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   1. INTRODUÇÃO 

 

Em nossa sociedade não é recente a preocupação com o bem-

estar dos animais não humanos. O Decreto nº 24.645, de 10 de julho de 1934, 

que “Estabelece medidas de proteção aos animais” é a legislação mais antiga 

sobre o tema.  

 

Contudo, nos últimos anos, a preocupação com essa questão tem 

se destacado de maneira expoente em nossa sociedade, que não aceita calada 

a inércia do Poder Público no atendimento adequado das demandas por políticas 

públicas eficazes na proteção animal. 

 

Esta Comissão Especial, destinada a debater o tema maus-tratos 

aos animais domésticos, limitando a discussão especificamente aos cães e 

gatos, dado o curto prazo que é concedido às Comissões Temporárias, o que 

impossibilitaria um trabalho aprofundado caso levantasse a questão de todas as 

espécies de animais, entrega o resultado de seus debates e apurações, por meio 

deste Relatório. 

 

Maus-tratos podem ser definido como abandono, envenenamento, 

prisão constante em correntes ou cordas muito curtas, manutenção em lugar 

anti-higiênico, prisão em espaços incompatíveis com seus portes ou em local 

sem iluminação e ventilação, mutilação, utilização em shows que possam lhes 

causar lesão, pânico ou estresse, agressão física, exposição a esforço 

excessivo, rinhas, entre outros. 

 

O artigo 225 da Constituição Federal prevê ao Estado Democrático 

Brasileiro o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, no que tange 

aos animais, estabelece ser competência do Poder Público proteger a fauna e 

flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a sua função 

ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais a 
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crueldade, tornando-se imprescindível que esse debate seja feito de forma 

profunda e abrangente também na agenda política. 

 

Em 12 de fevereiro de 1998, foi publicada a Lei Federal 9.605, a 

chamada Lei dos Crimes Ambientais, com o objetivo de dar efetividade às 

garantias previstas no artigo 225 da Constituição Federal.  

 

No que se refere especificamente à proteção dos animais, o artigo 

32 da Lei 9.605, de 1988, proibiu a prática de ato abusivo, de maus-tratos, de 

ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou 

exóticos, estabelecendo pena de detenção, de três meses a um ano, e multa, ao 

infrator que cometer tal crime. 

 

É imperioso que o Poder Público esteja em consonância com os 

direitos elencados na legislação relacionada ao bem-estar animal, e assim, 

garanta a preservação e o respeito à vida desses seres que também fazem parte 

da sociedade. 

 

Cumpre salientar que há inúmeras denúncias recebidas pela rede 

de proteção sobre a precariedade dos abrigos públicos municipais que, tanto por 

falta de recursos, como quanto pelo desconhecimento da legislação por parte 

dos agentes públicos, acabam tornando-se depósito de animais. A situação de 

vulnerabilidade por falta de alimentos, insalubridade do local e superpopulação, 

comum nesses abrigos, resultam tragicamente no canibalismo e proliferação de 

graves zoonoses. Por essa razão, reservou-se uma atenção especial para visitas 

técnicas em abrigos públicos de cidades com maior índice populacional humano, 

e consequentemente, maior índice de animais em situação de vulnerabilidade. 

 

As audiências públicas desta Comissão Especial resultaram em 

indicações que, certamente, seriam em maior número, caso tivéssemos mais 

tempo de trabalho. São satisfatórias, no entanto, para marcar a posição de que 

maltratar animais não é uma atitude aceitável na sociedade gaúcha.  
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Esta descentralização do debate, que ocorreu em seis cidades do 

nosso Estado, serviu, sobremaneira, para levar ao conhecimento da população 

a questão fática e jurídica da proteção, ocasionando a adesão cada vez maior 

de pessoas que se somam ao trabalho incansável da rede de proteção animal. 

 

Nas diligências realizadas verificou-se a necessidade de 

aprovação de projetos de lei em tramitação e a proposição de novos, além de 

sugestões aos órgãos públicos no que tange ao bem-estar animal. 

 

A criação desta Comissão Especial foi essencial para auxiliar a 

sociedade e o Poder Público no enfrentamento da problemática dos maus-tratos 

aos animais domésticos, devendo ser compreendida na sua complexidade, em 

toda a sua dimensão e tratada com a devida importância. 

 

2. CRIAÇÃO, INSTALAÇÃO E COMPOSIÇÃO 

 

  A Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos Animais 

Domésticos foi instalada no dia 5 de setembro de 2017, após aprovação em 

Plenário, diante do Requerimento de Comissao Especial protocolado sob n.º 

02/2017, de iniciativa da deputada Regina Becker Fortunati. 

 

  No dia 13 de setembro de 2017, a Comissão Especial foi composta 

na forma indicada pelas Lideranças e, após a reunião de eleição, a estruturação 

restou definida da seguinte maneira: 

 

Presidente: Regina Becker Fortunati (REDE) 

Vice-Presidente: Gerson Borba (PP) 

Relator: João Reinelli (PV) 

 



8 
 

Membros Titulares: Dep. Jeferson Fernandes (PT), Dep. Miriam 

Marroni (PT), Dep. Gabriel Souza (PMDB), Dep. Juvir Costela (PMDB), Dep. 

Gilmar Sossella (PDT), Dep. Juliana Brizola (PDT), Dep. Adilson Troca (PSDB), 

Dep. Luis Augusto Lara (PTB), e Dep. Missionário Volnei (PR). 

 

Membros Suplentes: Dep. Valdeci Oliveira (PT), Dep. Álvaro 

Boéssio (PMDB), Dep. Ibsen Pinheiro (PMDB), Dep. Enio Bacci (PDT), Dep. 

Gerson Burmann (PDT), Dep. Frederico Antunes (PP), Dep. João Fischer (PP), 

Dep. Aloísio Classmann (PTB), e Dep. Lucas Redecker (PSDB). 

 

A Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos Animais 

Domésticos (cães e gatos) foi secretariada por Mariana Gonzalez Abascal e 

assessorada tecnicamente por Fabiane Tomazi Borba. 

 

 

 

3. PRAZO DE DURAÇÃO 

 

A duração das Comissões Especiais está regulada no artigo 81, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa, estabelecendo o prazo de 120 

(cento e vinte) dias, contados da data da instalação. 
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Contudo, o Regimento Interno prevê a possibilidade de suspensão 

dos trabalhos das Comissões Especiais durante o recesso parlamentar, tendo a 

Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos Animais Domésticos suspendido 

temporariamente os trabalhos entre os dias 23 de dezembro de 2017 e 31 de 

janeiro de 2018. 

 

Desse modo, embora a instalação da Comissão Especial tenha 

ocorrido em 5 de setembro de 2017, o prazo máximo para aprovação do 

Relatório Final e encerramento ocorre em 11 de fevereiro de 2018. 

 

4. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

Em reunião realizada no dia 13 de setembro de 2017, a Presidente 

da Comissão Especial, deputada Regina Becker Fortunati, aprovou o plano de 

trabalho e o calendário de atividades a serem desenvolvidas. 

