma organização 

nós faremos da seguinte maneira: nós chamaremos o primeiro convidado, ele terá dez 

minutos para falar aquilo que ele julgar pertinente, na sequência, nós abriremos para 

perguntas dos Srs. Deputados, também buscando ficarmos aí restritos a dez minutos. Na 

sequência, deixa a Mesa o primeiro convidado, vem o segundo convidado, no caso o Sr. 

Mauro Atalla, dez minutos falando e dez minutos respondendo perguntas, ele desce e o 
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terceiro. Para quê? Para a gente não retornar nas oitivas anteriores e a gente acabar, enfim, 

não avançando no caminhar da CPI. 

Registro neste momento o quórum, então a nossa CTI passa a estar aberta com 

quórum. Então havendo número regimental, declaro aberta a oitiva reunião da Comissão 

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

finalidade de apurar irregularidade na venda de animais por canis, Pet Shops e demais 

estabelecimentos clandestinos, inclusive por meios eletrônicos no estado. 

Registro a presença do Sr. Deputado Delegado Bruno Lima; Sr. Deputado José 

Américo; Deputado Rafa Zimbaldi; Bruno Ganem e também a deputada Adriana Borgo. 

Do ponto de vista da reunião agora transcorre tudo normalmente porque, mais 

uma vez, não tinha nenhuma previsão de deliberação no dia de hoje, mas, claro, temos 

aqui um roteirinho para ser seguido. 

Solicito ao secretário a leitura da Ata da última reunião. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a palavra a deputada 

Adriana Borgo. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Peço a dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - É regimental. Os deputados 

que forem favoráveis permaneçam como estão. Então fica considerada aprovada a Ata da 

reunião anterior desta CPI. E agora, enfim, retornamos à etapa em que estávamos. 

Convido para juntar-se à Mesa, mais uma vez, para deixar bem claro o primeiro 

convidado sobe, fala durante dez minutos, perguntas mais dez minutos, desce, vem o 

próximo e assim por diante. 

Nosso primeiro convidado é o Sr. Carlos Flaquer. Gostaria de convidá-lo aqui para 

a nossa Mesa. 

 

O SR. CARLOS FLAQUER - Alô, alô. Boa tarde a todos. Primeiramente, 

agradecer pelo convite do presidente da Casa, nobres deputados, todos os assessores, me 

perdoem se eu não guardar nomes. Mas realmente não é esse meu papel. E é realmente a 

presença de todos que estão aqui em prol de cada um, na sua própria causa.  
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O SR. CARLOS FLAQUER - Primeiramente, eu preciso me apresentar. Só que 

eu queria, presidente, só um adendo. Eu tenho essa apresentação para ser feita em 

PowerPoint e eu queria poder fazê-la, ela demora dois minutos.  

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Sem nenhum problema. 

Dentro do tempo não tem problema nenhum.  

 

O SR. CARLOS FLAQUER - E que ela não conte dentro dos dez, mas isso que 

eu queria. Eu queria dez minutos para poder explanar, fora a apresentação, se os nobres 

deputados permitirem. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Há concordância de todos 

os deputados? 

 

O SR. CARLOS FLAQUER - O.k.? Como preferirem, eu posso iniciar então 

com apresentação? Só vou falar meu nome, me apresentar para os que não me conhecem.  

Meu nome é Carlos Flaquer, sou médico veterinário há 26 anos, porém, eu nasci criador 

de cães, porque meu pai já era criador de cães, minha família toda da magistratura, meu 

avô foi diretor do Deops, meu pai foi auditor fiscal da Receita Federal e entre outras 

profissões da área do cumprimento das leis, às quais muitos aqui fazem parte. Então, eu 

tenho dentro de mim que a lei não foi feita para ser discutida e, sim, para ser cumprida, 

porém, as boas leis. 

Então, mediante a isso me tornei médico veterinário, mas meu pai foi realmente 

um dos fundadores do clube que iniciou a normativa da criação do raça fila brasileiro, um 

dos nossos patrimônios nacionais e hoje eu, com toda a apresentação já feita pelo nobre 

presidente, também sou presidente do Conselho Nacional da Raça Terrier Brasileiro, que 

é hoje o nosso segundo patrimônio nacional brasileiro com muito orgulho. 

Então, eu queria poder avançar por gentileza. Eu queria primeiramente mostrar o 

que é o termo cinófilo, que vem do latim “afinidade com o cão”, ou seja, realmente quem 

gosta de cães. Uma pessoa que tem o título de cinófilo não pode nunca ser confundido 

com o comerciante de cães e eu, como muitos que estão aqui e os quais represento, somos 

verdadeiros cinófilos. Pode passar. 

Depois eu disponibilizo para as informações técnicas dos slides, mas vamos só 

dramatizar algumas intenções de palavras cedidas. Cinófilo: que gosta de cães, que ama 
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cães. Cinologia: o estudo dos cães, cinólogo: o indivíduo que faz esse estudo, cinológico: 

é que tudo que se refere à cinologia. Então, o criador de cão é aquele cara, o indivíduo, o 

ser humano que desenvolve as raças, levando esses cães para um desenvolvimento 

genético, uma melhoria técnica, um ganho de funcionabilidade para que esse cão que dos 

mais primórdios anos da existência da humanidade foi domesticado para ajudar no nosso 

dia a dia, inicialmente para caça, depois para proteção contra os grandes predadores. Eu 

estou falando da época pré-histórica e não hoje, mas de qualquer maneira a 

funcionabilidade do cão é muito importante, desde um apoio emocional, desde ser ele, 

como os meus são, os meus filhos. 

Cinotécnico: o profissional que realmente trabalha nessa área. Ele está se 

preparando para o desenvolvimento da área de cinologia. Pode passar. Aqui são alguns 

exemplos da mais tenra a data de pessoas que já desenvolvem isso, então isso não vem 

desse século. Vem de vários séculos atrás. Pode passar. São solicitativas. 

Aqui eu quero falar de um grande bem. A raça fila brasileiro foi uma raça que 

infelizmente, não vou fazer apologia ao para que que ele foi construído, mas obviamente 

raça fila brasileiro tinha proteção de fazendas e a caça aos escravos. É um tempo que já 

se, passou não se discute mais, mas hoje a raça tem funcionabilidade de proteção da sua 

casa. Infelizmente, vivemos em um país que a violência é fato e um cão desse, eu tenho 

certeza, ele dará a vida pela sua família. Então, meu pai, construtor dessa raça, 

desenvolveu realmente um trabalho incrível da normativa dessa criação para realmente a 

regulamentação mundial dessa raça. Pode passar por favor. 

Aqui o exemplo de um cão que foi considerado o melhor do nosso País, então só 

para vocês terem ideia, os que não conhecem raças. Por gentileza, o próximo. 

Aqui a raça terrier brasileiro é, sim, especial. Eu tenho uma paixão muito grande, 

porque dorme no meu travesseiro, eu tenho não é uma, não é duas, são três que dormem 

na minha cama. Tem dia que às vezes eu tenho que sair e deixar só a esposa e eles. 

A raça terrier brasileiro é uma raça que também veio para o Brasil em um primeiro 

momento para funcionalidade da contenção de roedores, porque todo nós sabemos que 

nos séculos passados os roedores foram os grandes disseminadores de grandes doenças e 

pestes que mataram milhares de pessoas e essa raça tem uma funcionabilidade incrível é 

um grau de inteligência incrível para desenvolver esse tipo de trabalho. 

Estamos aí em grau de companhia de uma criança especial e à qual é essa 

cachorrinha desempenha, essa cachorra é de criação da Dra. Mônica Grimaldi, que não 
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está aqui presente hoje, mas eu tenho muito orgulho em falar, porque é uma parceira na 

criação e eu como membro e presidente do Conselho tenho esse orgulho. 

Hoje, a raça terrier brasileiro também está sendo desenvolvida, eu mesmo 

pessoalmente estou separando alguns exemplares do meu plantel para ser feito um 

trabalho de cães para detecção de pessoas com células cancerígenas. É isso mesmo, gente, 

o cão percebe e consegue diagnosticar pessoas com câncer antes dos aparelhos, antes de 

nós médicos, antes do computador. Um dia a Inteligência Artificial pode fazer isso, mas 

hoje quem tem essa capacidade é um ser vivo maravilhoso chamado cão. E a terrier 

brasileiro é uma das raças que vai ser colocada para isso, inclusive fica aqui um convite 

formal meu para a Casa, que se quiser que eu traga o profissional responsável por isso eu 

trago, porque eu que o introduzi na sua cinofilia aos 12 anos de idade e hoje ele viaja o 

mundo, ele estava em Milão semana passada e vai para a Finlândia semana que vem, fazer 

esse tipo de trabalho renomado mundialmente. Próximo. 

Essa eu... desculpa, porque ela não vive mais entre nós, mas foi minha bicampeã 

mundial, a cachorra que mais representou a raça no mundo. Era a paixão da minha esposa 

e, nossa, tem mais, mas a netinha dela dorme comigo. Desculpa a minha emoção, pode 

passar. 

E o rastreador brasileiro. Gente, essa raça já vem desenvolvendo um trabalho 

incrível e todos aqui sabem o que nós passamos em Brumadinho. Foram cães com essa 

qualidade que hoje está sendo do Brasil essa raça. Tem uma habilidade absurda para fazer 

o rastreio através do faro, em uma distância debaixo de escombros, com muita coisa por 

cima de um corpo humano esses cães conseguem descobrir ou crianças perdidas na mata... 

bom, a função é inóspita, desculpa a expressão, um meliante, um vagabundo escondido 

em algum lugar esse cão busca onde estiver. Passa mais uma foto só para eu mostrar aí o 

trabalho dos criadores, hoje essa raça está ainda em oficialização, ela não é ainda, será, 

se Deus quiser, a terceira raça realmente brasileira a ser reconhecidas mundialmente, mas 

eu tenho orgulho em dizer também que além de tudo isso, na minha formação 

profissional, eu fui por muitos anos, deixei no passado por uma questão de licitação, e a 

gente sabe que no Brasil os órgãos públicos todos trabalham em cima disso, mas não por 

capacitação e nem por paixão porque eu adorava aqueles cães, eu fui veterinário da equipe 

de todos os cães do aeroporto de Guarulhos e da Receita Federal Guarulhos e Santos. 

Então todos esses cães que prenderam milhares de drogas, que tiraram essas 

drogas das casas, da possibilidade de seus filhos, obviamente, creio que todos aqui criam 

muito bem, mas se alguém, por algum impasse da vida, tem alguém drogado na família 
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sabe o que essa família sofre por isso e esses cães estavam tirando droga do mercado, 

fazendo o papel deles, coisa que são raças desenvolvidas para isso, eram labradores, 

pastores-alemães, beagles, entre outras raças. Pode passar à próxima.  

Essa é a nossa melhor cadela da raça, se olhar assim você fala “nossa, é um 

mestiço”, mas é. É uma raça que veio de formação de outras raças, mas é a 

funcionabilidade, é para isso que serve a cinologia. Você encontrar, às vezes... o fila vem 

de três raças, o terrier brasileiro vem de quatro raças e o rastreador também vem de outras 

raças originárias na Europa, que hoje desenvolvidas no Brasil alcançaram esse valor. 

Próximo. 

A importância da cinofilia brasileira no nosso cenário mundial: gente, a gente sabe 

e eu brinco que há uns anos, muitos anos atrás, meu irmão a convite de um prefeito, um 

deputado federal se candidatou a vereador de São Paulo e eu lembro que a gente brincava 

que na campanha, claro, obviamente, ele não se elegeu, mas a gente vendia um slogan 

que era muito legal, o cão vota, porque se você ou algum membro dessa Casa falar em 

alguma lei que vai prejudicar o bicho que você ama, que dorme na sua cama, eu tenho 

certeza que você não vota nessa pessoa. Então, saibam vocês que o cão vota. Então 

saibamos escolher os nossos representantes, isso é importante e isso leva a todo um 

impacto no nosso mercado. Hoje o mercado pet é o segundo maior mercado mundial em  

crescimento, onde a gente pode fazer, dependendo das leis impostas, causaram 

impacto gigantesco nessa cadeia e eu não estou falando em dinheiro que as multinacionais 

ganham, gente, eu estou falando em impacto de empregos, de pessoas como vocês, como 

todos os brasileiros que hoje têm a falta disso. O Brasil está melhorando? Creio que sim. 

Aposto, quero que melhore, mas ainda falta muito para chegarmos no nível que a gente 

merece de honraria no trabalho que você ganha, no que você tem e uma maneira que 

consegue viver. 

E a CBKC, que é o órgão máximo hoje da cinofilia brasileira oficial junto à 

Federação Cinológica Internacional, nós temos outras entidades às quais respeito e 

acredito porque tem pessoas muito sérias dentro delas, mas infelizmente em uma 

normativa hoje da Federação Cinológica Internacional, a única reconhecida para registro, 

deixa eu deixar bem claro, não que não tenha reconhecimento de qualidade de ser cartório 

canino, mas a que tem a oficialização é a CBKC e ela hoje é o quarto maior número de 

registro deve ser aí mundial, aproximadamente 150 mil cães são registrados hoje no 

sistema CBKC e com isso a gente representa uma grande gama das pessoas, as quais têm 

vontade de ter seu cão de raça pura dentro do seu lar, dando amor à sua família. Próximo.  
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E aí eu quero deixar bem claro, entendeu? Por que regulamentar e não proibir? 

Porque a regulamentação vai levar a o que eu acredito que seja, acho que em comum com 

todos aqui. Acreditem, vocês, que existem um presidente da República bom e um 

presidente da República pelo mundo que não são bons? Sim ou não? Se vocês acreditam 

que existem deputados com uma maestria fantástica em melhorar e ajudar o nosso país 

através da legislação das leis? Sim ou não? Mas existem ruins também, não é? Delegados, 

médicos veterinários, seja qual for a profissão, adestradores e criadores. Gente, não dá 

nem para chamar de criador as pessoas as quais o nobre deputado Bruno vem abrindo aí, 

não é? Entrando em alguns canis, alguns, deputado, quero concordar em alguns e em 

outros talvez discordar, mas não é essa a pauta, mas alguns realmente não merecem ter 

cães na casa dele, e quanto mais se tornar criador e ter o título, o qual eu tenho com muito 

orgulho no meu currículo há mais de 40 anos.  

Então, por que regulamentar e não proibir? Porque a proibição vai fazer com que 

raças com funções magníficas, como essa: nós temos aqui uma senhora com cão com guia 

de cego, o qual que é meu Clube de Pernambuco, através de Luiz Alexandre, um irmão 

que eu tenho nessa vida desenvolve no Kennel Club de Pernambuco, cães que salvam 

vidas, cães que detectam pessoas com epilepsia, o cão vai, dá um toque no abdômen da 

pessoa, ela se senta e tem o quadro epiléptico sem correr o risco de cair e se machucar. 