 

O plano de trabalho norteou as atividades da Comissão Especial 

da seguinte forma: 

 

a) realização de audiências públicas nas cidades de Porto 

Alegre, Capão da Canoa, Santo Ângelo, Lajeado, Santa Maria e Camaquã, para 

debater a necessidade de implementação de políticas públicas para animais 

domésticos, como forma de combate aos maus-tratos, tendo como convidados: 

representantes dos Poderes Executivos – Municipal, Estadual e Federal;  

Câmaras de Vereadores, Coordenadorias Municipais; Poder Legislativo; Poder 

Judiciário;  Ministério Público Estadual; Rede de Proteção Animal (Protetores 

Independentes); Instituições de Ensino; ONGs; Fundações; Institutos de 

Proteção Animal e demais representantes da sociedade civil. 

 

b) realização de Visitas Técnicas promovidas pela Comissão 

Especial, nos seguintes locais: canil público de Porto Alegre; canil público de 
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Alvorada; canil público de Viamão; canil público de Gravataí; canil público de 

Capão da Canoa; e, canil público de Caxias do Sul; canil do Presídio Central de 

Porto Alegre; Penitenciária Estadual de Santa Maria (PESM); e Tribunal de 

Justiça do Estado do RS. 

 

c) obtenção de dados relacionados às denúncias de maus-

tratos aos animais, inquéritos e processos judiciais, por meio de pedidos de 

informações encaminhados ao Poder Judiciário do Estado, Ministério Público do 

Estado e Secretaria de Segurança Pública do Estado. 

 

d) realização de pesquisa com objetivo de conhecer a realidade 

dos serviços que são prestados nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, 

no que se refere à implantação de políticas públicas para animais domésticos. 

 

5. FALA DA PRESIDENTE  

 

Nos próximos subtítulos deste Relatório, foram utilizados 

conteúdos presentes nas apresentações da presidente Regina Becker Fortunati 

nas audiências públicas realizadas: 

 

5.1 Panorama Histórico-Filosófico da Causa Animal 

 

“Para que se possa compreender a diferenciação cultural e 

conceitual entre animais humanos e não-humanos, imperioso faz-se destacar os 

movimentos filosóficos e religiosos que ocorreram ao longo da história da 

humanidade, até os dias atuais.  

 

No antigo Egito, o tema é relacionado à Deusa Bastet, uma 

divindade representada na forma de um corpo de mulher com cabeça de um 

gato, mas também pode ser simplesmente representada por um gato. 

É protetora das mulheres grávidas, da fertilidade e dos gatos. No século VI, 
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Pitágoras faz a primeira referência ao respeito. Hipócrates, em seus estudos, 

menciona a questão do alívio dor animal. Já, Aristóteles, do ponto de vista da 

proteção animal, tem posições muito duras ao afirmar que os animais existem 

para servir ao homem, essa é uma visão antropocêntrica, na qual o homem é o 

centro de todas as questões do universo.  

 

Para São Francisco de Assis (1126), todos os animais merecem 

respeito, fala do amor à natureza sob todas as formas. Já São Tomás de Aquino, 

traz posições duríssimas, diz que não há ordenação divina, partindo do 

pressuposto de que os animais não têm alma.  

 

A primeira referência à causa animal na área do Direito que se tem 

notícia é a posição de Ramon Bogéa, que afirma que os animais deveriam ter 

direitos como os humanos. René Descartes, no século XVIII, afirma: os animais 

não têm almas e não sentem dor, posição muito parecida a de São Tomás de 

Aquino e a de Aristóteles. 

 

Immanuel Kant criou o conceito de deveres indiretos, que também 

é um marco fundamental entre direitos e deveres no reino animal. Sua frase é 

muito utilizada por todos no mundo: podemos julgar o coração de um homem 

pela forma como ele trata os animais. 

 

Segundo Jean-Jacques Rousseau, os seres humanos são animais, 

embora, não possam eximir-se de intelecto e liberdade. E Voltaire, em resposta 

a Descartes, disse: que ingenuidade, que pobreza de espírito dizer que os 

animais são máquinas privadas de conhecimento e sentimentos, que nada 

aprendem, nada aperfeiçoam. 

 

Para John Oswald, se cada ser humano tivesse que testemunhar a 

morte do animal que come, a dieta vegetariana seria bem mais popular. Isso foi 

em 1793. 
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Conforme Charles Darwin, criador do Evolucionismo, Não existe 

nenhuma diferença fundamental entre o ser humano e os animais superiores em 

termos de faculdades mentais. A diferença entre a mente de um ser humano e 

de um animal superior é certamente em grau e não em tipo. Isso devido a 

considerações relacionadas ao grau de complexidade e as similaridades entre 

anatomia e fisiologia humana e animal, à premissa de que formas de vida mais 

complexas evoluíram a partir de formas de vida mais simples e ao valor da 

senciência para a sobrevivência da espécie. 

 

Émile Zola falou que o destino dos animais tem maior importância 

para ele do que o medo de parecer ridículo: está indissoluvelmente ligado ao 

destino do homem. E George Bernard Shaw afirma que os animais são seus 

amigos e não come (ingere) seus amigos. 

 

Observa-se que há uma progressão filosófica que vai se formando 

ao longo dos séculos. 

 

Jeremy Bentham, filósofo britânico, cuja importância na área do 

Direito é reconhecida, referiu: A dor animal é tão real e moralmente relevante 

como a dor humana e talvez chegue o dia em que o restante da criação animal 

venha a adquirir direitos dos quais jamais poderiam ter sido privados, a não ser 

pela mão da tirania. 

 

Arthur Schopenhauer expõe que Os animais têm a mesma 

essência que os humanos.  

 

Já, Henry Salt, amado e odiado na Grã-Bretanha, é o responsável 

por banir e proibir a caça como esporte em 1892. 

 

Ruth Harrison cria em 1964 uma obra chamada: Animais Máquinas. 

A autora estabelece cinco tipos de liberdades para os animais: sede e fome; dor, 

lesões e doenças; desconforto; medo e estresse; e não poder expressar seu 
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comportamento, inclusive o de conviver com animais da mesma espécie. É uma 

obra memorável. 

 

A fundamentação de toda a luta da causa animal, protetores e 

protetoras no mundo, tem todo o apoio jurídico e filosófico a partir da teoria do 

filósofo Wilhelm Dilthey, criador do conceito ciências do espírito. 

 

Martin Heidegger, inspirado na obra de Wilhelm Dilthey, 

desenvolve teorias baseadas no princípio de que a linguagem é a casa do ser. 

É o que distingue animais humanos dos animais não humanos. Conforme 

Heidegger, o animal tem todas as condições para compreender e perceber o 

mundo, mas a linguagem é o divisor de águas, porque os animais percebem o 

mundo, mas não sabem explicar o mundo. Os animais sabem o que é o sol, que 

precisam do sol para se manterem vivos e que o sol é fundamental para a 

musculatura, mas não sabem explicar de onde vem, como se formou e a quantos 

mil quilômetros está de distância. O animal sabe que a chuva é água e que 

molha, mas não sabe que a chuva é a condensação que se precipita em forma 

de gotas.  

 

Diz Heidegger, ainda, que a questão da proteção está muito 

vinculada ao sofrimento. Todos os seres sofrem igualmente. Todos que têm 

sistemas neurais são passíveis de sofrimento, e o sofrimento ocasiona a 

compaixão de quem o assiste. Portanto, o homem é um ser dotado de cuidados. 

O homem está intimamente ligado à palavra cuidado. 

 

Na rede de proteção animal não se usa o termo cuidador, porque 

cuidador, na língua portuguesa, está relacionado a cuidar de seres humanos. 

Portanto, usa-se o termo protetor. Se no conceito filosófico de Heidegger, onde 

a essência do homem é o cuidado para consigo mesmo e para com o outro, 

quem é o outro da relação? Pode ser um humano ou um animal. Esta é a base 

de sua filosofia. 
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O movimento moderno tem início na década de 70, do século 

passado, com um grupo de filósofos de Oxford, na Grã-Bretanha. 

 

Richard Ryder cria o termo especismo, que é como se trata as 

espécies. O especismo tem muito a ver com o não consumo de carnes por um 

segmento muito grande da sociedade que hoje se posiciona contrariamente à 

crueldade animal, que são os veganos, que não consomem absolutamente nada 

que tenha origem animal. E por que se lida de forma tão diferente com as 

questões das espécies? Ama-se determinadas espécies e outras considera-se 

que nasceram embaladas a vácuo e, portanto, pode-se consumi-las. 

 

Peter Singer, que já esteve em Porto Alegre, possui obra 

memorável. Em 1975, publicou o livro Libertação Animal, mas não concede 

direitos morais e nem legais para os animais não humanos. Essa obra de Peter 

Singer teve origem na Austrália, a partir de observações que fez sobretudo em 

granjas que trabalhavam com aves que eram submetidas a constante exposição 

à luz – 24 horas por dia, fato comum nos aviários. 

 

Para Mark Bekoff, o maior especialista do mundo em emoções 

animais, se os animais podem pensar e sentir, o que pensarão e sentirão sobre 

as maneiras como os humanos os tratam? O autor demonstra que os animais 

experimentam um vasto leque de emoções, incluindo a empatia e a compaixão, 

e que sabem distinguir claramente o certo do errado. Impelido por imperativos 

morais e pelas realidades ambientais, Bekoff apresenta seis razões essenciais 

para que se mude a forma como se trata os animais – estejam eles em quintas 

industriais, em laboratórios, em circos, ou na natureza ameaçada: 1. Todos os 

animais partilham a Terra e temos de coexistir; 2. Os animais pensam e sentem; 

Os animais têm e merecem compaixão. 4. A ligação origina respeito, a alienação 

origina desrespeito. 5. O nosso mundo não tem compaixão para com os animais. 

6. Agir com compaixão ajuda todos os seres e o nosso mundo. Se os animais 

falassem, seria esse, possivelmente, o seu Manifesto.  
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Tom Regan, talvez um dos autores mais lidos da modernidade, tem 

uma história curiosa: dono de um pequeno açougue na sua cidade, ganhava a 

vida matando animais e vendendo a carne, ao perceber mudanças na esposa, 

que observava a forma como os animais se portavam na hora da morte, ele 

começou a desenvolver estudos a partir de percepções. Os estudos foram se 

aprofundando, ele terminou o ensino médio, foi para a universidade, fez 

mestrado e hoje possui um extenso currículo, com estudos científicos 

aprofundados. Ele ajudou nas pesquisas que resultaram na questão da 

senciência animal, ou seja, todos os animais são seres sencientes, com 

capacidade de sentir e ter as mesmas sensações e sentimentos dos seres 

humanos. 

 

Segundo Steve Wise, da Harvard School, o progresso ocorre 

funeral após funeral. Trata do status jurídico e que questiona como se pode 

avançar na questão animal e de que forma se pode garantir que os animais 

estejam contemplados no ordenamento jurídico dos países como um todo. Ele 

cria espaços que chama de conversas amplas com a sociedade, ou seja, cria 

espaço intelectual de modo que o sistema legal possa pensar sobre processos 

legais. 

 

A constituição da Suíça, no art. 20, trata da dignidade e liberdade 

dos animais. O Código Civil suíço, no art. 64, refere que animais não são objetos. 

O Código Civil alemão trabalha de forma mais ampla, dizendo claramente que 

os animais não podem ser submetidos à crueldade. O alemão tem uma forma 

muito mais sintética de ver as coisas. Não é a common law – direito que se 

desenvolveu em certos países por meio das decisões dos tribunais, e não 

mediante atos legislativos ou executivos, mas serve de precedente para balizar 

decisões. 

 

Segundo David Cassuto, o projeto de direitos legais não humanos 

está sendo trabalhado nos tribunais, mas faz referência aos países que 

trabalham com a common law. A falta de titularidade legal, de não ter 
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personalidade jurídica, torna os animais não humanos quase invisíveis perante 

o Direito. 

 

A Dra. Temple Grandin, autista, conseguia ver o mundo a partir de 

cálculos matemáticos, estabelecendo angulações e velocidades. A família 

percebeu essa sua particularidade quando tinha quatro anos de idade. E hoje 

ela é uma sumidade. Como consultora da Nasa, participou de muitos trabalhos 

e de viagens espaciais. Ao perceber que os animais indo para o abatedouro, em 

situação de estresse, andam em linha reta, bovinos, bovídeos, caprinos, 

equídeos, equinos, ela desenvolveu um estudo matemático com curvas, e hoje, 

em todas as plantas de abates nos Estados Unidos, as mangueiras que levam 

até o momento do abate são circulares, com a metragem necessária para que 

desenvolvam mecanismos para aliviar o estresse até chegarem ao local da 

morte. E por que isso? Porque os animais têm um “veneno” na vesícula biliar, 

que, em situações de angústia e de estresse, com batimentos cardíacos muito 

fortes, torna a saliva ácida, dilata a pupila e altera todo o sistema neural. A 

vesícula biliar, em questão de segundos, é expelida pelo corpo. Essa substância 

que está no sistema venal faz muito mal a quem consome a carne. 

 

Gary Francione, que é um dos mais novos filósofos da atualidade, 

faz referência à senciência, que é o único determinante válido para o status 

moral. A senciência é fruto de um estudo desenvolvido por dois cientistas e que 

levou 12 anos para ser concluído, envolvendo equipes no mundo inteiro para 

analisar todos os animais e verificar o grau de conhecimento, sensibilidade e 

percepção que tinham. Em 2014, foi divulgada à comunidade científica mundial 

que os animais têm senciência, pois foram analisadas diversas espécies 

divididas em grupos, com milhares de pesquisadores no mundo, onde os animais 

foram classificados. Todos os mamíferos, todas as aves, além do golfinho, da 

baleia e do polvo, são animais sencientes. Percebem tudo. Eles sentem 

exatamente o que o ser humano sente. Eles conseguem ter as mesmas 

percepções e a mesma compreensão. O beija-flor, por exemplo, cujo sistema 

neural é do tamanho de uma cabeça de fósforo, tem as mesmas sensações que 

os animais humanos.” 
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5.2 Movimentos mundiais de Proteção Animal 

 

“O movimento que aconteceu no dia 18 de maio de 2016, em Haifa, 

Israel, The Vegan Human, uniu pela primeira vez árabes e judeus. Durante dois 

dias, 10 mil pessoas defenderam as questões dos animais. Naquele ano, em 9 

de setembro, em Telaviv, outro movimento unindo árabes e judeus, reuniu 10 mil 

pessoas também lutando pelos direitos animais. 