Cães com detecção de câncer, como eu falei, os cães... quem acompanhou... vamos voltar 

no tempo, vamos pensar em catástrofe grande, graças a Deus nosso Brasil não foi 

invadido por essa estirpe necrótica dos terroristas, creio que nunca venham encher a gente 

aqui, mas World Trade Center, uma cadela dobermann morreu, mas morreu no trabalho 

de salvamento, essa cadela trabalhou aí, perdão, protetores, tinha como salvar? Não tinha. 

Essa cadela sentiu o cheiro dos escombros e das pessoas sangrando e essa cadela não 

queria comer enquanto não encontrasse todos. Essa cadela trabalhou por 72 horas 

ininterruptas, o condutor tentou tirar ela da ação e ela não comeu, não é escravatura, ela 

fazia por vontade própria, a troco de uma bolinha, gente, porque o cão de faro de droga 

não acha droga para receber droga não, ninguém vicia cachorro para fazer isso, é a troco 

de uma bolinha, ele faz brincando, acreditem se quiser. Quem não sabe se informa, 

porque, infelizmente, eu faço parte dessa nação, mas o brasileiro é o povo que mais tem 

vontade de dar palpite no que menos entende.  

Então quando você quer buscar alguma coisa, busque informação, porque se você 

está doente, você vai no médico, se você quer conhecer de lei, você vai procurar um 

advogado, se você quer conhecer sobre cães, procure um cinófilo de verdade. 
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A extinção de espécies seja parar de criar, vamos ter raças que realmente vão 

acabar e aí? Quando um Brumadinho de novo acontecer pela falta de critérios dessas 

empresas, quem vai salvar? O SRD? O cão sem raça definida? Vocês me perdoem, ele 

não vai conseguir, é difícil um cão ter habilidades se não for selecionado para isso. Sabem 

os grandes especialistas que um labrador para ser guia de cego são mais de 400 cães para 

selecionar um, agora vocês estimular que a gente ficar acasalando cães sem raça definida 

para definir e ter a sorte desses cães desenvolver o temperamento correto, é um Kinder 

Ovo, gente.   

É um Kinder Ovo vocês pegarem e desenvolver uma raça que vocês não sabem o 

que ele vai promover, então eu acho, finalizando, o direito do livre comércio, só para 

finalizar ali, mas eu peço se possível, só eu mim finalizar, prometo que estou acabando e 

sou um homem de palavra. O direito de livre comércio, eu não vou entrar nas leis, porque 

esse papel é da Mônica Grimaldi, apesar de ter aqui presente um ilustre advogado, amigo 

pessoal meu, um mestre na área da advocacia, do direito cinófilo, Dr. Alfredo Migliore, 

que, se pudesse ser ouvido, seria fantástico, ele tem muita informação a passar, e o direito 

do livre comércio, o direito de ir e vir, o direito de você fazer o que você quiser, a opção 

de comprar ou adotar, eu tenho cães adotados, eu fiquei com um cão da ONG da Luisa 

Mell até morrer na minha clínica. Eu atendi ONGs, sou veterinário que atendo a Cão 

Companhia, cães fazem frequentação de hospitais de criança com autismo, com câncer e 

com leucemia. Bom, eu já enjoei de ajudar e vou morrer ajudando os protetores, os sérios, 

então, para finalizar, eu queria realmente deixar bem claro, pode passar o próximo slide, 

que vai explicar o que eu estou falando. 

Criadores de fato de respeito são aqueles que têm em mente a vontade de 

desenvolver uma raça e a fim de melhorar um plantel mundial, através da preservação, 

aprimoramento, técnicas genéticas, obtendo, assim, perfis psicológicos, temperamentos 

corretos e nos acasalamentos o cuidado para que os filhotes sejam sempre melhores e 

mais bem cuidados que a si próprio, dando àquela raça um aumento da longevidade e a 

função de vida e convívio familiar e social desses cães. Pode passar o próximo, 

finalizando, prometo. 

Quero finalizar dizendo de coração, gente, adotar e comprar é uma opção, óbvio 

que, regulamentando, não vamos deixar que pessoas incapazes tenham posse de cães, 

porque tem gente que não pode ter nem uma planta em casa, quanto mais ter um cão, que 

é uma vida. Entendeu? Agora, criar é um direito de cada um, se o fizer, com decência, da 

mesma maneira que ninguém te obriga a ter um ou dois filhos, nós não somos a China. 
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Você pode ter quantos filhos você quiser, se você for capaz de cuidar desses filhos, porque 

botar filho no mundo para depois largar na rua é tão errado quanto ter cachorro e botar na 

rua, é tão errado como fazer a coisa errada em qualquer caminho da sua vida (Palmas), 

porém, gente, só um minuto, eu vou finalizar. Depois vocês se manifestem, foi um pedido 

da Casa, principalmente, vamos dizer, a nossa tribo, a minha turma, por favor, deem o 

exemplo, como eu estou fazendo. Mas eu quero deixar bem claro, Casa e meu povo, 

proteger e preservar é a nossa obrigação e podem contar comigo e com toda a minha 

equipe desse projeto, entendeu? Wagner Ávila, Mauro Atalla, Alfredo Migliore, Mônica 

Grimaldi, Fábio Amorim, presidente da CBKC e todos os organizadores, Flecha, todo 

mundo, se eu esqueci algum nome, olha, Vânia Brem, perdão, gente, se eu esqueci algum 

nome, mas todos sabem que eu abraço a todos e apoio a todos, então, gente, não é brigar 

o nosso papel aqui, não é ir contra ninguém, é nós unirmos para que ONGs decentes, eu 

quero acreditar que vocês são ONGs decentes, se unam a nós, criadores decentes, em prol 

desses animais que não merecem realmente ser mal por ninguém, está bom? Muito 

obrigado a todos. Desculpa o excesso, se incomodei, peço desculpas. (Palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Como eu disse, agora são 

as perguntas. Ainda temos mais alguns minutos. Bom, como eu disse, mais uma vez, 

embora foi bem colocado, eu acho que uma forma de dar um bom exemplo realmente é 

seguir as regras da Casa, tanto de um lado quanto para o outro, porque a gente não tem... 

importante que a regra seja seguida, esse é o objetivo dessa Presidência. Vamos abrir para 

perguntas. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Deputada Adriana Borgo. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Na verdade, eu não quero fazer uma 

pergunta, eu quero agradecer a sua presença aqui, eu não te conhecia. Em todo o tempo 

desta CPI, os parlamentares que aqui estão tentando encontrar a melhor forma para um 

único objetivo: proteger os animais, as  

opiniões divergem, os ânimos se exaltam, mas quando a gente vê pessoas dos dois 

lados falando com propriedade, a gente pode tirar disso tudo muitas coisas, muitos 

elementos para que a gente possa construir. A minha opinião como parlamentar é pela 



Verba Editorial Ltda. 

12 

 

regulamentação, tá? Porque eu acho que ceder, ouvir, ter bom senso e ponderar é o 

caminho para que essa CPI, para que a gente possa, dentro dessa Casa, não só ajudar os  

nossos animais, mas também crescer nesse meio democrático juntos porque 

ninguém é dono da verdade. Parabéns pelo seu posicionamento. Conte com o meu apoio 

aqui nessa Casa e não só o senhor, mas todos os criadores e todos também as ONGs 

decentes, como o senhor disse, porque gente do bem a gente apoia, quem não é do bem, 

não tem como fazer parte desse processo de construção. Muito obrigada. 

 

O SR. CARLOS FLAQUER - Posso só replicar o agradecimento? 

 

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

 

O SR. CARLOS FLAQUER - Nobre deputada, desculpa. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Adriana. 

 

O SR. CARLOS FLAQUER - Perdão, perdão. Eu sou ruim para nome, já avisei. 

Deputada Adriana, obrigado e realmente é isso aí, vivemos uma democracia e a 

democracia é isso, democracia no estado de direito. Temos direitos e deveres, devemos 

ouvir e ser ouvido, por isso Deus deu dois ouvidos e uma única boca. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Principalmente com quem tem 

propriedade para falar. Parabéns. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, pedindo que não haja 

manifestação é uma regra da Casa. Bom, posso? Eu quero também fazer uma pergunta e 

um comentário. Tem uma situação acontecendo aqui que eu quero deixar muito registrada 

até para os senhores, né? Aqui na Casa entre os deputados da CPI está até um tendo um 

certo consenso, não é? Até de pessoas da proteção animal. Vou dar um exemplo de uma 

pessoa que se tornou ícone para um lado, para o outro, não importa, não quero entrar 

nesse mérito, a Luisa Mell esteve aqui e a Luisa Mell disse, tem gente que ama, tem gente 

que odeia, não entrando no mérito mais uma vez, ela disse que ela é a favor de 

regulamentar. Então, o que que eu quero colocar aqui e eu gostaria até de colocar essa 

reflexão: uma das pessoas que está liderando o grupo esteve no meu gabinete e perguntou 
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minha opinião, tivemos uma conversa tranquila e na contramão disso está se buscando 

criar uma animosidade, a gente sabe que animosidade é algo que favorece muitas vezes, 

enfim, alguns interesses que eu acho que não são os interesses aqui desta CPI, certo? E 

dentro desta lógica e aí eu vou entrar em uma pergunta e eu vou até repetir uma frase que 

aconteceu quando teve uma situação aqui na última CPI, não foi muito ouvida. Mas foi o 

seguinte: não, não, sim... é que foi a seguinte frase, não é? Eu queria até colocar a 

pergunta, apesar que o senhor já respondeu. Eu falei “os senhores são a favor de cortar 

cordas vocais de cães? Os senhores são a favor de jogar animais, descartar animais em 

incineradores? Não? O.k. Então os senhores são favoráveis à esta CPI porque o objetivo, 

como bem colocou o deputado Bruno Lima, é esse.  

E aí entrando na minha pergunta, claro que eu quero deixar o senhor à vontade 

para comentar isso, mas eu queria colocar o seguinte: a gente tem visto muitos casos, 

Bruno Lima, eu e outros deputados ativistas, com exageros ou não, não entrando também 

nesse mérito, casos terríveis de violência associados à criação de animais. O.k. Foi 

colocado que isso não é criação, O.k. O foco é em vender certos animais independente de 

raças a preços baixíssimos e que, ao meu ver, isso torna todo o contexto de quem, enfim, 

se diz sério, tem que ter total, na minha concepção, repúdio a esse tipo de criação e eu 

queria que o senhor comentasse um pouco isso. 

 

O SR. CARLOS FLAQUER - Bom, primeiramente eu poderia fazer uma 

pergunta antes de iniciar isso? Os deputados da Casa, algum de vocês tem cachorro? Ou 

gato ou qualquer pet? Algum de vocês já criou um animal, teve uma ninhada de uma 

fêmea de qualquer uma das espécies das quais vocês são proprietários? Não? 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Eu já, mas não para vender. 

 

O SR. CARLOS FLAQUER - Dr. Bruno, não? A ideia não é nesse critério. O.k. 

Porque vocês não têm ideia o quanto é lindo trazer um animal à vida. Eu fiz meu 

juramento há 26 anos como veterinário e do mesmo jeito que um médico fica muito feliz 

ao ver um parto de uma mulher, trazer um ser vivo ao mundo, eu tenho muito prazer em 

ver animais meus e de terceiros, eu não faço isso só de... já que vamos falar no... a gente 

usa o termo técnico SRB, mas o vira-latinha também quando nasce é a coisa mais linda 

do mundo. Para mim são os mais inteligentes, por isso que a minha raça, o terrier 

brasileiro era um vira-latinha que virou raça oficial, mas é lindo e maravilhoso. 
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Mas baseado no que você disse, o criador sério, primeiro, eu sou membro do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária, estive em reunião do Dr. Puga, que esteve 

aqui, eu sei que, inclusive, explanou de uma maneira muito ilustre, a qual eu respeito e 

ele também é a favor do que criar é preservar. E com isso, corda vocal, amputação de 

cauda, corte de orelha, qualquer tipo de mutilação, primeiro, que é proibida. Ponto final. 

Eu não vou nem entrar no mérito, porque, simplesmente, é ponto final. Pessoas que fazem 

isso, entendeu? Uma vez descobertas têm que receber as penas dentro do que acontece. 

Fechou.  

Agora, desculpa, desconheço. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Pode ser que eu 

esteja fora do contexto desse tipo de gente, graças a Deus, mas pessoas que queimam suas 

fêmeas após usá-las, se existe, essas pessoas não têm que ser multadas, elas têm que ser 

presas mesmo, tem que ser presas e, se der tratamento para elas, como dá tratamento para 

muitos crimes hediondos no mundo e que quando cai na cadeia a própria lei da cadeia 

acaba, porque eu convivi muito com isso, meu avô foi diretor do Deops, meu pai se 

formou na delegacia junto com o Dr. Romeu Tuma, então eu conheço todo mundo da área 

da polícia e pessoas desse tipo de crimes hediondos, que mata criança, que estupra, essas 

pessoas, lá dentro, a ordem delas é diferente da ordem de qualquer outro tipo de crime. 

Então, um crime desse não tem nem conversa, é hediondo. Se vocês puderem fazer a lei, 

que um crime desse se torne hediondo, façam, por favor, façam. Porque criadores não 

podem fazer isso. Nós, criadores, não fazemos isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Apesar de, enfim, pedir 

mais uma vez que as manifestações...  

 

O SR. CARLOS FLAQUER - Segura, galera. Então, assim... Então, realmente 

concordo consigo, esse grupo tem está aqui... 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Evidente que eu 

concordo... 

 

O SR. CARLOS FLAQUER - Obviamente, apesar... 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - A regra da Casa... 
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O SR. CARLOS FLAQUER - Da manifestação ser a favor, mas mesmo assim é 

pedido que não faça, eu entendo, mas, assim, gente, pelo amor de Deus, isso daí não tem 

nem... é como se fosse redundância, é dizer, não é? Eu estou com terçol no olho, é óbvio, 

só pode ser no olho, então, quer dizer, matar uma fêmea que deu cria porque ela não serve 

mais, cara, perdão, eu sou a favor, por exemplo, “Ah, mas usou”. Já vou até adiantar o 

comentário, “Ah, usou é agora está doando”. Já vi isso acontecer e faço isso com o maior 

orgulho, muitas vezes eu tirei uma ninhada de uma cadela minha e eu não vou ficar 

fazendo daquela cadela uma escrava sexual, como falam, e tirar várias ninhadas dela e 

não vou usar ela até o último momento em que ela me sirva reprodutivamente, porque a 

cadela tem um momento que ela não vai reproduzir mais.  

Muito antes disso, muitas vezes, eu tirei o que eu precisava, que era o que? A 

formação genética, a produção de uma cadela que tinha uma qualidade ímpar naquela 

raça para preservação da raça, que é o papel do cinófilo, eu a castro e arrumo um dono. 