 

Há campanhas mundiais contra grifes famosas que usam 

determinados materiais na confecção dos seus produtos.  As ações estão muito 

fortes, como por exemplo, uma campanha contra as bolsas da empresa européia 

Bulgary, que usa o couro da cobra píton, e representa o interior das bolsas como 

se fossem úteros de animais. 

 

A Humane Society International tem três eixos de trabalho. Um 

deles é contra a crueldade praticada em animais em testes de laboratórios. São 

utilizados, comumente, beagles em testes laboratoriais, porque o beagle é 

considerada uma raça que chora calada. O cão da raça beagle não reage a 

qualquer intervenção feita. Então, os laboratórios cruelmente utilizam as 

substâncias diretamente nos animais, sem aplicação de nenhum tipo de 

anestésico ou sedação. 

 

O movimento São Roque, em 2013, fez uma intervenção no 

Instituto Royal, São Paulo, onde foram resgatados 186 beagles. O laboratório 

utilizava os animais para testes. Os ativistas invadiram o Instituto Royal e 

resgataram os animais. Hoje, o Instituto está fechado, mas contava com verba 

governamental e estava em situação irregular. 

 

A ciência prova que 92% dos testes aplicados em animais não têm 

eficácia no ser humano. Mas a indústria é muito potente, o lobby da indústria 

farmacêutica talvez seja um dos mais poderosos no Congresso Nacional, e em 
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outros países do mundo, porque desde a produção da lâmina, da seringa, do 

algodão, dos medicamentos, há uma grande e variada indústria por trás. 

 

Em Santa Maria, houve uma manifestação em 2006 que pedia 

justiça aos 25 cães encontrados mortos por inanição e outros em estado 

avançado de subnutrição dentro da casa de uma pessoa que se intitulava 

protetora. 

 

Em Porto Alegre, houve uma forte manifestação em relação aos 

animais do Pampas Safari. Vinte cervos foram mortos, sendo quatro prenhes. 

Os empreendedores justificaram a morte dizendo que os animais tinham 

tuberculose. Os exames foram levados ao Instituto Desidério Finamor e até o 

presente momento ainda não foram divulgados os resultados. É clara a intenção 

do empreendedor de matar todos os animais do Pampas Safari. Por outro lado, 

há uma série de ações tramitando na Justiça. Evidentemente, não se quer 

contrapor à questão da saúde humana, já que a tuberculose é uma doença 

transmissível, mas não se pode matar esses animais sem ter a certeza de que 

realmente estão contaminados. 

 

O Animal Rescue League, em Boston, produz um trabalho muito 

importante realizado com verbas provenientes de doações. Assim, como o 

Angell Animal Medical Center, também em Boston, que conta com um orçamento 

de quase 60 milhões de dólares por ano, fruto de doações, e que trabalham com 

animais resgatados e abandonados. 

 

Na Fundação Brigitte Bardot, em Paris, se desenvolvem trabalhos 

importantes com uma equipe de voluntários. São duas unidades, uma no Sul e 

outra no Norte da França. Essa última atende 1.500 animais, incluindo girafas, 

tudo isso mantido com doações, sem nenhuma verba governamental. Há 

animais resgatados de todos os cantos da Europa. 
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Em San Francisco, a SPCA, é uma entidade também mantida com 

doações que possui quase 5 mil metros quadrados de área. São 800 voluntários 

e 100 médicos veterinários. Somente um médico veterinário pertence ao quadro, 

os outros todos trabalham de forma absolutamente voluntária.  

 

Na Argentina, o Centro Municipal de Sanidade Animal e Zoonoses, 

da cidade de Almirante Brown, também faz um trabalho maravilhoso.” 

 

5.3 Os maus-tratos e a repercussão da mídia – manchetes de jornais de 
casos que tiveram repercussão nacional e internacional 

 

“As notícias de abuso contra animais domésticos que chegam, 

diariamente, a essa Casa Legislativa, são inúmeras. Os casos envolvendo maus-

tratos aos animais estão presentes no nosso cotidiano, e em todas as esferas da 

sociedade. Elencamos alguns fatos/notícias que motivaram a criação da 

Comissão Especial Contra os Maus-Tratos aos Animais Domésticos (cães e 

gatos), pelo alto grau de repercussão que tiveram na imprensa gaúcha e 

nacional, e que demonstraram a necessidade do debate legislativo sobre a 

questão: 

 

-  Sacrifício de animais em hospital veterinário é investigado no RS: O 

Ministério Público investiga o sacrifício de animais em um hospital veterinário de 

Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. As mortes ocorreram em 2008 e 

envolvem cães abandonados que deveriam ser encaminhados à adoção. Para a 

polícia, o motivo do sacrifício foi a grande quantidade de cães na instituição, mas 

ainda não se sabe quantos foram mortos. “Em função do grande número existente 

dentro daquela instituição e em função do barulho que causavam, enfim, era 

determinado o sacrifício dos mesmos”, explica a delegada. 
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- Polícia investigará experiências com animais em escola de Canoas, 
RS: O inquérito foi aberto pela 3º Delegacia de Polícia da cidade para apurar o uso 

de animais como felinos e aves em aulas de biologia para alunos do Ensino Médio. 

Imagens mostram estudantes segurando partes de gatos mortos – como cabeça, 

patas e pele. Há o caso em que os próprios alunos levavam gatos para as aulas 

práticas do curso de Veterinária, de Bioquímica, etc. 

 

- ONG acusa Soama, de Caxias do Sul, de maus-tratos e pede 
afastamento da diretoria: O Movimento Gaúcho de Defesa Animal – MGDA 

denuncia maus-tratos com fotos chocantes de animais abrigados pela Soama. 

Nas imagens, cachorros são mostrados com doenças de pele e alguns, 

portadores de deficiências físicas, aparecem amarrados a correntes e vivendo 

sem condições de higiene. No comunicado divulgado pela ONG, a organização 

afirma que tem provas e testemunhos dos casos denunciados: "O que está 

acontecendo na sede da Soama é um flagrante desrespeito à vida e à dignidade 

dos animais. Estão lá negligenciados, esquecidos, muitos apodrecendo em vida, 

sem a mínima chance de sair daquela prisão. O que não se pode mais admitir é 

a situação atual de abandono e crueldade em que vivem esses animais".  

 

- Agressão a cão em Porto Alegre provoca comoção nas redes 
sociais: A agressão dos donos a um cachorro da raça poodle postada na 

internet provocou comoção nas redes sociais, As imagens foram filmadas na 

sexta-feira e mostram uma mulher e um garoto chutando o cãozinho contra a 

parede da varanda de um apartamento. A mãe chega a orientar o filho a “não 

tratar bem” e a “bater” nos bichos que encontrar na rua. O garoto parece 

aprender rapidamente o ensinamento. Além dos chutes, pega o animal com as 

mãos para atirá-lo ao chão com força. Os vizinhos perceberam o choro do poodle 

e um deles gravou as cenas, postado discretamente em um andar superior. 

 

- Homem é acusado de matar cachorro de vizinha com chute 
durante passeio na Capital: Uma desavença entre vizinhos pode ter causado 

a morte de um cachorro de estimação. Segundo a professora Isabel Cristina 

Maciel Luz, 48 anos, um vizinho teria chutado seu cachorrinho yorkshire, o Theo, 
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na última quinta-feira, no bairro Santana, em Porto Alegre. Motivo: o cão teria 

feito xixi em frente ao prédio do homem, que saiu do recinto e passou a discutir 

com a dona do animal. Durante a briga, o cachorro teria sido chutado e 

arremessado para o outro lado da rua. Mesmo tendo sido levado ao veterinário 

para uma cirurgia de emergência, Theo, que tinha 11 anos, não resistiu aos 

ferimentos. Diagnosticado com uma hemorragia interna e traumatismo craniano, 

além de ossos quebrados e fígado e baço fraturados, ele sofreu uma parada 

respiratória e morreu. 

 

- Vítimas de maus-tratos, animais são recolhidos de residência 
em Gravataí: Uma ação do Canil Municipal de Gravataí, na Região Metropolitana, 

recolheu três cães de uma residência após receber denúncia sobre maus-tratos. A 

intervenção, numa casa na Morada do Vale. Um dos cachorros estava bem, mas os 

outros estavam em uma situação horrível. Um estava com ferimento causado por 

uma corrente e um cadeado colocado no pescoço. E, no outro, colocamos o apelido 

de Bob Marley, pois está há muito tempo sem tosa. Haviam muitos carrapatos no 

pelo, também. 

 

- BM investiga maus-tratos em canil na zona Leste da Capital: 
Cães e gatos eram mantidos em locais com condições de higiene e saúde 

inadequadas. Uma denúncia de maus-tratos levou policiais militares da 

Companhia Ambiental da região Metropolitana a verificar as condições de um 

canil situado junto a uma residência na Lomba do Pinheiro, na zona Leste de 

Porto Alegre, no sábado. No local, foram encontrados 14 cães e sete gatos 

vivendo em condições higiênicas e de saúde inadequadas. Alguns cachorros 

estão com sarna e outras doenças, além de pulgas. A proprietária do canil 

responderá criminalmente por maus-tratos e também por não ter licença 

ambiental para criação dos animais. 

 

 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/ultimas-noticias/tag/gravatai/
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- Mais de 100 cães são retirados de residência de Porto Alegre:  Mais 

de 100 cães foram retirados de uma residência do bairro São José, em Porto Alegre, 

na quarta-feira (4), devido às condições precárias do local. A remoção foi feita pela 

prefeitura da capital após decisão judicial. Os animais foram encaminhados a 

albergues credenciados. 

 

- Câmera flagra um cão sendo atropelado duas vezes em Santa 
Cruz do Sul: Esse foi um caso que também teve repercussão internacional. O 

carro do vizinho atropelou o cãozinho e, não satisfeito, enquanto o bicho estava 

gritando, ele deu ré e passou por cima de novo. É claro que está respondendo a 

processo-crime de maus-tratos segundo a lei n° 9.605, art. 32. 

 

- Cãozinho é queimado vivo em Tuparendi: O animal pertencia 

a uma criança portadora de necessidades especiais. 

 

- Idoso atira com espingarda em cachorro e é preso em Viamão, RS:  
Um idoso de 67 anos foi preso nesta quarta-feira (14) depois de atirar contra o 

cachorro de um vizinho que havia entrado no pátio de sua residência no Bairro São 

Lucas, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.  

 

- Cães que morreram em Santa Maria, fruto de inanição: Em 14 

de setembro de 2016, um oficial de justiça e dois advogados da imobiliária 

responsável pelo imóvel foram até o local com uma ordem de despejo porque 

Elis não estaria pagando o aluguel da residência. Ao chegar ao local, 

encontraram 25 animais mortos em estado avançado de decomposição, sacos 

de ração, fezes e o sobrado em completa desordem. Na época, o laudo pericial 

dos técnicos do Laboratório de Patologia Veterinária da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) confirmou que os animais morreram de fome (inanição), 

além disso, que houve também canibalismo.” 

 

 

 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/cidade/viamao.html
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5.4 “Por que proteger e defender os Animais? 

 

Porque é um dever! 

 

A Constituição Federal, no seu art. 225, estabelece: Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. Também consta desse mesmo artigo, no § 1º, inciso VII: proteger a 

fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais 

a crueldade. 

 

Portanto, o dever legal do poder público e também da coletividade 

está estabelecido na Constituição Federal, Carta Magna, o arcabouço. 

 

Consta, da Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605, art. 32: Praticar 

ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos: Pena: detenção, de três meses a um ano, e 

multa. Quanto a isso, há um problema sério: infelizmente, essa sanção aplicada 

sempre é convertida em medidas alternativas, quais sejam: cestas básicas, 

serviços prestados à comunidade. 

 

Ainda na Lei nº 9.605, art. 32, § 2º consta: A pena é aumentada de 

um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. 

 

Há que se considerar que é chegado o momento de reflexão, 

inclusive por parte do Poder Judiciário, que as Cortes precisam levar isso a 

termo, precisam entender que há o dever de aplicar sanções devidas para os 

crimes de crueldade. 
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As cidades com o maior número de denúncias no Estado são: Porto 

Alegre, registradas, em delegacias de polícia – as denúncias feitas na SEDA não 

estão aqui, porque a secretaria tem outro encaminhamento –, em 2016, 113 e, 

em 2017, 60; Canoas, em 2016, 60 e, em 2017, 46; Santa Maria, em 2016, 69 e, 

em 2017, 44. 

 

Observa-se que as denúncias diminuíram um pouco, mas não é 

porque diminuiu o número de maus-tratos, isso deve-se ao fato de que as 

pessoas não estão fazendo as denúncias que deveriam nas Delegacias de 

Polícia e no Ministério Público. 

 

Alerta-se que é necessário denunciar, pois caso contrário, não se 

pode esperar evolução, como a criação de delegacias especializadas contra os 

maus-tratos de animais, ou cartórios em delegacias tratando especificamente 

dessa matéria. 

 

Para denunciar maus-tratos é fundamental reunir provas, registrar 

Boletim de Ocorrência em Delegacia, o chamado BO, e realizar a denúncia junto 

ao Ministério Público. Esses são os órgão competentes para isso. 

 

Em pesquisa realizada junto aos protetores, infere-se que apenas 

metade deles denuncia os casos de maus-tratos aos animais por eles 

presenciados. De acordo com a mesma pesquisa, desses 50% que realizam as 

denúncias, 15% o fazem no Ministério Público, 60% na Prefeitura e 70% na 

Brigada Militar.” 