Um dono muito melhor que eu, por quê? Esse cão não vai ser mais um cão de um criador, 

que dá amor e cuida muito bem, mas eu crio uma raça chamada mastiff inglês, cada cão 

meu pesa entre 70 e 125 quilos, eu não consigo ter dez cães desse, que é anualmente a 

média que um criador tem dentro de casa, dentro de casa, não dá. Infelizmente... Ah, então 

tenha só dois. Quem escolhe quanto eu tenho sou eu. Não existe lei na Constituição que 

me determina o quanto eu devo ter, se um, dois, três ou cinco. Obviamente, existe um 

máximo pelas leis municipais, vamos entrar no mérito, mas sem loucura, eu posso ter 

quatro ou cinco ou seis, se o meu poder aquisitivo der condições viabilizadas para esses 

animais, eu posso tê-los e ponto final. 

 E aí eu dou esse cão para ser o único daquela família amada, e eu tenho aqui, se 

vocês quiserem, no meu celular foto de cadelas que eu doei mês passado e que a pessoa 

me liga todo dia dizendo quanto o filho dela ama aquele momento, porque ele talvez não 

tivesse condição de comprar o cachorro, porque meu cachorro tem um certo valor 

financeiro comercialmente, mas a ideia não é porque eu queria ganhar dinheiro,  pelo 

contrário. Eu queria dar o amor daquele animal. Eu queria poder realmente realizar um 

sonho, não é assim que a gente faz quando adota? Não importa a raça, porque aquele cão 

que está na casa, se ele é um vira-lata ou se ele é um... sei lá eu, um mastiff, que custou... 

como eu já importei cães e paguei mais de dois, três mil dólares em um cachorro desse, 

não tenho vergonha em falar. Ele vai desempenhar o mesmo papel. Na casa como um pet, 

ele é um pet, ele vai beijar, ele vai lamber, ele vai fazer xixi, cocô igualzinho o vira-lata, 

o que não tem raça, o que não tem valor financeiro.  
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Então, eu quero deixar bem claro que realmente esse tipo de coisa não faz sentido, 

porque a gente tem que ter essa tranquilidade de entender que o que você disse nós 

apoiamos. Matar cachorra e cortar a corda, mutilar por qualquer motivo em prol próprio 

não faz sentido para nós criadores sérios. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - E fazer um processo? O 

senhor passou pelo assunto, eu queria só aprofundar, até pensando nas regras que podem 

vir aqui na Casa, ouvindo um lado, já ouvimos pessoas que pensam de uma maneira bem 

distante, com relação à questão dos animais em todos os cios serem utilizados e não 

intercalar. Qual os sua opinião sobre isso, até como médico?... 

 

O SR. CARLOS FLAQUER - Veja bem, eu como médico veterinário; 

obviamente, existem dois segmentos na área clínica, não vou falar gosto, vamos falar em 

resposta fisiológica e sanidade desses animais. Alguns segmentos no mundo adotam em 

fazer a cadela, obviamente, após os dois anos de idade, que anualmente a normativa que 

os cães clubes recomendam aos criadores que o animal, a fêmea, principalmente, só entra 

em trabalho reprodutivo após dois anos de idade, para ela ter se formado completamente, 

todo o seu processo de crescimento e organização sexual secundária, e após esse 

momento, que ela possa entrar em reprodução, que essa fêmea, na natureza, porque vamos 

voltar para a natureza, a gente humaniza demais os animais. Entendo a concepção de cada 

um, mas animal, cão é cão, ele nunca vai deixar de ser cão. A gente tenta transformar, 

mas ele é cão e o cão no momento em que ele está na natureza, ele vai entrar em cio a 

cada seis meses, e ela vai ser copulada a cada seis meses, o organismo dela está pronto e 

preparada para ser mãe a cada seis meses. 

Naturalmente, que dentro das organizações, quem já assistiu aqui os programas 

da Geo Network, dos lobos? Essa organização é muito sábia nas alcateias e nas... é que o 

cão hoje não é mais essa mesma organização, mas entre eles, quando eles têm uma matilha 

muito bem informada, não é todo mundo que reproduz por intenção deles mesmos. 

Acreditem, vocês. Claro que isso na rua não ocorre, no cão doméstico hoje totalmente 

humanizado por nós, infelizmente a coitadinha da cadela que entrar no cio na rua vai ficar 

prenha de sei em seis meses até os dez anos de idade se ela tiver óvulo fértil. Pobre 

coitada. Na rua. E se tiver dentro da casa de alguém sendo conduzido isso também pode 

se repetir. 
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Então agora vamos para a parte técnica. Nós normalmente recomendamos que se 

a cadela dentro de um processo de criação tenha uma ninhada por ano, não existe risco 

maléfico nenhum para a vida dela. E digo mais. A incidência de câncer de mama e de 

útero em cadelas virgens chega a aumentar 60%. Então, não é que se você castrar antes 

de entrar em reprodução esse risco acaba, ele diminui, porém, se essa cadela tiver pelo 

menos uma ninhada, o risco também não acaba, mas diminui um pouco mais. Então, isso 

é provado cientificamente, mas eu sou a favor que se não é apto a criar, que castre. 

Inclusive, é um apelo à Casa, deputados, criem realmente leis para que possamos fazer 

castrações em massa.  

Eu como médico veterinário já boto aqui ofertante a todos o meu centro 

diagnóstico, que o meu trabalho de veterinário, eu me dedicaria a um dia por semana 

inteiro a castrar e olha que eu castro rápido, eu não demoro mais que 20 minutos em uma 

OSH de uma fêmea com um bom anestesista. Então, eu faria mais de dez castrações 

diárias, o que eu poderia produzir se todos os veterinários estivessem dispostos a isso, só 

que, obviamente, não é nosso papel fazer isso de graça, porque os senhores não trabalham 

de graça. Trabalham? Ninguém trabalha de graça.  

Então, se o Governo, por uma questão pública, pelas doenças as quais 

leptospirose, raiva e entre outros, no caso a leishmaniose, que hoje é um grande problema 

nacional, são transmitidas pelos cães, por quê? Cão de rua. Por que que na Europa não 

tem cão de rua? Porque neva, faz -20°, cão na rua morre, no tropical onde a gente vive, o 

cão, pelo contrário, tem condições de temperatura e umidade para reproduzir e muito, 

mais do que o normal, porque às vezes o cara que é dono do cão de raça cruza e nasce 

um, dois porque ele queria que aquela cadela que têm aptidão a ter cinco ou seis não tem, 

agora o vira-latinha é impressionante, cruza  uma vez só, você prende, vai lá, dá 12 e aí 

são 12 nenenzinhos para arrumar lá, eles sabem que essa sua luta é deles e minha, porque 

já ajudei muito, mas eu com certeza não posso me comparar.  

Então, vejam, vamos tratar de castrar. Realmente, apoio vocês, está certo, tem que 

castrar, mas vamos castrar para não deixar proliferar dessa maneira errada. Respondido? 

 

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

Passo... agora eu gostaria de chamar o Sr. Mauro Atalla, ele disse que não. O senhor não 

tem pergunta, não é, deputado? Não. 
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O SR. CARLOS FLAQUER - Obrigado a todos. Considerações finais. Que Deus 

abençoe a todos e saibam: criar é preservar. 

Bom. Antes de passar a palavra para o senhor, gostaria de fazer aqui um 

comentário, até porque é de interesse de alguns dos presentes. Foi entrada 

democraticamente aqui na Casa, foi dado ingresso a um requerimento número 282 de 

2019, peticionando para que eu, presidente da CPI, fosse destituído do meu cargo. E para 

tal utilizam o argumento de que eu seria, ao contrário, parcial e aqui nós temos aqui a 

conclusão do parecer, foi feito aqui uma análise da procuradoria da Assembleia 

Legislativa do estado de São Paulo e a quem possa interessar não há nenhum tipo de, 

enfim, divergência em relação à legislação da Casa. Eu tenho direito, claro, as minhas 

opiniões, até porque a CPI não é um julgamento de alguém e, sim, uma investigação 

contra a violência aos animais que ocorre na venda de animais, poderia ocorrer em 

qualquer outro tipo de atividade que trate de animais. Então, portanto, em que pese ser 

democrática a manifestação dos senhores, ela, enfim, não procede com as regras da Casa. 

Só passando e até comentando aqui o que foi dito pelo Sr. Carlos Flaquer, de fato 

a questão da castração tem sido uma prioridade do meu mandato, em relação às emendas, 

acredito que outros deputados aqui da CPI também têm esta prioridade. 

Agora passo a palavra para o Sr. Mauro Atalla dentro daquela regra que 

combinamos, no início, deliberada pelos Srs. Deputados dez minutos para que possa 

passar as suas informações e mais dez minutos para as perguntas. Seja bem-vindo. 

 

O SR. MAURO ATALLA - Sr. Deputado presidente da CPI, deputado relator do 

PL, vereadores, todos nós somos criadores, meu nome é Mauro Atalla, atualmente sou 

presidente do Kennel Club de São Paulo, gostaria que nem tanto as palavras do Dr. Carlos 

Flaquer nem do mestre presidente da CPI que a castração fosse levada tão a sério e tão 

adiante. O Estado hoje, já de há muito, precisa dos cães de raça pura. Não há como as 

corporações, corpo de bombeiro, policiamento, guias, pessoas com deficiências visuais 

não podem dispor, não podem ficar sem cães. 

Os cães de raça pura foram desenvolvidos para exercer determinadas atividades e 

nós não temos como abrir mão dessas atividades, somente os criadores, criadores 

responsáveis, são capazes de produzirem cães que possam servir ao Estado. Entendam os 

senhores também o Estado compra cães, nós não podemos ficar sem esses cães. Muitos 

criadores doam para o Estado vários cães de raça pura. Essa criação tem que continuar, 
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vamos castrar aqueles cães que não tenham como oferecer algum trabalho para a função 

pela qual foi criada. 

Como sabemos, ou deveríamos saber, para o Estado os cães são ativos, é um 

patrimônio para o Estado e como tal ele tem que ser patrimoniado. O Estado muitas vezes 

recebe cães em doação. Esses cães algumas vezes possuem documentação oficial, um 

pedigree, outras vezes, nem tanto. Esses cães vão às corporações serem analisados para 

suas aptidões, sendo aprovado na sua aptidão, eles são encaminhados ao Kennel Club, 

que faz uma análise genética, faz uma análise comportamental, fornece, ele sendo 

aprovado, fornece o chamado pedigree inicial, microchipa totalmente de forma gratuita, 

é uma contribuição que as entidades oferecem para o Estado. 

O Kennel Club, eu sempre bato nesse ponto, o Kennel Club é um cartório, e como 

todo cartório, nós fazemos exclusivamente registros. A forma de registrar um cão não 

difere muito da forma de registrar uma criança. Nascendo uma criança, no próprio 

hospital ou nos escritórios do cartório é levada uma documentação e, através dessa 

documentação, essa criança é registrada. 

No Kennel Club, eles... o Kennel Club trabalha em cima de um documento 

fornecido pelo criador, único e exclusivo responsável por aquela informação de uma 

ninhada que está nascendo. Como no caso de nascimento de uma criança, não é crível que 

um oficial do cartório vai na residência dessa criança saber se ele está sendo bem cuidado, 

se tem maus-tratos ou coisa parecida. No Kennel Club se dá a mesma coisa. O Kennel 

Club registra e nem por isso ele pode designar um dirigente ou um abnegado qualquer 

para visitar o canil, saber se o cachorro está tendo o tratamento que deve ser. 

O Kennel Club é extremamente contra criadores acumuladores de cães. O Kennel 

Club prima pela qualidade dos cães e pelo respeito às cadelas, paliadores e a forma de 

uma criação sensata. Dentro da área de atuação do Kennel Club, nós temos os chamados 

eventos esportivos com os Kennels. Esses eventos se transformam em uma forma de fazer 

uma avaliação do trabalho dos criadores. São as chamadas exposições de cães, 

adestramentos, provas de agility e outras tantas provas. Esses cães em exposição, em 

eventos são analisados por expert no assunto e dão a sua premiação, que nada mais é do 

que o reconhecimento de uma boa criação, uma criação responsável. 

Em todos esses casos não difere o Kennel Club de tantas outras coisas. Nós temos 

absoluta certeza que nosso ponto em comum, para todos nós aqui, é fiscalização. 

Regulamentação e fiscalização. O Kennel tem uma quantidade enorme de regulamento, 

diria até que às vezes tem regulamento demais, mas nós somos regulamentados 



Verba Editorial Ltda. 

20 

 

internacionalmente. Da forma que nós procedemos aqui em São Paulo, no Brasil é o 

mesmo procedimento que nós temos nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer parte 

do mundo. Nós precisamos de cães de raça pura. É costume a gente dizer que os cães 

SRDs, os cães doados em uma forma geral precisam de nós, mas é muito certo entender 

que nós precisamos dos cães de raça pura, nós dependemos deles. Caso contrário, nós não 

teríamos tão bons resultados nas atividades desenvolvidas pelas corporações em todos 

esses acidentes que nós temos. Nós precisamos desses cães, não tem como a gente ficar 

sem um cão de combate, sem um cão de faro, sem um cão de guia, não existe essa 

possibilidade.  

Eu queria encerrar a minha participação, como eu sou uma pessoa, sou um criador 

mais, muito mais, envolvido hoje com a parte administrativa, que a lei a ser aprovada que 

ela abrange a regulamentação do bem-estar animal e que fique claro que nós todos 

pertencentes à comunidade de Kennel Club somos frontalmente contra os maus-tratos.  

É o que eu tenho a dizer, obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, passo agora às 

perguntas. Obrigado pela explanação. Delegado Lima. 

 

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

 

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

Bruno Lima. 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Primeiramente, agradecer a 

presença do Sr. Mauro. O senhor poderia exemplificar aqui para os deputados alguns 

requisitos dessa criação com bons-tratos, por favor. 

A gente está querendo agora com a oitiva dos criadores entender o que que seria 

essa criação com bons-tratos. O senhor poderia elencar algumas... uns requisitos que 

poderiam constar em uma futura legislação? 

 

O SR. MAURO ATALLA - O que nós chamamos de cães que são servidos ao 

Estado são cães que fazem o faro, são os cães de combate, cães de guia, o corpo de 

bombeiros utiliza muito esses cães também é o procedimento que nós adotamos quando 
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esses cães não têm a documentação é fazer uma análise desses cães e poder dar a eles a 

oportunidade de serem patrimoniados no Estado. 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Mas não entendimento do senhor, 

como criador, quais seriam os requisitos para um criador executar essa criação com bons-

tratos? 

 

O SR. MAURO ATALLA - O.k. Nós temos muitos criadores nessas condições. 

São criadores com um número bem adequado de cadelas, com um trabalho genético 

aprofundado e que privilegie a disponibilidade, a disposição do cão trabalhar para a 

função que ele foi concebido. 

Esses criadores, principalmente no Brasil, hoje estão desenvolvendo um trabalho 

muito grande e voltado quase que exclusivamente a essas corporações. 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - E só para finalizar, Sr. Presidente, 

dentro dos requisitos, sendo atendidos os requisitos, qual que seria a melhor forma de 

realizar a venda? 