 

5.5 “Políticas Públicas para Animais em Porto Alegre – Um case para o 
Brasil  

 

A Secretaria Especial dos Direitos Animais – SEDA foi criada em 

25 de julho de 2011, pela Lei Municipal 11.101, e regulamentada pelo Decreto 

17.190, de 08/08/11, na gestão do então prefeito José Fortunati, com o objetivo 
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de estabelecer e executar políticas públicas destinadas à saúde, proteção, 

defesa e bem-estar animal no âmbito do Município de Porto Alegre, tendo como 

pressuposto promover também saúde pública. 

 

Em 2016, a Secretaria completou cinco anos de atividade 

computando ótimos resultados, os quais superaram, em muito, as metas e 

planos pactuados entre a Pasta e a Administração Geral do Município. 

 

Por decisão do atual Prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan 

Júnior, e com a aquiescência da maioria dos Vereadores da Capital, a SEDA foi 

extinta e suas atividades incorporadas à Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

e da Sustentabilidade, passando a ser uma Diretoria de Direitos Animais. 

 

No entanto, mesmo com a extinção da Pasta, a SEDA segue 

sendo referência nacional em políticas públicas para a proteção animal, razão 

pela qual merece destaque sua metodologia de trabalho e os números 

alcançados.” 

 

5.5.1 Estrutura física e organizacional 

 

A SEDA atuava de forma matricial, dispondo da seguinte estrutura 

para a execução de ações e serviços: Unidade de Medicina Veterinária – UMV, 

Centro de Projetos Especiais, Centro de Fiscalização e Centro de Apoio 

Administrativo-Financeiro.  

 

Especificamente com relação ao atendimento médico-veterinário, 

a UMV contava com uma estrutura física para atendimento clínico e realização 

de procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade em cães e gatos, e 

duas estruturas volantes, constituídas por ônibus adaptados para atendimento e 

transporte de animais. Uma delas é adaptada com bloco cirúrgico e funcionava 

como clínica itinerante para atendimento veterinário e procedimentos cirúrgicos 

de esterilização de cães e gatos. A outra, com capacidade para transportar cerca 
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de 50 animais, era utilizada em ações realizadas em comunidades carentes, para 

o transporte de cães e gatos até a UMV e vice-versa, para a esterilização dos 

animais no bloco cirúrgico da Unidade.   

 

Em 2016, além das duas unidades móveis, o órgão passou a 

contar com uma nova e moderna estrutura física para o atendimento veterinário. 

A proposta recebeu apoio privado para a construção e doação de mobiliário e 

parte dos equipamentos, dando origem ao primeiro hospital público do país. 

Trata-se da Unidade de Saúde Animal Victória - USAV, construída junto à 

Unidade de Medicina Veterinária atual (Estrada Bérico José Bernardes, 3489 - 

parada 19 da Lomba do Pinheiro), cujas obras foram entregues em 26 de 

novembro daquele ano. 

 

A nova estrutura está apta a ampliar o horizonte do atendimento 

público veterinário que era executado pela UMV/SEDA, contando com as 

seguintes especificações: 2 prédios de alvenaria, o primeiro com 2 pavimentos, 

subsolo e pavimento térreo, e o segundo com um único pavimento térreo, além 

de duas guaritas e subestação elétrica. A área total construída é de 1.694,00 m², 

divididos em salas para triagem, ambulatório, bloco cirúrgico, recuperação, 

administração, laboratório e estacionamento com capacidade para vinte e oito 

automóveis e oito motos. 

 

Já a sede administrativa da antiga Secretaria ficava localizada no 

centro de Porto Alegre, e acolhia o Gabinete, o Centro de Projetos Especiais – 

CPE, o Centro de Fiscalização – CF e 0 Centro Administrativo e Financeiro – 

CAF. 

 

Ao todo, a pasta contava com 75 (setenta e cinco) servidores, 

divididos em: 35 efetivos, 7 comissionados, e 33 terceirizados.” 
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5.5.2 Programas e projetos desenvolvidos pela SEDA 

 

Para o desenvolvimento de suas políticas públicas de saúde e 

proteção, a Secretaria Especial dos Direitos Animais executava suas atividades 

por meio de programas e projetos, os quais destacavam-se: 

  

5.5.2.1 Atendimento clínico e esterilização de cães e gatos 

 

Para o controle do crescimento populacional de cães e gatos no 

Município de Porto Alegre, e atendendo ao Objetivo Estratégico da Pasta que 

determinava “Reduzir a População de Animais Domésticos (cães e gatos)”, a 

SEDA contava com a Unidade de Medicina Veterinária – UMV, a qual respondia 

pelos tratamentos veterinários disponibilizados, conforme mencionado 

anteriormente. 

 

Em 2016, com a execução de todos os seus programas voltados 

ao atendimento veterinário de animais domésticos, a SEDA prestou atendimento 

clínico a 8.851 animais e realizou 5.200 esterilizações cirúrgicas em cães e gatos 

do município de Porto Alegre. 

 

Os serviços oferecidos pela UMV eram realizados em duas 

modalidades: Atendimento Clínico Geral e Esterilizações: 

 

i. Atendimento Clínico Geral – Este atendimento era subdividido 

em: 

• Atendimento a Animais com Tutores – destinado a animais 

de famílias inscritas em programa público de complementação de renda, 

residentes de Porto Alegre, incluindo os atendimentos de emergência 

(atropelamento). 
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• Atendimento a Animais sem Tutores – animais de rua, 

inclusive em emergência. O solicitante deve responsabiliza-se por levar o animal 

consigo após o atendimento. 

• Atendimento a Animais de Protetores Cadastrados – 

consultas para animais de rua sob os cuidados de protetores cadastrados.  

• Atendimento a Animais Comunitários – consultas para 

animais em situação de rua, participantes do “Programa Cão Comunitário de 

Porto Alegre”. 

• Atendimento a Animais que habitam prédios municipais – 

consultas para animais em situação de abandono que se encontram em prédios 

de outras secretarias ou departamentos municipais. 

• Atendimento a Animais para Feiras de Adoção – consulta e 

vacinação para animais que serão doados em feiras de adoção autorizadas por 

esta Diretoria. 

• Atendimento a Animais de Acumuladores – atendimento 

clínico de animais tutelados por acumuladores integrantes do Projeto 

“Transtorno de Acumulação de Animais”, desenvolvido pela PUC-RS e Ministério 

Público, em parceria com a SEDA. 

• Atendimento às Demandas do Centro de Fiscalização – 

visita de veterinário a animais de tutores denunciados por possível crime de 

maus tratos, identificados partir de vistorias do Centro de Fiscalização. 

• Atendimento a Animais em Comunidades Carentes – 

vacinação e vermifugação de animais de famílias carentes, animais de rua 

assistidos pela comunidade ou por protetores de locais, bem como de bairros em 

extrema vulnerabilidade social.  

• Recolhimento de Cães Bravios – recolhimento e albergagem 

de animais bravios soltos em vias públicas, mediante avaliação de 

agressividade. 

 

ii. Esterilizações – A esterilização de animais domésticos (cães e 

gatos) era realizada de forma continuada pela Unidade de Medicina Veterinária, 

mediante as seguintes condições: 
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• Agendamentos Trimestrais – para animais de famílias 

inscritas em programa público de complementação de renda, residentes em 

Porto Alegre, e animais de rua encaminhados por munícipe sob sua 

responsabilidade.  