 

O SR. MAURO ATALLA - A melhor forma de realizar...? 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - A venda, porque o senhor sabe que 

nós temos venda em pet shop, venda pela internet. E aí nós não sabemos, 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Feiras nas ruas, inclusive. 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Nas, enfim, em várias e várias 

situações que, de fato, são provenientes de canis que praticam os maus-tratos, então, para 

o senhor, uma opinião pessoal, qual que seria o método de venda para que conseguiria ser 

mapeada essa pessoa criadora? 

 

O SR. MAURO ATALLA - Esses cães são adquiridos ou mesmo fornecidos 

gratuitamente ao Estado a partir de canis totalmente credenciados pelos Kennel Clubs, 

que sabe que eles obedecem a toda uma regulamentação. Nenhum desses cães nós vamos 
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encontrar em pet shop, nenhum desses cães nós vamos encontrar em feiras públicas. Isso 

é certo. É absolutamente correto. Esses cães não têm como estar nesses locais. 

Muitas vezes, e isso está acontecendo agora no interior de São Paulo, se eu não 

me engano era Araraquara, estão com deficiência de animais para a prefeitura e para o 

estado, alguns criadores estão se unindo, vendo as suas melhores ninhadas para fornecer 

para o estado de uma forma gratuita, porque eles não vão ser vendidos e, forma alguma. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, colocar aqui uma 

pergunta e também um comentário. Bom, em relação à dita regulamentação, eu entendo 

que também existe um campo bastante grande para discussão, você pode ter uma 

regulamentação bastante restrita até uma regulamentação bastante branda. Certamente é 

aí que a nossa CPI vai ter um grande, vamos dizer assim, embate e isso é muito positivo. 

Mas o que eu queria colocar para o senhor, porque eu estou com dificuldade, o que que 

acontece? Quando a gente caminha e aqui na CPI todos os membros estão trabalhando de 

maneira muito harmoniosa apesar de termos divergências, aliás, essa é uma Casa da 

divergência, muito natural. Nas redes sociais estão surgindo coisas um pouco absurdas 

como, por exemplo, de que ou eu ou a CPI serão contra cães-guias. Enfim, um absurdo 

total.  

Agora, uma questão que nos coloca até em uma desconfiança em relação ao 

verdadeiro interesse de regulamentar, do setor, até tenho sido recebido, tenho, inclusive, 

na última CPI no final dois criadores chegaram até a mim e falaram “poxa, eu não sabia 

que era essa a intenção da CPI”. E porque, claro, a coisa vai crescendo, rede social, vira 

uma bagunça. Mas aí eu queria chegar no ponto, no ponto x, na última reunião, nós 

recebemos aqui o Dr. Mário Pulga, estive com ontem, inclusive, e nessa ocasião solicitei 

ao Conselho Regional de Medicina Veterinária um documento que ele falou que é 

fundamental, que é o registro dos criadores, porque para ter um registro no CRMV tem 

que seguir regra, é uma espécie de regulamentação, 

 

O SR. MAURO ATALLA - Nós também somos filiados a eles. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Os senhores estão 

aqui nessa lista aqui, que tem 28. E isso me incomoda bastante, queria que o senhor falasse 

um pouco sobre essa regra do CRMV, se o senhor acha que a regra CRMV é exagerada 

ou é uma regra boa e por que que somente 28 estão aqui registrados no CRMV do próprio 



Verba Editorial Ltda. 

23 

 

Conselho Regional de Medicina Veterinária, sendo que na Jucesp nós temos 1.977 canis 

que estão aí emitindo nota fiscal, fora os que não emitem notas fiscais. 

 

O SR. MAURO ATALLA - Primeiro, eu gostaria de perguntar para o Dr. Pulga, 

porque perdi na Justiça por que que o Kennel Club paga anuidade para o CRMV porque 

lá eu não tenho nem cães, não tenho nem veterinário, não tenho nada disso lá, eu só 

trabalho com documentos, mas sou obrigado a pagar o CRMV. 

Essa questão de poucos registros conversei também com o Dr. Pulga é uma falta 

de conhecimento, todos os canis, invariavelmente, maiores ou menores, todos têm seus 

veterinários. Apenas não regulamentaram essa inscrição. Todos têm. Eu tenho uma filha  

que é veterinária, ela atende uma quantidade grande de criadores, mas ela não é 

registrada com nenhum deles, apenas presta serviço. Não é falta de conhecimento, falta 

de um aperto do Conselho de obrigar esses veterinários a se credenciarem junto aos canis, 

aos criadores uma das regras que está sendo imposta agora, não sei se a gente pode 

considerar um exagero ou não, mas é frequente comparecer dois, três novos criadores por 

dia registrando novos  canis, o que que nós estamos exigindo agora? Que ele mencione lá 

quem é o seu médico veterinário. Se ele vai levar isso ao Conselho de Medicina, nós não 

temos essa certeza e nem essa fiscalização. Mas vamos exigir que ele se apresente com 

um médico veterinário. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Perfeito. Bom, a gente tem 

visto alguns canais que, de fato, eu também não chamaria de canil o que a gente tem 

encontrado por aí, mas vendem animais, a gente sabe que o mercado digital tem 

fomentado muito aquele fundo de quintal, não é? E com isso há a dificuldade e além disso 

a gente está fazendo um chamamento aqui, estamos com dificuldade para isso, mas nós 

gostaríamos que pelo menos esses 1.977 canis que estão na Jucesp no estado de São Paulo 

que eles apresentem esses médicos veterinários. É uma coisa que a gente também está 

com dificuldade para poder registrar isso.  

Bom, temos mais alguma pergunta? Algum comentário? Bom, gostaria de passar 

para o senhor, para o senhor fazer as suas considerações finais. 

 

O SR. MAURO ATALLA - Só pedir para que os protetores sejam tão 

condescendentes como são os criadores e que cheguemos a um bem comum com uma lei 

que seja exequível, que a gente possa caminhar juntos e evitar os maus-tratos. 
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, agora vamos passar 

para a última oitiva, a Sra. Rosangela Ribeiro Gebara, ela que é médica veterinária da 

ONG Proteção Animal Mundial, mais uma vez registrando... bom.  

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Boa tarde a todos. Eu gostaria 

de agradecer o convite para participar dessa CPI.  

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Desculpa, antes de 

começar, eu queria registrar uma coisa que tem sido recorrente, e eu acredito que o Sr. 

Carlos falou uma coisa que eu gostaria que os senhores levassem em consideração. 

Mostrem realmente aí o caráter que os senhores estão vindo aqui na Casa respeitando o 

regimento da Casa, está bom? Ao término, quando eu concluir, falar “está encerrada”, aí 

é outra coisa. Aí vocês manifestem dentro de, obviamente, de uma civilidade etc., mais 

uma vez registrando, eu falei isso na última reunião, a manifestação visual, como está 

aqui, nós estamos vendo, nós estamos lendo, ela é lícita e, portanto, adequada, porém a 

auditiva não, para não atrapalhar quem está aqui, certo?  

Bom, eu não sei o que está acontecendo ali, tem uma pessoa que se manifestou, 

se tiver alguma irregularidade e quiser passar aqui essa questão para qualquer policial, eu 

não estou entendendo exatamente o que que é, mas fique à vontade, eu não estou vendo 

nada irregular nesse momento.  

Vamos passar agora então para a Sra. Rosangela Ribeiro Gebara, que é, desculpa, 

médica veterinária da ONG Proteção Animal Mundial.  

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Obrigada, boa tarde. Esse é um 

assunto bastante delicado. Eu gostaria de me apresentar também, porque eu acho 

importante a gente mostrar que as ONGs, existem ONGs extremamente profissionais, 

com corpo profissional. 

Eu me formei em 1995 na USP, eu tenho uma especialização em bem-estar pela 

Universidade Cambridge, na Inglaterra, uma especialização em bioética pela 

Universidade de São Paulo, tenho mestrado pela Universidade de São Paulo e trabalho há 

mais de 20 anos com questões relacionadas ao bem-estar animal. Já fiz diversas vistorias 

baseadas em relatórios e protocolos técnicos desenvolvidos dentro e fora do Brasil para 

avaliar maus-tratos.  
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As pessoas costumam falar muito de bem-estar animal, mas não entendem que 

bem-estar animal é uma ciência que compreende uma avaliação do estado físico, do 

estado mental, da capacidade do animal se comportar diante da sua natureza e eu vi que 

a gente se perdeu um pouco aqui no assunto, um assunto relacionado com venda de 

animais, criação de animais para venda. Ninguém é contra determinadas raças, ninguém 

quer acabar com determinadas raças, mas a gente sabe que tem lugares no mundo que 

criam raças com determinadas aptidões, inclusive são ONGs sem fins lucrativos que 

criam animais que têm determinadas aptidões. Você não precisa criar um animal com 

determinada aptidão e vender esse animal, o comércio é uma coisa, criação de animais de 

raça é outra. 

Uma outra questão que é um pouquinho fora, mas como foi comentada pelo Dr. 

Flaquer, a questão da cinofilia, os amantes dos animais, a gente sabe que desde a Idade 

Média, quando se começaram a criar determinadas raças, essas raças eram criadas de 

acordo com suas aptidões para determinados trabalhos. No final do século XIX, mais ou 

menos 1870, que começou a surgir os primeiros Kennel Clubs, principalmente na 

Inglaterra, esses animais começaram a ser selecionados não baseados mais em suas 

aptidões físicas, mas selecionados de acordo com determinados traços físicos que 

poderiam vir, como é que a gente pode dizer? Traços estéticos e hoje a gente tem muitos 

problemas dentro da cinofilia, as principais associações médico veterinárias do mundo, a 

AVMA, Associação Veterinária Norte-Americana e o BVA, Associação Veterinária 

Britânica, já se pronunciaram, fizeram pronunciamentos oficiais contra a criação de 

determinadas raças, principalmente as raças braquiocefálicas, aqueles cães de focinho 

achatado. 

A Holanda está proibindo a criação de cães que têm focinho que tenha um terço 

do tamanho menor de um terço do tamanho do crânio, portanto, na Holanda vai ser 

proibido a criação, por exemplo, de pugs e bulldogs ingleses, está bom? A Inglaterra, a 

partir de abril de 2020, está proibindo a venda de todos os animais em pet shops, os 

animais terão que ser vendidos no local de nascimento, a pessoa que quer comprar o 

animal tem que ir no criador, conhecer as instalações do criador, conhecer a mãe e 

conhecer o local. Nos Estados Unidos, três estados, primeiro foi a Califórnia, depois foi 

o Maryland e agora em Nova Iorque existe uma lei, que ainda não foi aprovada em Nova 

Iorque, que proíbe a venda de animais em pet shops. Se a pessoa quiser comprar um 

animal, ela vai ter que ir em um criador cadastrado, regulamentado e comprar um animal 

que é esterilizado e microchipado. 
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Então o mundo está seguindo uma tendência que é ver e priorizar o bem-estar 

animal. Infelizmente, a sociedade não evoluiu a ponto de a gente proibir a venda de 

animais. Eu, particularmente Rosangela Ribeiro Gebara, sou contra a venda de animais, 

mas eu trabalho em uma organização, que é uma organização bem-estarista, não é uma 

organização abolicionista, nós temos escritórios em 14 países, mais de 350 funcionários. 

O nosso escritório no Brasil tem 17 funcionários entre zootecnistas, veterinários e 

biólogos. Então, quando a gente escuta falar que as ONGs não têm embasamento 

científico, isso é uma falácia, as ONGs têm profissionais que estudam a ciência do bem-

estar há mais de 20 anos. Quando a gente fala que existem muitos maus-tratos na criação 

atual é porque é verdade, a gente tem números para isso. Quando a pessoa fala que ela 

ama uma raça, ela não vai criar dez raças, ela não vai vender esse animal de qualquer 

jeito, não é? Então a cinofilia é uma coisa, a venda de animais é outra e a gente tem que 

entender bem isso. 

Existem protocolos de avaliação de canil, existe um protocolo muito utilizado, 

Welfare Quality, foi criado por um instituto italiano, que ele é usado para mensurar o 

bem-estar dos animais dentro dos criadores, dentro da Comunidade Europeia, que está 

regulamentando isso de uma maneira muito estrita, agora em 2020 vai entrar leis muito 

estritas em toda a Comunidade Europeia que se baseiam na questão da obrigatoriedade 

de microchip, todos os animais da Comunidade Europeia vão ter que ter um passaporte 

com o histórico deles, histórico de vacina, histórico sanitário e quando a gente faz uma 

avaliação, não é avaliação só da instalação, não é quantos animais tem, não é de quanto 

em quanto tempo essa fêmea é colocada para procriar, é uma avaliação lidando com a 

questão da saúde psicológica do animal, lidando com questões como o animal expressa o 

seu comportamento natural e quando a gente vê canis com 1.707 cães vivendo na absoluta 

miséria, a gente vê realmente maus-tratos não só relacionados a maus-tratos físicos, mas 

maus-tratos psicológicos, a gente vê que caminho que a gente está tomando.  

Quanto dos criadores que estão aqui hoje possuem responsável técnico 

veterinário? Eu gostaria que vocês levantassem a mão e eu gostaria depois que vocês 

colocassem em uma lista o nome desses responsáveis técnicos. São pouquíssimos, como 

o próprio deputado falou, mais de 1.900 estão credenciados na Jucesp e 28 ou 20 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - 28. 
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A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Possuem responsáveis técnicos. 

Então, existem critérios... 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - 28 estão registrados no 

CRMV. 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Existem critérios internacionais 

que dizem o que é um bom criador. Criar dez raças, você... simplesmente a cadela perdeu 

aptidão dela reprodutiva, você doar e o vínculo que aquela cadela devolveu com você 

durante anos? Esses animais não têm sentimentos? Simplesmente você descarta aquele 

animal porque aquele animal não pode mais te dar os filhotes que você vai vender? E 

simplesmente falar “não, eu tenho que cobrir os gastos com vacina”. Eu já resgatei mais 

de 250 animais na minha vida. Tratei desses animais, castrei esses animais, consegui lares 

para esses animais, mas eu nunca precisei cobrar nada em troca, nunca, nunca precisei. 

Graças a Deus eu trabalho, eu tenho uma profissão, eu tenho um salário. Então essa coisa 

de falar “não, eu preciso cobrir os gastos”, não é cobrir os gastos, é um mercado, a gente 

tem que diferenciar o mercado e a gente tem que assumir isso se a gente quer realmente 

fazer, “não, eu vou criar cães porque eu quero ganhar dinheiro”. Assumir isso e criar cães 

da melhor maneira possível, respeitando o bem-estar animal e seguindo os preceitos de 

uma ciência que é estabelecida há mais de 30 anos. 

Então, só para vocês entenderem, o mundo está indo para um lado de restrição 

severa a todo tipo de criação. A gente tem muitas regulamentações e eu acredito que 

infelizmente a gente não pode proibir, porque se você proíbe e você não tem uma 

evolução da sociedade, as pessoas não evoluíram ainda a ponto, você vai criar sistemas 

paralelos, você vai criar a clandestinidade. Então em vez de proibir, a gente tem que 

regulamentar e, principalmente, criar ferramentas de fiscalização, é muito importante que 

fiscalize. A importância do médico veterinário não é só como um assessor, uma 

assistência veterinária, se ele é o responsável técnico e ele assina pelo canil e qualquer 

ato de maus-tratos é realizado dentro desse canil, ele vai ser responsabilizado civilmente, 

legalmente. Então, é importante ter a responsabilidade técnica. 

Eu era membro da comissão de bem-estar do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária, o ano passado a gente criou uma resolução de maus-tratos, em outubro de 

2018, eu sou membro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de São 

Paulo, da comissão de bem-estar, e existem muitas maneiras de a gente avaliar maus-



Verba Editorial Ltda. 

28 

 

tratos. Então, assim, os criadores sérios e responsáveis deveriam ser os maiores 

defensores de uma legislação restritiva e punitiva. Não se pode vender animais pela 

internet, não se deve vender animais em vitrines, são vidas, não são coisas, e se realmente 

você quiser vender, e você tem uma criação maravilhosa, abra a sua criação para a pessoa 

ir visitar, não é? Se você vende mais de dez raças, raças de modismo, já começa a ficar 

um pouco preocupante. Se você realmente ama uma raça, não importa se é a raça que 

mais vende naquele momento.  

O que a gente vê hoje são pessoas criando animais de maneira totalmente 

indiscriminada, explorando esses animais, mudando de raças, então, de repente, uma raça 

tem mais modismo que outra. os Kennel Club do Brasil estão muito aquém de muitos 

Kennel Clubs internacionais, que já têm se posicionado contra a questão dessas raças 

braquicefálicas, a gente tem muitos problemas com bulldogs, muitos problemas com 

pugs, bulldog francês, esses animais têm uma sobrevida baixíssima, existem estudos que 

a sobrevida do bulldog é 6.5 anos de vida, muitos problemas oculares, muitos problemas 

respiratórios, os animais nem conseguem procriar de maneira natural, muitas vezes você 

tem que submeter a fêmea a diversas cesáreas para você continuar a reproduzir esse 

animal. 

Então, assim, enquanto a gente não tem essa evolução da sociedade, que pode 

demorar 100, 200 anos as pessoas pensarem nisso, a gente não tem como proibir, porque 

senão as pessoas vão acabar procurando e a gente vai ter outros métodos, de formas 

paralelas e clandestinas, mas enquanto a gente não tem essa evolução, que a gente, pelo 

menos, restrinja e tenha ferramentas de fiscalização extremamente restritiva a essa 

criação. 

Essa é a minha opinião, não sei se vocês têm alguma dúvida, estou à disposição. 

 

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

Registrar aqui a presença do deputado Jorge Caruso, agradeço a sua presença. 

Bom, passamos para perguntas, o senhor tem alguma pergunta, algum 

comentário? 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Sr. Presidente, cumprimentar V. Exa., aos 

pares que estavam aqui, mas dera, uma saidinha, cumprimentar a todos os presentes, 

cumprimentar a doutora. Eu não sou, com o máximo respeito a todos aqui presentes, eu 

não sou especialista da área, meu aprendizado vem do dia a dia ao longo dos anos, quem 
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me orienta muito é o Armandinho da Proteção, que está aí, que a gente teve a oportunidade 

de ao longos desses anos aprender algumas coisas, aprender um pouquinho.  

Eu não sou membro desta CPI, mas eu vim me inteirar hoje dessas questões, 

principalmente do tema da venda, aquelas questões todas, mas eu creio que eu peguei um 

depoimento importante nesse momento da sua opinião pessoal e da sua vivência. Eu, vou 

ser muito sincero, eu não tenho problema nenhum em proibir a venda dos animais no 

estado de São Paulo. Não teria problema nenhum em votar nesse sentido, até porque eu 

aprendi a conviver com muitos ativistas e, curiosamente, minha sala é a primeira na 

Assembleia por trás e eu tive o privilégio de ter um trio elétrico parado ali na frente que 

ficou batendo o tempo todo, das dez da manhã até duas horas da tarde, então eu vi todo o 

pessoal da produção da agropecuária, o que eles falaram, uma fala mais pesada ou não, é 

eu fui aprendendo naquela fala ali também.  

Discordo de muitos termos que eles usaram, foram um pouco extremistas, enfim, 

mas também entendo o lado deles e me preocupou bastante essa questão na CPI, porque 

apesar de ser um camarada totalmente aberto, no sentido de talvez a proibição seja um 

caminho que aconteça naturalmente no mundo um dia, apesar de ser questionado 

tecnicamente e juridicamente, eu acho de suma importância a questão da regulamentação. 

Discuti bastante com o Armandinho outro dia, porque não é possível a gente ia... Até eles 

mesmos lá no caminhão de som falaram um negócio importante, eu vou usar uma frase 

deles, eles falaram o seguinte “existem bons criadores e maus criadores”. Houve um 

reconhecimento lá fora disso.  

Então, se a gente tiver uma regulamentação decente, séria, com fiscalização acima 

de tudo, eu acho que a gente pode aí ter esperança de que São Paulo pode ser um estado 

pioneiro que direcione os demais estados. Inclusive esteve comigo o secretário de... foi o 

secretário de proteção animal do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ele falou 

que São Paulo é de fato a referência porque o número de ativistas aqui é muito grande e 

não é tanto quanto no Rio de Janeiro. Então acho que a gente tem essa oportunidade aqui 

na CPI de tirar e construir uma legislação muito positiva. 

Creio muito na sua fala, doutora. Quando a senhora diz o seguinte “Se a gente 

proibir aqui, a gente vai criar um mercado paralelo muito forte”. Não precisa disso, basta 

ir aqui, pega a Fernão Dias, vai em Extrema aqui, você vai comprar animal, atravessa a 

fronteira, porque apesar do ativismo ser muito forte em São Paulo, talvez a gente não 

encontre nos outros estados esse mesmo posicionamento e a gente vai ter um problema 

dentro do nosso próprio país. Então eu acho que o grande passo que essa CPI pode dar 
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acima de tudo é fazer essa regulamentação. Em nome do MDB, a gente está conversando 

e vai trabalhar nesse sentido e no que for possível te ajudar, presidente Bruno, estamos à 

disposição e aprendendo cada dia com os senhores. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Quero agradecer muito as 

suas palavras e o objetivo dessa CPI ao término é construir um projeto de lei. Eu gostaria 

de convidá-lo a participar desse projeto de lei com a gente, com a sua visão, com a visão 

do Armandinho também, que é um grande ativista, não é? São muito bem-vindos nessa 

construção. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Me permite uma pergunta? 

 

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

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Doutora, eu queria saber na prática. Uma 

coisa é ver posicionamento dos produtores, outra coisa é ver a posição dos ativistas, que 

é natural, mas eu queria ver a sua posição enquanto médica. 

A senhora pode com certeza afirmar que hoje nós temos uma grande falha   nada 

é fiscalizado aqui no estado de São Paulo? É isso que de fato ocorre? 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Eu acho que no Brasil a gente 

tem um arcabouço legal da proteção animal muito bom, comparado com outros países, 

não é? Como eu falei, a ONG em que eu trabalho é uma ONG internacional, eu viajo 

muito internacionalmente, eu estava semana passada no Quênia participando de um 

congresso que fala justamente de manejo populacional de cães e gatos e todas as pessoas 

que falam do Brasil, que veem a nossa legislação brasileira em relação aos animais, elas 

falam: “Nossa, vocês têm uma legislação muito importante”.  

O problema do Brasil é a aplicação da lei, é a fiscalização. O papel aceita tudo, a 

gente põe coisas maravilhosas no papel, então a gente acaba criando artigos maravilhosos 

em determinadas legislações, mas muitas vezes você não especifica de onde vai sair a 

verba, quais serão os recursos humanos para fiscalizar isso, quem vai fiscalizar, quem vai 

pôr gasolina no carro que precisa fazer uma fiscalização de maus-tratos, então a gente 

peca muito, não digo só questão de São Paulo, eu acho que São Paulo está muito à frente 

de outros estados nessa questão de fiscalização, mas a gente tem leis maravilhosas e a 



Verba Editorial Ltda. 

31 

 

aplicabilidade da lei a gente deixa realmente a desejar, por isso que a gente também tem 

que investir em educação, não é? Como eu falei, para a gente melhorar a vida dos animais, 

a gente precisa mudar o comportamento humano. Então, não adianta só a gente fazer leis 

se a gente não trabalhar muito em educação de guarda responsável e conscientização das 

pessoas. 

A gente pode fazer uma lei maravilhosa aqui na Casa, só que se a gente não 

trabalhar, não informar a população, a lei pode até funcionar mesmo como uma 

ferramenta de educação, se você explicá-la para a população, se você fizer realmente 

audiências como essa, obviamente aqui não é uma audiência pública, é uma CPI, mas 

chamar as pessoas para discutir na construção dessa lei e depois que a lei for aprovada, 

precisa de muita educação e, obviamente, dos órgãos de fiscalização e como vai fiscalizar 

isso? Então, essa é minha opinião em relação a isso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Eu vi uma pergunta sua para os criadores, a 

senhor pediu para levantar a mão quem tinha um médico veterinário credenciado 

responsável. Desculpa a pergunta de leigo, percentualmente hoje se a gente pegar o 

número de 1.000 criadores, quantos hoje, na sua avaliação, têm o responsável técnico, 

quantos não têm, na prática? 

 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não tenho esse número, o 

deputado Bruno comentou um número aqui no começo da reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - São 28 canis criadores 

registrados no CRMV. 28, eu estou com a lista aqui. E na Jucesp.  

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - E os que não são registrados? 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Oi? Então, na Junta 

Comercial, emitindo nota de comercialização de cães são 1.977, então é uma disparidade 

grande. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Então, você tem 28 só com... e você não tem 

uma legislação que obrigue.  
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Pois é. O que que falta? 

Só registrar aqui a presença, cumprimentar o deputado Gil Diniz, e, bom, o que eu sinto 

falta, se você me permitir, acredito que a pergunta foi para a senhora, mas o que eu sinto 

é que está faltando realmente alguma pontinha ali, porque, por exemplo, existe a regra, a 

regra é de um órgão oficial, do Conselho Regional de Medicina Veterinária. A boa, o bom 

canil, vamos dizer assim, ele está muito bem definido ali, não é? Claro que cabe alguma 

discussão. Mas ele tem ali uma série de definições, só que não está claro, e aí tem um 

assunto bem nebuloso, qual é a penalidade e qual é a severidade dessa penalidade de quem 

não está registrado? 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Ou seja, nós temos canis sem responsável 

médico veterinário e você tem uma legislação que deixa ou que permite que essas casas 

sejam mantidas abertas, mesmo sem ter esse profissional. Ou seja, você já está sem 

licença para funcionar, para vender, para trabalhar mesmo sem o profissional? Isso é na 

prática? 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Deveria ter uma articulação entre 

os órgãos, o Conselho Federal de Medicina Veterinária regulamenta o profissional 

médico veterinário. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Ele faz uma sugestão... 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Então, obviamente você tem que 

ter um alvará para sanitário, um alvará de comércio, mas, assim, deveria ter realmente 

alguma legislação que costure muito bem essas obrigatoriedades. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Ou seja, não é o obrigatório no estado de São 

Paulo. A pergunta correta seria a seguinte: não é obrigatório no estado de São Paulo que 

um canil, para fazer venda, tenha que ter um profissional responsável? 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - O canil que vai fazer a sua 

regulamentação junto ao Conselho de Medicina Veterinária Regional é obrigado a ter um 

responsável técnico.  
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O SR. JORGE CARUSO - MDB - 28 canis? 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Isso é um decreto que cria 

essa regulamentação, mas falta o decreto estadual, agora falta, vamos dizer assim, o.k., o 

que não é, vai ser fechado, de que maneira, vai ser penalizado, vai gerar multa, quanto é 

a multa etc.? É aí que eu acho que cabe... 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Mas essa obrigatoriedade com pena que vai 

de multa até a própria cassação da inscrição estadual pode ser gerenciada pela Assembleia 

Legislativa por um texto de lei. 

 

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

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - A importância desses números para que a 

construa um texto expositivo. 

 

 A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Trazendo um pouco a 

experiência da Europa, eu sei que muitas vezes a gente pensa “ai, meu Deus, mas a Europa 

é diferente do Brasil”, só que em muitos aspectos a gente está muito além deles, não é? 

Por exemplo, as pessoas falam “na Holanda não existem cachorros de rua”. Existem 

diversas matérias falando que não existem cães abandonados na Holanda. A Holanda há 

mais de 30 anos vem implementando leis e regulamentos muito rígidos. Então, você é 

obrigado a microchipar, você tem o dog tax anual, que varia de 100 euros, 80 euros por 

ano.  

Se você é um criador, você paga um dog tax, um imposto canino muito mais alto, 

se você adora um animal de uma ONG, você paga um imposto canino muito mais baixo. 

Se uma pessoa... se você está em uma praça passeando com seu cão e tem um fiscal e o 

seu cão está microchipado, você vai pagar uma multa, que pode chegar a 500 euros. Se 

você é um criador e não está legalizado, você tem uma multa que pode passar de oito mil 

euros. 
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Então, assim, infelizmente o ser humano acaba mudando, a gente começou a usar 

cinto de segurança porque a gente começou a ser multado. Então, existe a questão da 

educação, que isso é mais a médio e longo prazo, e existe uma questão a curto prazo, que 

seria uma fiscalização e uma imposição de multas muito rígidas para essas pessoas que 

descumprem com isso e, obviamente, o caso de maus-tratos a gente está amparado pela 

lei federal 9.605. Aí já é um caso penal, mas nos casos que não entram nessa questão 

penal, de crime de maus-tratos, teria que ter leis, teria que ter multas realmente muito 

mais rígidas do que existem hoje deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Se os senhores deputados 

concordaram, eu abro. Ela vai levar o microfone. 

 

O SR. CARLOS FLAQUER - Apoiando, não é? Os comentários sobre a 

Holanda, sobre a Europa, realmente são fantásticas essas normativas todas, há de convir 

quem não sabe, a média dos eventos cinófilos e exposições caninas de cães de raça na 

Europa, as últimas que aconteceram, se reúnem acima de seis mil cães. Todas as vezes. 

Totalmente regulamentado em países sérios como a colega doutora falou.  

Então, realmente, é um grande caminho a normativa, a regulamentação, é 

exatamente isso que nós criadores buscamos para realmente chegar em uma qualidade 

dessa, porque quando você está dentro da lei, você não tem medo, você aparece com 

quantos cães você quiser, no evento que quiser e não é considerado maus-tratos. 