• Ação nas Comunidades – para animais de famílias carentes 

e animais de rua assistidos pela comunidade ou por protetores de locais, bem 

como de bairros de extrema vulnerabilidade social. A ação era sempre realizada 

em parceria com protetores cadastrados e/ou com associações comunitárias. 

• Animais de Protetores Cadastrados – para animais de rua 

sob os cuidados de protetores cadastrados anualmente. Nesta modalidade eram 

ofertadas 720 esterilizações anuais somente para protetores. 

• Animais de Acumuladores – para animais tutelados por 

acumuladores integrantes do Projeto “Transtorno de Acumulação de Animais”, 

desenvolvido pela PUC-RS e Ministério Público, em parceria com a SEDA. 

• Animais Comunitários – para animais participantes do 

‘Programa Cão Comunitário de Porto Alegre’. 

• Animais que habitam prédios municipais – para animais em 

situação de abandono que se encontram em prédios próprios de outras 

secretarias ou departamentos municipais. 

• Demandas do Centro de Fiscalização – por solicitação do 

veterinário responsável pela visita clínica a animais de tutores denunciados por 

possível crime de maus tratos, identificados partir de vistorias do Centro de 

Fiscalização. 

 

5.5.2.2 Programas de adoção 

 

Com o propósito de atender o Objetivo Estratégico que determina 

Promover a Adoção, a SEDA constantemente intensificava suas campanhas de 

adoção, visando encontrar um lar para os animais que se encontram albergados 

em sua Unidade de Medicina Veterinária. 
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O Projeto Me Adota? buscou incentivar a adoção e consolidar a 

importância de uma guarda responsável. Para isso, passou-se a oferecer, a partir 

de 2015, atendimento médico-veterinário vitalício e gratuito a todos os animais 

que eram doados pela SEDA.  

 

A ideia era de oportunizar um custo a menos para quem está 

fazendo tanto bem a um animal, diretamente, e, indiretamente, a dezenas de 

outros que irão receber atendimento veterinário, utilizando-se da vaga que foi 

aberta pelo animal doado. 

 

As adoções dos animais da SEDA eram realizadas diariamente, 

na Unidade de Medicina Veterinária; em grandes eventos de adoção, realizados 

mensalmente na UMV e no Parque da Redenção; por meio do Canal de 

Divulgação Permanente, que consistia em Site, Fanpage, Instagram, e o “Seu 

Espaço On Line”, blog criado na página da Secretaria na Internet, para que os 

cidadãos pudessem divulgar animais que estivessem em busca de um lar.  

 

A SEDA também era responsável, no âmbito do Município de 

Porto Alegre, pela emissão de autorização para o uso de parques e praças para 

a realização de feiras de adoção de animais e de eventos relacionados à causa 

animal. A concessão de autorização se dava nas seguintes condições: os 

solicitantes deveriam ser exclusivamente moradores de Porto Alegre; os cães e 

gatos expostos à adoção, obrigatoriamente, deveriam estar vermifugados e 

terem no mínimo uma dose de vacina polivalente, no caso de filhotes. Se adultos, 

estarem esterilizados e com a vacinação anual completa. As normas para expor 

animais ou realizar eventos relacionados à causa animal em Porto Alegre estão 

dispostas no Decreto Municipal n.º 18.403/2013. 

 

Já o Projeto Adote um Cavalo é uma iniciativa da Prefeitura de 

Porto Alegre, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC, 

e contava com a parceria da SEDA, tendo por objetivo zelar pelo bem estar de 

equinos resgatados em situação de maus tratos ou abandono, bem como  
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aqueles entregues por carroceiros, a partir da implantação do programa de 

redução gradativa das carroças em Porto Alegre. O programa continua sendo 

executado pela EPTC, e os animais adotados são entregues tratados e 

microchipados.  As regras para a adoção de cavalos são as seguintes: o 

adotante é considerado fiel depositário do animal, não pode comercializá-lo de 

nenhuma forma e deve possuir local adequado para manter o cavalo em boas 

condições; o animal não pode ser submetido a qualquer tipo de trabalho, 

especialmente os de tração, e também não pode ser usado em práticas 

esportivas como saltos e corridas; as adoções são intermediadas por entidades 

assistenciais, de educação ou associações civis, devidamente cadastradas na 

EPTC. 

 

5.5.2.3 Cadastro de Protetores 

 

Desde dezembro de 2015 a SEDA passou a realizar, anualmente, 

o cadastramento de protetores e entidades protetoras de animais atuantes no 

Município de Porto Alegre, residentes ou com sede nesta Capital, que quisessem 

dispor dos serviços que eram prestados. Por meio deste cadastramento a SEDA 

aproximava-se mais das pessoas e entidades envolvidas com a causa animal 

para prestar-lhes atendimento, além de contribuir para o cumprimento de seus 

Objetivos Estratégicos de coibir maus tratos e reduzir a população de animais 

domésticos. 

 

O cadastramento dava-se por meio da publicação de Edital de 

Chamamento Público, o qual continha as normas para ingresso no processo e 

para a habilitação dos interessados, bem como a exigência da entrega de 

documentação específica em data determinada. Atualmente, a administração 

municipal vem mantendo o cadastramento vigente desde 2016, ou seja, não 

publicou novo edital e, consequentemente, vem impossibilitando o ingresso de 

novos protetores que desejam castrar-se. Os protetores cadastrados contavam 

com os serviços oferecidos através de duas modalidades: 
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Modalidade I: Atendimento médico-veterinário para os animais 

sob a sua responsabilidade. 

Modalidade II: Participação no evento Brechocão. 

 

5.5.2.4 Educação Humanitária 

 

O Projeto Esta Escola é o Bicho servia para atender ao Objetivo 

Estratégico que determinava a criação de ações que contribuam para 

Conscientizar sobre a Guarda Responsável. 

 

Esse Projeto desenvolvia ações educativas que objetivavam 

sensibilizar e conscientizar alunos e comunidade escolar da cidade de Porto 

Alegre acerca dos direitos, bem-estar, proteção e guarda responsável dos 

animais, incentivando e contribuindo para que professores e gestores pensem 

em propostas pedagógicas sobre esses temas a serem implementadas em suas 

escolas.  O Projeto buscava contribuir com ações que estimulassem a sociedade 

a priorizar valores éticos e humanitários que resultem em atitudes de respeito, 

compaixão, empatia, senso de responsabilidade e dever para com todos os 

seres vivos.  

 

São ações do Projeto: palestras, ações educativas, oficinas, 

formações, consultoria pedagógica, criação de propostas pedagógicas acerca 

dos Direitos, Bem-Estar, Proteção e Guarda Responsável dos animais: 

  

Vamos Ajudar os Fulaninhos da Seda? e #Partiu Ajudar Os 

Animais - Animais: Eu Curto, Eu Cuido: Eram trabalhos desenvolvidos com os 

alunos das escolas de Porto Alegre, a fim de dar visibilidade a suas produções 

sobre o tema. Essas atividades contribuíam para o desenvolvimento de atitudes, 

pensamento crítico e senso de responsabilidade dos alunos para com a vida de 

todos os seres vivos.  
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Formação De Professores Esta Escola é o Bicho: Ação 

pedagógica em parceria com a Secretaria Municipal de Educação -  SMED, que 

tinha como objetivo proporcionar aos professores da Rede Municipal de Porto 

Alegre conhecimentos teóricos e práticos sobre educação humanitária para o 

bem-estar animal, incentivando estes discentes a pensarem práticas/propostas 

pedagógicas que contribuam para a formação de seres-humanos que respeitam 

valores éticos e humanitários.  