Só essa a minha manifestação. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Entrando nesse ponto, uma 

coisa... eu queria te fazer também essa pergunta, eu entendo que até as pessoas, muita 

gente realmente quer a proibição desde uma maneira mais radical até uma forma talvez 

mais ponderada, mas muita gente, eu fiz até uma enquete aqui na rede social, 95% disse 

que é a favor da proibição e, olha que curioso, a CPI não fala em proibição, são só de 

regulamentação, em que pese esse clamor popular. E aí o que que eu sinto? Esse clamor 

popular pode ser explicado de diversas maneiras. Mas tem uma coisa que eu acredito que 

salta aos olhos, que é o fato “poxa, vai comprar um cachorro, sendo que tem tantos que 

estão aí para a adoção”, daí, inclusive, a minha parcialidade, que foi questionada e eu 

repito ela, que eu faço campanha “não compre, adote”, é um direito meu de estimular a 
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adoção. É evidente que se não tivesse animais abandonados, eu ia falar “adote, como 

assim adotar? Não tem animal para adotar”, vamos colocar assim. 

Eu queria que você comentasse um pouco isso, essa relação entre a venda ou não 

venda com a existência de animais abandonados. E aí saindo do bem-estar animal apenas, 

do animal em foco, vamos dizer assim, e passando para esse raciocínio. Por exemplo, 

qual é a sua visão em relação a taxar os animais de raça como uma ferramenta de estimular 

o animal que está abandonado? Qual que é a sua visão em relação a isso tudo? 

  

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Bom, eu trabalho desde 2010 na 

organização, a gente tem, inclusive, todo um protocolo relacionado a manejo de animais. 

Como eu falei, eu estava em um congresso agora relacionado a isso. O grande 

problema de abandono, isso acontece em todos os países do mundo, pessoas que 

abandonam, uma das causas, existe uma causa multifatorial para o abandono, uma das 

causas é a compra por impulso. Uma maneira de a gente deter essa compra por impulso 

é não tem animais em vitrines, não ter animais em pet shops.  

O estado da Califórnia gastava 250 milhões de dólares por ano com a questão de 

recolher animais nas ruas e levar animais para abrigos. Agora que ele proibiu a venda de 

animais em pet shops, no estado da Califórnia só existem cães de ONGs, as ONGs 

cadastradas, obviamente, no sistema do governo estadual de lá. Então, esses animais são 

levados durante um período de tempo, logicamente preservando o bem-estar deles, e eles 

são expostos nesses pet shops. Então, aumentou mais de 300% a adoção porque você 

conseguiu levar cães para as pessoas. 

Uma outra coisa, você diminui essa compra por impulso é você fazer a pessoa 

pensar muito bem. Trazendo outro exemplo, Suécia. Eu sei que é o norte da Europa, é 

outra realidade. Na Suécia, para você ter um cão você precisa passar por um curso, são 

um curso de dois dias para você se tornar um tutor responsável. Nesse curso vai te falar 

quanto que você vai gastar por ano, o seu animal vai latir, o seu animal vai destruir coisas 

quando ele é filhote, porque as pessoas hoje em dia elas querem um cão de pelúcia, não 

é? O cão não pode latir, o cão não pode roer os animais, roer as coisas da casa. 

Então, muitas pessoas compram um cão por impulso, compram um filhote, não 

sabem o trabalho que tem, levam para casa, na primeira doença, na primeira destruição 

daquele animal, no primeiro problema comportamental, que é a maior causa de abandono, 

essa pessoa abandona. É muito comum também as pessoas não castrarem, não 

esterilizarem... 
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O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Lembrando a questão das 

manifestações. 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - E na primeira ninhada que 

acontece não há lares responsáveis para todos esses animais, a pessoa acaba abandonando 

os animais falando “não, os animais se viram”, vão em uma praça e abandonam; 75% dos 

animais morrem antes de atingir seis meses de vida, a gente tem um problema muito 

grande de abandono, a gente não tem um número oficial, porque é impossível de a gente... 

estima-se 30 milhões de animais abandonados no Brasil. A gente tem 370 ONGs com 

abrigos no Brasil, existem muitos problemas de bem-estar dentro das ONGs, mas existe 

uma diferença ética muito grande.  

Quando a gente fala na ciência do bem-estar existem três pilares: a ciência, a ética 

e a legislação. Em relação à ética, uma ONG que tem problemas de bem-estar é 

infinitamente diferente de um criador. Por que qual que é o intuito da ONG e qual que é 

o intuito do criador? O criador está explorando o animal para vender, ele tem muito mais 

responsabilidade de criar esse animal nas melhores condições. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Não é lícita a manifestação. 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Eu já visitei mais 25 CCZs no 

Brasil, eu viajo desde 2010, a realidade dentro dos Centro de Controle De Zoonoses são 

realidades extremamente tristes e se as pessoas vissem esses animais, elas não iriam 

estimular o comércio indiscriminado, elas não iriam comprar animais, elas iriam adotar. 

Cães são cães, eu não sou contra raça, se eu amasse muito uma raça, eu iria procriar essa 

raça, eu iria doar para um amigo, eu não iria vender, porque, para mim, é um ser vivo, eu 

não iria simplesmente cortar o vínculo porque a minha cadela não consegue mais procriar, 

então a gente precisa começar a entender que nós estamos contra a cinofilia, nós estamos 

contra a coisificação e essa exploração, essa relação instrumental que as pessoas estão 

criando com os animais. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Só entrando nessa questão 

das ONGs, eu não tenho, eu não tenho nenhum problema em entrar nesse assunto, aliás, 

isso é uma coisa que, de fato, eu sou dentro da lógica parcial. Mas a questão de ONG, 
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obviamente, se há maus-tratos e há venda, não interessa se é, enfim... a questão é que 

normalmente não é ONG que vende, não é? Mas, por exemplo, e aí eu queria colocar duas 

questões, a gente já ouviu questões, assim, ainda um pouco difusas, nada muito objetivo, 

mas estamos a CPI à disposição para receber denúncias  esse sentido que possíveis ONGs, 

não sei se registradas ou não, de que forma, mas que estariam, vamos dizer assim, 

cobrando taxas que na prática acabariam se tornando uma venda. Eu queria que você 

falasse um pouco sobre isso e uma outra questão é em relação a, por exemplo, se a 

legislação desse mais poder para as ONGs, se não correria o risco de acontecer com outras 

organizações igualmente sem fins lucrativos, como, por exemplo, a gente vê muito em 

hospitais, fundações, porque a gente sabe que corre um dinheiro absurdo, corrupção etc. 

e ao mesmo tempo a gente sabe, até acompanhando as ONGs da causa animal, a gente 

sabe que a regra é, em geral, as ONGs não têm praticamente recurso e têm muita 

dificuldade e a partir do momento que a legislação joga poderes, joga recurso, vamos 

dizer assim, quais os riscos? Eu queria que você comentasse um pouco isso. 

 

 A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Na verdade, tanto uma ONG 

regulamentada, que a gente sabe que tem CNPJ, ela também vai passar, se ela fizer maus-

tratos também vai passar pela mesma legislação, a 9.605. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Posso complementar? Com 

a sua experiência de fora, as ONGs que fazem o trabalho, pelo que eu entendi até de 

venda, é isso? Ocorre a venda em algumas ONGs, ou não? 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Nenhuma ONG de proteção 

animal que se preze vai vender animais. O que existe, que também deve... 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - O controle, o controle que 

é feito... 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Por exemplo, as organizações 

elas acabam tendo um departamento ou até mesmo não tendo um departamento de 

captação de recurso que vai entrar, então são doadores, apoiadores daquela ONG que 

podem colaborar mensalmente, anualmente, algumas ONGs, organizações fazem 
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eventos. Existem as ONGs formalizadas, existem os protetores independentes e a partir 

dessa ajuda dos apoiadores, elas vão devolver o trabalho delas. 

Alguns municípios brasileiros que estão tentando fazer, assim, muitas vezes um 

vereador consegue uma verba parlamentar, repassa para uma ONG para essa ONG acabar 

absorvendo os animais da cidade, mas isso também não é muito uma boa coisa, porque 

depois essa ONG vai ficar lotada de animais, não tem muito um limite e o que que a gente 

vê no Brasil é exatamente isso, uma falta de profissionalização. 

Eu visito muitas ONGs, eu tento orientar eles, tem que existir um limite. Se o 

abrigo tem capacidade para 200, animais não pode entrar 201 animais, só que é muito 

difícil, porque eles lidam com questões muito sentimentais. As pessoas abandonam na 

porta das ONGs, é muito comum esse tipo de abandono, mas a gente tenta educar também 

essas pessoas, como o próprio Dr. Flaquer falou, existem profissionais bons, profissionais 

ruins, existem criadores bons e ruins, e existem pessoas que estão dentro da causa animal 

que acabaram se perdendo e se tornam acumuladores. E aí a acumulação já é um 

transtorno psicológico, não é? São Paulo é a única cidade do Brasil, dentre mais de cinco 

mil municípios, que tem uma legislação específica para lidar com a questão dos 

acumuladores.  

E aí entra um outro assunto, que a gente teria mais três horas para falar aqui de 

acumulação, mas podem existir problemas de todos os lados, mas a grande diferença é o 

intuito, o que o que motivou aquela pessoa. Uma é uma motivação mercadológica, 

comercial e a outra é um outro tipo de motivação. Isso tem que ser bem estabelecido. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Posso emendar? 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro. Bom, e agora, quem 

foi o primeiro? Gil? 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - A pergunta do Bruno é interessante, 

presidente Bruno, porque assim como tem criadores sérios e não sérios deve ter ONGs 

sérias e não serias também. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Sem dúvida. 
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O SR. JORGE CARUSO - MDB - Isso é do ser humano. Pergunto à senhora, a 

senhora não conhece nenhuma ONG que vendeu animal? A senhora nunca teve 

conhecimento disso? 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Que vendeu animal não. Eu 

conheço ONGs, eu não conheço. Eu conheço ONGs que cobram uma taxa pela questão... 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Só uma curiosidade. Uma coisa é dessas 

taxas, uma coisa é aquele cara que gosta da ONG e faz uma doação, uma taxa, outra coisa 

é o cara que vai lá, que gostou de um cachorrinho e é cobrado dele uma taxa simbólica, é 

diferente do colaborador ou daquele camarada que vai ficar com o cachorrinho, essa taxa. 

Essa taxa é para aquele que vai ficar com o cachorrinho? 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Essa taxa cobrada para pessoa 

que está adotando. Isso, assim, existe uma discussão muito grande sobre isso... 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Isso não é venda? 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Por exemplo, não. Não, não é 

venda. Se você viajar... 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Não é lícita a manifestação. 

Quero registrar mais uma vez. 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - O maior abrigo de proteção 

animal do mundo, Bettersea, em Londres, eles cobram uma taxa para todas as pessoas 

que forem adotar os animais lá dentro.  

Muito abrigos nós Estados Unidos, já visitei vários abrigos nos Estados Unidos, 

eles cobram essa taxa. Essa discussão tem que ser amplamente discutida. Ninguém está 

aqui tentando omitir nada. Cobrar ou não cobrar. Existe um documento que você assina 

de responsabilidade, existem ONGs que fazem uma, como é que eu posso dizer? Uma 

fiscalização pós-adoção muito grande, existem ONGs seríssima que voltam na primeira 

semana, nos primeiros 15 dias, primeiro, segundo e terceiro mês pós-adoção. Se o animal 

tiver qualquer problema comportamental, qualquer problema de adaptação ao novo lar, 
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esse animal vai ser devolvido para a ONG. Então a ONG exige que seja devolvido, até 

para a pessoa não abandonar esse animal e... 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Ela devolve a taxa?  

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Na devolução de animal? Tem 

ONGs que devolvem. Tem ONGs que desenvolvem sim. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Então, é um comércio. 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Sim, não, não. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - É um comércio com outro nome. 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não, não é um comércio.  O 

intuito da ONG não é um comércio, ela acaba absorvendo esses animais, que foram 

vítimas de abandono. Ela não procriou esse animal e vendeu esse animal, é muito 

diferente, é muito diferente. E se você quiser, eu convido o deputado a visitar várias 

ONGs muito sérias que eu conheço aqui no Brasil. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - E o que eu queria colocar, 

até porque isso a gente ouve informalmente, é óbvio que essa CPI é da venda de animais, 

qualquer situação que configure venda, obviamente, nós estamos à disposição para 

receber denúncias. Enfim, eu acho que não cabe qualquer coisa diferente disso. E... 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Pela ordem, presidente.  

 

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

Gil Diniz. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Presidente, eu estava acompanhando a CPI, já 

acompanhei a última reunião, me interessei pelo tema, o senhor sabe que a gente tem uma 

discordância nessa pauta animal, a questão, outras questões também, mas gostaria de 

perguntar, concordo com o Caruso aqui nessa questão do... se há cobrança, ou algo que 
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seja, taxa, ou nome recorrente que utilizem, de certa forma acaba se tornando uma 

cobrança, uma venda, por mais que seja um valor simbólico. Se as ONGs, que querem 

proteger, cobram, eu vou lá adotar um animal e ela me cobra uma taxa, por mais que 

simbólica que seja, de repente um animal no criador seja, sei lá, 1.000, dois mil reais, essa 

ONG me cobre, sei lá, 100, 200 reais, é só o valor que é diferente, mas há essa questão, 

que eu entendo por venda.  

Mas a minha questão à doutora é a seguinte: a senhora falou da visita às zoonoses 

e tudo mais, me chamou a atenção que a senhora falou dos cães abandonados, eu gostaria 

de saber qual que é a proporção de cães de raças, a senhora tem esse número ou mais ou 

menos alguma coisa parecida dos cães de raça e dos cães sem raça definida nesses centros, 

porque, assim, parece que, pelo que eu entendo, não da fala da senhora, mas ouvindo 

alguns debates parece que nesses centros o abandono só se dá dos cães de raça definida e 

a senhora comentou aqui que a maior causa, me corrija se eu estiver enganado, do 

abandono é pela questão comportamental dos cães, é isso? 

A minha esposa comprou aquele lulu-da-pomerânia e spitz-alemão. Eu já sabia as 

características do cão, de tamanho menor, algumas características ali, até de 

comportamento, Caruso. Se eu, de repente, se a minha opção fosse adotar de repente um 

cão sem raça definida, tranquilamente, não teria problema algum, como já tive 

anteriormente, talvez eu não saberia o comportamento desses cães. Então, sabendo do 

comportamento, por exemplo, desse meu cãozinho e tudo mais, já previamente sabendo, 

olha, eu acho que o abandono maior não se daria justamente nesses cães de raça 

indefinida? Justamente se a resposta para essa questão do zoonoses for que a maior parte 

de cães que estão lá na Zoonoses, esses cães de raça definida não teriam um paralelo aí 

de abandono? E o que... se tem algum número que diga que esses cães adotados também 

não são abandonados depois justamente pela questão comportamental? A pessoa vai lá 

de bom coração, adota e depois ela fala “olha, o cãozinho começou a roer o móvel. Opa, 

começou a mostrar os dentes para a criança” e vai lá e abandona novamente? 

Só queria saber... 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Infelizmente, essa questão de 

abandono, existem vários trabalhos, inclusive, da Universidade Federal do Paraná, ela 

está muito ligada à questão de vulnerabilidade social, você tem mais cães abandonados 

em áreas mais pobres. E aí eu posso elencar uma série de motivações isso: falta de 

educação, a falta de recursos, mas eu posso te garantir que o índice de abandono feito 
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através de uma de uma adoção feita de forma responsável é baixinho e o índice de 

abandono feito através de uma compra por impulso, que aí muitas vezes vem os animais 

de raça definida, é altíssimo. Existem Centro de Controle de Zoonoses, não é porque a 

pessoa paga que ela não vai abandonar, as pessoas têm: “Ah, não, é melhor que ela pague 

porque vai dar valor”. Não é. Existe a questão quando ela vê aquele animal, aquele animal 

é uma mercadoria, não é? Então, se aquele animal der um problema para ela, se ele tiver 

um problema de saúde, se for muito caro... “ah, então eu tenho que pagar uma cesárea”. 

Eu já trabalhei muito tempo no Hospital Veterinário da USP, chegavam muitos criadores, 

a cadela com piometra ou passando por um parto distócico e o criador falava: “Não, eu 

vou abandonar aqui porque eu não vou pagar”. Na época, eram 200, 300 reais a castração, 

eu não vou pagar porque não compensa para mim. Eu não estou falando de todos os 

criadores. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Por favor, não se 

manifestar. 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não estou falando de todos os 

criadores, eu presenciei isso. Eu presenciei isso. Não existe um estudo, não existe um 

número, um dado que eu possa te dizer de todos os Centros de Controle de Zoonoses... 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - A senhora viu assim a... 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - A porcentagem. Existem mais 

SRDs, até porque você vai encontrar mais SRDs abandonados na periferia, as pessoas não 

têm muitas vezes condições econômicas de estar pagando por uma castração. Essa é a 

importância dos programas, porque tem que ter os programas governamentais, 

obviamente a gente não pode só ser assistencialista. A gente tem que por um lado 

microchipar o animal e cobrar que essa pessoa cuide bem desse animal, se essa pessoa 

for uma reincidente, por exemplo, de um animal que foi atropelado na rua, então precisa 

ter toda uma série de medidas que não é só castrar, castrar de forma isolada não resolve. 

Você tem que castrar, registrar, identificar, microchipar, ter legislações muito importantes 

e educar a população. Então a gente vê, eu viajo por esse Brasil afora, tem muitos 

municípios que só têm verba para castração, verba para castração. Não tem uma verba 

para registro, não faz Censo canino.  
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Então, existe uma série de medidas, mas não querendo fugir da sua pergunta. A 

questão do comportamento. A gente sabe que determinados comportamentos estão 

atrelados a uma questão genética, que depois vai, uma questão fenotípica, mas a gente 

sabe também que existem muitos problemas comportamentais em cães de raça e existem 

muitos problemas comportamentais e, cães SRDs, o que a gente precisa é educar a 

população para lidar com isso. Como eu te falei, não é um carro que você comprou que 

vai dar defeito, você vai trocar de carro, é um animal, vai viver 15 anos, você tem que 

saber que você vai cuidar desse animal para o resto da vida.  

A questão é a motivação. O que que te você a comprar um spitz e não adotar um 

animal? Foi a questão estética? Foi a questão de comportamento? Então, a gente precisa 

começar a parar um pouquinho e se perguntar, existem tantos animais abandonados em 

canis, em abrigos, em Centros de Controle de Zoonoses sofrendo, esperando por uma 

família... se eu deixo de comprar um animal e vou e adoto um animal, talvez eu esteja 

fazendo um bem maior por aquele animal. Então a gente precisa começar a se perguntar 

a respeito disso.  

Eu amo determinadas raças, eu acho pastor-alemão a coisa mais fofa do mundo, 

mas, assim, eu nunca me dei ao luxo de comprar um animal, porque eu tenho essa 

consciência que eu prefiro adotar ao invés de comprar, está bom?  

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Mas só respondendo, desculpa. Eu gostaria, eu queria 

um vira-lata, mas o tamanho dele era muito grande, só que o apartamento é pequeno, 

então foi o cão que eu encontrei ali... 

 

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

manifestações. 

 

 O SR. GIL DINIZ - PSL - É difícil até o diálogo, porque, assim, a partir do 

momento que você fala que você comprou, Caruso, um cão, então você já é tido como 

um, como tem um cartaz ali, jogou, entende? Por mais que você ame o cão, que você 

respeite o cão, que você o trate da melhor maneira possível, então é complicado até manter 

o diálogo com certos grupos, mas só respondendo, já tive vira-latas, já tive um pastor-

alemão também, agora apartamento é pequeno, gostaria de ter um cão muito maior, alguns 

cães, só que o espaço não me permite. Então, foi o cão que esse espaço me permitiu ter e 

tentar tratá-lo muito bem. 
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A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Entendi. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Com a apalavra. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. 

As ONGs recebem recursos de filantropia e emendas também parlamentares ou não? 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Algumas ONGs sim, algumas 

ONGs no interior eu vejo que muitas vezes até a prefeitura destina algumas verbas porque 

não tem canil municipal. Existe uma ONG que tem um canil e aí o que que acontece? O 

prefeito fala: “Olha, eu vou destinar uma verba para aquela ONG, todos os animais 

recolhidos eu vou enviar para a ONG”, mas muitas vezes a ONG, na necessidade, aceita 

aquele valor, que muitas vezes é15 mil, 20 mil reais, que não dá nem para comprar ração 

direito e no final das contas a Prefeitura acaba capturando todos os animais e levando 

para essas ONGs. Aí as ONGs ficam com excesso muito grande de animais e você começa 

a ter problema de bem-estar lá dentro. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Então essa taxa supostamente cobrada 

seria uma ajuda, é isso? 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não, não. Não estou dizendo que 

essas ONGs que recebem ajuda do governo cobram as taxas. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - É quem não recebe? Por que que elas 

não recebem se ONG tem que ser regulamentada? 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Eu não entendi, desculpa. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - As ONGs são Organizações Não 

Governamentais em seus segmentos. Por que que essas outras ONGs não são 



Verba Editorial Ltda. 

45 

 

regulamentadas, ela não cai no mesmo contraposto de alguns canis que não são 

regularizados? 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Existem os protetores, existem 

os protetores independentes... 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Não é lícita a manifestação. 

Já disse isso diversas vezes, minha equipe jurídica já veio aqui dizendo que talvez eu 

devesse ser mais enérgico, estamos tentando transcorrer aqui de uma maneira adequada, 

para que ela possa falar aquilo que ela tiver vontade, a deputada possa falar aquilo que 

ela tiver vontade, está bom? Muito obrigado. 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Existem protetores 

independentes que começam um trabalho de formiguinha, sem ter o menor, como é que 

eu posso dizer? Intuito de virar uma ONG, de se profissionalizar e ter um CNPJ, de virar 

uma organização sem fins lucrativos. Algumas até chegam a virar Oscip, organizações de 

utilidade pública. Esses protetores recolhem um animal que está na rua, um animal que 

está com sarna, um animal com cinomose, parvovirose, recolhe o primeiro, recolhe o 

segundo, recolhe o terceiro, quando ele começa a ver, ele tem dez animais na casa dele. 

Eu na época da faculdade da USP tive 13 gatos no meu apartamento, por quê? 

Abandonavam gatos na USP, eu ia fazer estágio no Hospital Veterinário, o gato estava lá 

na porta do hospital, eu comecei a me perguntar, eu quase virei uma acumuladora, eu não 

virei porque todos foram castrados, vacinados, foram doados, eu fiz da minha casa um lar 

transitório. Já tive muitos animais, já passaram mais de 250 animais, tem pessoas que 

muitas vezes não conseguem chegar a impor esse limite e acabam virando uma ONG sem 

querer que vire uma ONG, a gente não pode chamar essas pessoas de ONG porque elas 

ainda não estão regulamentadas. 

 Outras pessoas conseguem fazer uma regulamentação, conseguem ir, fazer uma 

documentação de Organização Não Governamental, ter um CNPJ, ter como ganhar esses 

incentivos, as que viram o Oscip conseguem receber até multas, multas ambientais, então 

aí o governo do estado ou governo municipal consegue repassar essas multas.  

Mas isso é todo um processo, agora essas pessoas não começaram a ter animais 

visando o lucro, elas não procriam, essas pessoas recolhem esses animais, castram esses 



Verba Editorial Ltda. 

46 

 

animais, vacinam esses animais, vermifugam e fazem feirinhas de adoção, eventos de 

adoção... 

 

 A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Essas pessoas, não te interrompendo, 

elas começam por amor, certo? E elas... chega um determinado ponto que elas arrecadam 

tanto bichos que elas não têm meios para cuidar, não é? Então aí eu já estive em uma, não 

sei nem como é que... em uma apreensão, eu não sei, porque eu fiquei com mais dó da 

senhorinha que era usada pelo poder público em Carapicuíba para recolher bichos, do que 

quem estava ali fazendo o papel de protetor, mas é que eu quero entender o seguinte: se 

essas pessoas são boas, elas pegam bichinhos, mesmo não tendo regulamentadas, a gente 

não pode achar que os criadores que não são registrados por falta de conhecimento, não 

existe uma lei que determine isso sejam ruins também e a outra coisa que eu queria te 

perguntar é se a senhora tem conhecimento se algum criador registrado recebe alguma 

verba parlamentar ou algum tipo de doação, eles criam seus cachorros com dinheiro 

próprio? 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não, porque eles têm um 

comércio, eles vendem os animais... 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Ah, então eles não recebem?   

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Obviamente que não, ele ter um 

comércio, ele tem uma loja onde vende um produto e não vou receber dinheiro do governo 

para vender esse produto. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - E quanto custa, a senhora sabe o custo 

de um cachorro de raça, por exemplo, do doutor aí que é um cachorro de 70, 80 quilos 

mais ou menos. O Dr. Carlos. Mais ou menos tem um custo, quanto custa isso? 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Bom, eu tenho três cães grandes 

em um apartamento, quando eu adotei eles não sabia o tamanho que eles iam ficar, eu 

tenho um cadela de 35 quilos, uma outra de 25 quilos e um de 20 quilos dentro de um 

apartamento de 200 metros quadrados, eu gasto em média 1.000 reais com os meus 

animais, mas eu sou médica veterinária. Então, o valor do médico veterinário eu compro 
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uma ração excelente, eu tento dar o melhor para os meus animais porque eu tenho 

condição. 

Existe um custo, obviamente. Eu não estou dizendo que não existe custo, então o 

criador tem aquele animal, ele procria aquele animal para vender o animal, é diferente de 

uma pessoa de uma ONG. Eu, particularmente, vejo uma diferença enorme entre um 

protetor e um criador comercial... 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Mais uma vez pedir para 

que não haja manifestação de nenhuma forma, e eu gostaria de solicitar para a Polícia 

Militar, porque eu já falei isso muitas vezes e é o seguinte: se tiver alguma manifestação 

que a Polícia Militar possa conversar com a pessoa e se caso continue dessa forma conduz 

a pessoa para fora. Muito obrigado. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - E, assim, todas as ONGs, não só as que 

recebem verbas para poder cuidar dos bichinhos, outras também, a senhora conhece 

alguma que foi denunciada por maus-tratos ou todas são ótimas?  

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não, não. Longe de falar que 

todas são ótimas. Existem muitas ONGs com problema e essas ONGs têm que ser 

fiscalizadas e as pessoas que têm transtorno de acumulação devem ser tratadas. Existe um 

programa maravilhoso de acumuladores em Curitiba, onde você estabelece um vínculo 

com assistentes sociais, psicólogos. Esses animais têm que ser castrados, encaminhados, 

então, você precisa entender se essa pessoa tem um transtorno de acumulação ou se essa 

pessoa realmente é mau caráter. Se a pessoa está acumulando animais para cobrar taxa de 

adoção, é um mau caráter. Existe uma legislação para isso.  

Inclusive, se tiver maus-tratos, existe a 9.605? Agora, se essa pessoa tem um 

transtorno de acumulação, existe até um CID para isso, ela tem que ser tratada. Existem 

multas para acumuladores também, estão previstas multas de reincidência, porque se a 

pessoa não aderir ao tratamento, ela pode ser multada. Então, longe de dizer que não há 

problemas de ONGs, mas a gente não pode desviar o que a gente está discutindo aqui, 

que é a regulamentação, de forma escrita, dos criadores, porque isso é um comércio, é 

totalmente diferente do trabalho das ONGs. 
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A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Então a senhora há de convir se há bons 

criadores e boas ONGs e maus criadores e más ONGs, a gente pode chegar em um 

consenso de uma constituição aqui que consiga garantir os direitos de ambos e chegar no 

denominador comum, a senhora é favorável a isso?  

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Sim, eu sou favorável. Como eu 

falei no início, particularmente, Rosangela, eu sou contra a venda de animais, mas eu 

trabalho em uma organização que entende que a gente precisa transformar a sociedade 

primeiro do que chegar com uma lei impositiva, isso pode demorar 50, 100 anos, até a 

gente ter esse mundo ideal, que seria um mundo eu tenho um dobermann, eu tenho um 

pastor-alemão, eu procrio, eu doo esse animal.  

Eu tenho 47 anos, quando eu era pequena, eu conhecia pessoas que criavam raças 

e doavam, eu me lembro disso, entendeu? Eles não vendiam os animais, eles gostavam 

de determinadas raças, eles criavam essas raças e eles doavam esses filhotes para 

conhecidos e isso acontecia. Só que de 20 anos para cá isso se tornou um comércio e 

infelizmente um comércio indiscriminado.  

Então é isso que a gente está discutindo aqui. Mas eu concordo plenamente com 

você, a pessoa que faz algum caso de maus-tratos, seja ela um protetor, um acumulador, 

um veterinário, um criador aí existe a lei 9.605 para lidar com ela. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Presidente, posso fazer uma sugestão? 

 

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

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Pelo que eu estou, pelo pouquinho que eu 

aprendi hoje aqui, nós temos a seguinte situação: nós temos criadores bons, criadores 

ruins, criadores que têm veterinário, criadores que não têm, então essa é uma parte que 

pode ser objeto de regulamentação. Por outro lado, nós temos ONGs e nós temos uma 

CPI de venda de animais. As ONGs, que muitas delas recebem verba pública e que por si 

só não têm a característica de venda de animais, mas cobram taxas, a gente não sabe qual 

o valor, que no meu modesto modo de entender constitui comércio também. Então, na 

verdade, a gente tem um desvio de função de todos os lados. Acho que isso daí está bem 

claro no processo.  



Verba Editorial Ltda. 

49 

 

Então, eu não sei como foi e se eu estiver correto, se isso já foi feito, me perdoe, 

mas eu acho que seria interessante oficiar todas as ONGs do estado de São Paulo, saber 

nos últimos dois a quatro anos tudo aquilo que eles receberam de verba pública, saber o 

valor das taxas, porque é muito legal taxar, a ONG pegou o cãozinho lá, deu meu banho, 

botou a fitinha, vacinou, registrou e botou uma taxa simbólica de 50 a 100 reais. Eu não 

sei quanto custa um bulldog francês, eu gosto do bulldog francês, mas hipoteticamente 

vamos supor que custe 1.000 reais, aí, curiosamente, a taxa de um bulldog francês na 

ONG foi 950 reais, vai ser meio estranho isso, não é?  

Então acho que a gente precisa cruzar os dados e a CPI têm mecanismos para isso, 

e oficiar essas ONGs que informe para nós qual o valor das taxas e quais animais foram 

adotados sob circunstâncias de taxas nos últimos anos. Com esses dados em mãos, eu 

acho que cada parlamentar da CPI tem condição de fazer um cruzamento de dados e a 

gente conseguir separar o joio do trigo, quem é sério e quem está fazendo disso um 

comércio. Acho que um passo importante nessa CPI é mostrar para o estado de São Paulo 

porque de fato a gente tirar da frente aquele pessoal que é ruim. Essa é minha modesta 

opinião.  

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Bom, eu vou colocar isso 

em deliberação na próxima, particularmente, eu sou favorável à sua visão, eu entendo que 

qualquer tipo de venda, seja ela de quem for, não nos interessa, está dentro do escopo da 

CPI. Assim como eu já disse, que qualquer outra forma de violência contra os animais 

me sensibiliza. Mas se não for venda, não tem nada a ver com a CPI. Então dentro desse 

escopo nós iremos trabalhar, eu acho que a gente pode colocar em liberação, não é? Na 

próxima reunião. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Presidente? 

 

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

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Só para entender aqui o deputado Caruso. Concordo 

também, Caruso, mas como nós vamos oficiar, por exemplo, ONGs? Porque, pelo que eu 

entendi, há ONGs que têm o CNPJ, que têm o registro, e há ONGs que são irregulares, 

então, assim... 
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O SR. JORGE CARUSO - MDB - Essa só não tem como, nós temos que pegar 

as legitimadas, porque... até porque são essas que têm CNPJ que recebem verba pública. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Não, eu sei, mas eu digo assim: quando vem a crítica 

aos criadores, justamente, olha só, tem o criador, o criador tem um CNPJ, alguns têm 

veterinários e outros não e tudo o mais, mas está regulamentado e tem o criador, entre 

aspas, clandestino ali que não tem o seu registro e tudo o mais e são criticados também. 

Então, assim, eu gostaria que nós tentássemos abranger tantos as ONGs que têm essa 

regulamentação e também as que são conhecidas e que não têm essa regulamentação para 

tentar entender se há esse... ainda que seja chamado de taxa, mas esse comércio ali... 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Presidente Bruno, o senhor é competente, 

pode criar dentro do escopo do requerimento uma forma mais abrangente de atingir o 

maior número de entidades possíveis. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - E antes de passar para a 

nossa convidada, que ela pediu a palavra, a situação idêntica, nós estamos questionando 

as 1.977, enfim, as empresas que vendem animais com base na lista da Jucesp, ou seja, 

das que são registradas, as clandestinas a gente recebe via denúncia claro que todos, todos, 

gente já falou aqui através das redes sociais milhares de vezes qualquer tipo de venda de 

animal clandestina, irregular, maus-tratos dentro disso nós estamos abertos a receber 

denúncias. Claro, se existe uma ONG que não está registrada, ou seja, vamos dizer assim, 

um criador de fundo de quintal que pega, na verdade, enfim, resgatador, mas que vende, 

hipoteticamente, ele está passível, mas a gente tem que ser receber uma denúncia 

concreta, de fato, e eu quero registrar isso, em que pese burburinhos surgirem, por isso 

que eu coloquei esse tema porque aqui na CPI nós não temos tema proibido, muito pelo 

contrário. Acho que tudo tem que ser discutido.  

Justamente por conta disso que eu estou, que eu trouxe essa pergunta e quero trazer 

porque objetivamente nós estamos abertos a receber denúncias. Desde que sejam 

formalizadas, objetivas, “olha, em tal lugar, tal ONG está fazendo tal coisa”, que 

configure efetivamente uma venda, não é? Enfim. Lógico que tem pessoas que contribui 

com ONGs e isso não tem nada a ver com isso. Lógico que tem ONGs que recebem 

recursos, a gente tem, inclusive a gente... eu dei uma palestra aqui na Casa, eu e a Dra. 

Marcela Sala para as ONGs, convidamos ONGs de todo o estado de São Paulo, falando 
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da questão do recurso, que tem que ter o CRCE, que praticamente nenhuma tem, portanto, 

praticamente nenhuma recebe recurso estadual, obviamente, muitas ou algumas recebem 

municipais com regras que são municipais, cada município aí tem a sua legislação e 

obviamente dá obrigação de serem sempre fiscalizadas. 

Lógico, mais uma vez falando aqui, a importância de receber as denúncias, seja 

de canil clandestino, seja de ONGs que não são ONGs, mas que estão vendendo, qualquer 

tipo de esquema, qualquer tipo de rolo não nos interessa, se é venda, está dentro do 

escopo.  

Agora eu gostaria de passar para a senhora. 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não. Só para deixar bem claro, 

é muito fácil a gente desviar o assunto da responsabilidade do que a gente está discutindo 

aqui, que a questão de uma criação responsável e atacar as ONGs. Não existe ONG que 

cobra 950 reais de taxa de adoção... 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Perdão, perdão, perdão. Está escrito ali CPI 

de Venda de Animais, acho que não é desviar o assunto, acho que o assunto é muito 

pertinente... 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Quem cobra uma taxa vende. 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - A ONG não vende animais, a 

ONG faz um trabalho... a maioria das ONGs e dos protetores independentes no Brasil, 

isso eu posso dizer com clareza, eu trabalho há mais de 20 anos nessa área, elas fazem 

um maravilhoso onde o poder público falhou e onde a educação em guarda responsável 

falhou. 

Elas recolhem animais das ruas, elas castram os animais, elas destinam para 

adoção. Se a gente tem 8%, 5% de ONGs que estão fazendo um trabalho errado não é 

para gente desviar o que 70, 80% da criação indiscriminada está fazendo. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Desculpa, doutora. Ninguém falou isso. Nós 

queremos saber só que ONGs que cobra taxa alta, é isso. 
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A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Sim. Não existe. Eu nunca vi 

uma taxa de adoção de 950 reais. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Então está bom, vamos pegar os números e 

vamos ver se a senhora está falando a verdade.  

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Quantas, presidente? ONGs?  

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Não, não, 1.977 empresas, 

cujo CNAE é de venda de animais. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - De venda. E quantas ONGs nós temos? 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Cria... doutora, criação.  

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Criação. E de ONGs, quantas ONGs nós 

temos registradas oficialmente no CRMV? 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Essa informação para 

gente... ONGs, a gente precisa solicitar, essa solicitação tem que ser feita ainda. 

Agora, só para registrar, e aí eu acho que a preocupação da nossa convidar, que 

eu, em que pese já ter ouvido o burburinho depois que a gente começou a CPI, ainda não 

recebi nenhuma denúncia concreta e eu, dentro da minha experiência, não conheço uma 

situação desse desvio. Mas se tiver, e talvez alguém que está aqui conhece, mande, mas 

formalize, fale é tal ONG, em tal lugar, cobra tanto e está aqui a prova ou algum indício, 

alguma coisa assim. 

Por hora, e aí que eu acho que é a preocupação dela, de repente a gente joga tudo 

em um liquidificador e fala “ONG, empresa é tudo igual”. Claro, que seria uma coisa... a 

CPI a gente não está aqui para fugir de uma informação. A gente está pedindo essa 

informação. Agora, é óbvio que as evidências que nós temos até agora estão no contexto 

da venda, da criação etc., mas é mais ou menos isso, queria passar... 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não, eu acho que a gente pode 

finalizar, já falei bastante, eu peço desculpas. É um assunto realmente que me toca. Como 
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eu falei para vocês, eu viajo o Brasil, já vi muitas situações realmente de animais 

abandonados, animais dentro de abrigos, de Centro de Controle de Zoonoses, então a 

minha palavra é sempre priorizar adoção ao invés da compra. Essa é a minha mensagem, 

eu gostaria de deixar para todos. Eu entendo que a criação de animais, a venda de animais 

vai continuar, a gente não tem essa evolução ainda da sociedade, mas ela deve ser feita 

da melhor maneira, da maneira mais responsável do mundo, priorizando o bem-estar do 

animal, sempre priorizando o bem-estar do animal e entendendo o que é bem-estar animal 

como uma ciência, não uma fala que a gente fala de maneira solta, essa é a minha palavra, 

agradeço e desculpa por alguma colocação indevida. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Antes, a gente não está 

concluindo formalmente ainda a CPI, então ainda não é lícita a manifestação. Quando eu 

concluir, claro, de maneira normal aí é claro que ela será permitida. Passo a sua palavra. 

Deputada Adriana Borgo. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Presidente, só para, assim, finalizar 

mesmo porque ficou meio confusa, a gente está falando realmente de venda de animais. 

Doutora, há ONGs que cobram taxa pela adoção do animal? 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Há sim. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Qual o valor dessa taxa?  

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Eu não saberia te dizer, isso varia 

muito, assim, tem ONGs que cobram 80 reais, tem ONGs que cobram 100 reais, nunca, 

nunca, um valor como foi colocado como exemplo. Eu entendi que foi um exemplo, mas 

nunca um valor, por exemplo, acima de 150 reais. Eu, particularmente, nunca vi. Nunca 

vi em dez anos que eu trabalho nunca vi um valor acima de 150 reais.  

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Presidente, desculpa, então isso é venda. 

Se você cobra alguma coisa, receber uma doação de um bichinho isso é venda, então nós 

estamos falando da mesma coisa aqui, criadores. 
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O SR. GIL DINIZ - PSL - Só um pouquinho, poderia citar alguma ONG que a 

senhora conhece que tem essa taxa 50, 80, 100 reais, que a senhora conheça. 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Não, não poderia citar, não. Não 

tenho dizer porque eu não sei o valor exato. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Ah, realmente... isso é venda, isso é 

venda. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - É que senhora falou que... 

 

A SRA. ROSANGELA RIBEIRO GEBARA - Existem essas taxas de adoção 

não são colocadas como de forma obrigatória. E eu volto a dizer a gente está colocando 

isso para desviar o assunto principal da discussão. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Não, não.  

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Nós estamos falando de venda. De 

dinheiro. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Não é lícita a manifestação.  

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Ganhar dinheiro em cima do animal. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Bruno, Bruno. Pela ordem, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Claro. A dos senhores é, a 

dos seus presentes... 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - É porque, doutora, a questão não é desviar o foco em 

si, hoje eu tenho condição melhor e tudo mais, a senhora falou... quero chegar nesse 

apartamento de 200 metros, ter três cães enormes, seria muito ótimo, mas infelizmente 

meu apartamento é de 60 metros, tem um cãozinho lá, porque eu acho até que é um espaço 
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indevido, eu gostaria que ele tivesse muito mais espaço para brincar, correr e tudo o mais, 

quem sabe um dia uma chácara, mas eu acho que ainda esse ambiente é limitado.  

Mas eu sou da periferia de São Paulo, Caruso. Já morei no apartamento CDHU. 

O senhor deve conhecer sabe que é apertado, imagina só você tem um animal de raça lá 

e tem um custo e tudo mais, aí essa minha fêmea, por exemplo, ela teve...deu uma cria de 

cãezinhos. Poxa, será que eu não posso vender um animal desse para manter a ração, a 

vacina... 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Não é lícita a manifestação. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Vacina, banho e tosa e tudo o mais, será que eu vou 

ser considerado um criminoso? Então, olha só, a venda em acaba sendo elitizada, só um 

determinado público vai poder comprar, no caso, o pobre não vai ter, só vai poder ter um 

animal sem raça definida, é só... indo nessa linha. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Eu posso, posso? Eu acho que há situações e 

situações, acho que a condição pessoal de cada indivíduo, na sua particularidade de 

criação de dificuldades muitas vezes leva ele a fazer a venda do animal isolado em uma 

cria que ele teve. Eu acho que aqui o enfoque, eu acho que o problema maior é questão 

quando a gente fala de ONG a gente não está querendo desvirtuar, doutora.  

Tomara que essas taxas sejam simbólicas e tomara mesmo que a senhora esteja 

100% certa, mas aí com o requerimento feito pelo presidente, só pede também, qual o 

animal que foi adotado, qual a raça do animal. Particularmente, eu acho que nós vamos 

pegar gato nessa história, cruzando os dados, particularmente, tomara que eu esteja errado 

também, mas na hora que pedir a relação de quem foi adotado nos dois, três anos, quanto 

cobrou de taxinha, eu acho que a senhora, infelizmente, mesmo não conhecedora, talvez 

tenha uma surpresa com algumas entidades. Tomara que eu esteja errado, mas acho que 

a partir daí a gente pode laçar muita coisa interessante. 

  

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Sim. Bom, mais alguma 

pergunta, um comentário? Então, gostaria de... A senhora tem alguma consideração final 

a fazer? Não? 

Eu gostaria de fazer as minhas então. Bom, o objetivo desta CPI tem sido atingido, 

é esse exatamente o objetivo, nós queremos passar por todos os pontos que dizem respeito 
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à venda de animais, visando, sim, eventuais denúncias aos órgãos aí do Judiciário, mas 

também, e acredito que até principalmente a criação de uma legislação. Essa legislação, 

para a gente construi-la a gente precisa do máximo possível de elementos, realmente 

investigar o quadro. Só para relatar, já, concluindo, de fato nós nunca recebemos uma 

denúncia relacionada com ONG, relacionada à venda de animais, no pé que a gente está 

há alguns meses e repito o que já disse em redes sociais e mais uma vez aqui agora 

oficialmente: estamos abertos a receber qualquer tipo de denúncias, seja de ONG, seja de 

criador independente, seja de canis com CNPJ, sem CNPJ, de repente até dessa lista de 

28, não sei, não nos interessa, se tem venda, se tem irregularidade, se tem maus-tratos, 

esta CPI quer saber. Nós não toleramos maus-tratos.  

Muito obrigado a todos. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Presidente, o senhor disse que no final 

da CPI nós poderíamos encaminhar algumas sugestões para o Projeto de lei, é isso?  

 

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

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Aqui no microfone ou feito de forma 

escrita para o senhor ou para eles tomarem conhecimento? 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Você diz do Projeto de lei 

no término da... 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - As sugestões para o Projeto de lei.  

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Sim. Por hora, poderia 

mandar para o relator, para o gabinete do Delegado Bruno Lima, acredito que seria o 

natural, mas acredito que a gente ainda vai até ter reuniões foçadas nisso. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Nesse Projeto?  

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO GANEM - PODE - Só para a gente formalizar, 

como diz aqui também regimentalmente. Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta 

reunião. Muito obrigado. 
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O SR. CARLOS FLAQUER - Parabéns, criadores! 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 