 

Fórum de Projetos Esta Escola É O Bicho: Ação realizada em 

parceria com a SMED, que visava contribuir para a visibilidade das práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelos professores da Rede Municipal de Porto 

Alegre que contribuam para os Direitos, Bem-Estar, Proteção e Guarda 

Responsável dos animais e das ações desenvolvidas pelos Direitos Animais 

para o mesmo fim, além de estimular discentes a criarem novos projetos que 

envolvam a comunidade escolar e questões relacionadas aos animais.  

 

Pet Escola: Paralelamente aos programas coordenados pelos 

Direitos Animais, a Secretaria Municipal de Educação - SMED lançou, em 2016, 

o manual de orientação PET Escola, com o objetivo de unificar as ações para 

uma convivência mais segura e harmoniosa entre os bichos e humanos nas 

escolas da rede municipal.  

 

5.5.2.5 Programa Cão Comunitário de Porto Alegre 

 

Esse Programa atendia a todos os objetivos da Secretaria 

Especial dos Direitos Animais: Coibir Maus Tratos, Conscientizar sobre a Guarda 

Responsável, Reduzir a População de Animais Domésticos (cães e gatos) e 

Promover a Adoção. 

 

Somente no ano 2016, quando lançado o programa, a SEDA 

atendeu 137 cães comunitários, prestando-lhes atendimento médico-veterinário, 

vacinação, vermifugação, microchipagem e esterilização. 
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Com a mudança de Governo e as novas concepções sobre o 

tema, o programa não foi levado adiante nesse início de ano, pois entendemos 

oportuno aguardarmos as definições do titular da nova Pasta. 

 

O Programa estabelecia normas de identificação, controle 

populacional e assistência veterinária aos cães em situação de rua que 

mantinham vínculos de afetividade e dependência com pessoas da comunidade, 

caracterizando-os como figuras integrantes da vida urbana.  

 

5.5.2.6 Acumuladores de Animais 

 

No início de 2015, a SEDA foi convidada a participar, juntamente 

com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, da Pesquisa “Transtorno de 

Acumulação de Animais” coordenada pelo Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Escola de Humanidades da PUC-RS. 

 

A participação da SEDA nesse trabalho oportunizou o 

atendimento dos seguintes Objetivos Estratégicos: Coibir os Maus Tratos, 

Conscientizar sobre a Guarda Responsável, Reduzir a População de Animais 

Domésticos (cães e gatos) e Promover a Adoção. 

  

Somente em um ano - 2016, a SEDA atendeu 1.357 animais 

pertencentes aos 33 acumuladores participantes da pesquisa, realizando 

atendimento clínico, vacinação, vermifugação,  microchipagem e esterilização. 

 

Tendo como objetivo geral a caracterização do perfil 

sociodemográfico, psicopatológico e cognitivo de indivíduos com transtorno de 

acumulação de animais, a pesquisa buscou principalmente verificar qual o perfil 

de atendimento psicológico/psiquiátrico necessário para tratar dos acumuladores 
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de animais (se domiciliar, grupo de ajuda e/ou equipe multiprofissional), dentre 

outras ações. 

 

A SEDA participou do ‘estudo transversal e exploratório’ 

integrante da pesquisa, quando foram identificados 75 casos de prováveis 

indivíduos com transtorno de acumulação de animais através de processos 

administrativos instaurados pela Secretaria, e obtidos os seguintes resultados:  

 

• Das 61 casas visitadas entre agosto de 2015 e maio de 

2016, 38 indivíduos aceitaram participar da pesquisa. Os endereços de 14 

residências não foram encontrados ou os indivíduos já haviam mudado de local 

de moradia. 

 

• Dentre os 38 indivíduos que aceitaram participar, três não 

preencheram os critérios para diagnóstico de Transtorno da Acumulação de 

Animais, um foi excluído por dificuldade na fala e outro por apresentar o 

diagnóstico de esquizofrenia. 

 

• Para contemplar esses critérios, foram utilizados os 

relatórios sobre cada casa visitada, fornecidos pelos veterinários e fiscais da 

antiga SEDA. 

 

A amostra final foi composta por 33 indivíduos, com idade entre 

29 e 84 anos, assim identificados: 64% tinham mais de 60 anos; 73% eram 

mulheres e 27% homens; tinham escolaridade entre um e 16 anos de estudo; 

75% ganhavam entre um e dois salários mínimos; 90% não tinham 

companheiro/a e 51% moravam sozinhos. 

 

O número de animais por residência variou entre 3 a 101, 

totalizando 1.357 animais. Esse número é subestimado, já que foi levantado com 

base na informação do acumulador, que na maioria das vezes informa números 

significativamente menores de animais. 
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Durante toda a duração da pesquisa, nossos técnicos 

disponibilizaram atendimento médico-veterinário aos animais em posse desses 

acumuladores, realizando o cadastramento, esterilização, vacinação, 

microchipagem e vermifugação de animais.  

 

O atendimento aos acumuladores de animais é de extrema 

importância para o Munícipio, tendo em vista sua execução objetiva manter o 

controle do número de animais nestas residências, bem como manter a saúde 

dos mesmos até que possam ser encaminhados para adoções responsáveis.  

 

Em que pese a relevância do assunto, em 2017, com a mudança 

de gestão na Capital, o trabalho com acumuladores precisou ser reduzido 

significativamente em virtude da perda de estrutura de trabalho para realização 

das visitas, bem como a redução de materiais e medicamentos para tratamento 

dos animais, e as consequências dessa perda já pode ser sentido pela rede de 

proteção. 

 

5.5.2.7 Fiscalização de maus-tratos 

 

A SEDA contava com um Centro de Fiscalização composto com 

9 agentes de fiscalização, que eram divididos em 5 equipes de atuação, sendo: 

4 equipes formadas por dois fiscais, que atuam na averiguação de denúncias 

que envolvem maus tratos, falta de higiene, excesso de animais, equinos em 

áreas privadas, bravio mal domiciliado, denúncias de estabelecimento comercial 

irregulares, reclamações e informações; e, 1 equipe formada por um fiscal uma 

médica-veterinária, responsáveis pelas demandas que referentes a 

acumuladores de animais e bravio solto em vias públicas. 

 

As denúncias averiguadas eram oriundas do Sistema Fala Porto 

Alegre – 156, Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, do Ministério 

Público Estadual, da Polícia Civil e da Brigada Militar. 
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5.5.3 Por que Porto Alegre é case para o país? 

 

Porque durante seus cinco anos de atividade, a SEDA cumpriu e 

superou suas metas, resultando, por exemplo, na conquista do prêmio de 

Secretaria Destaque da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.  Por ser uma pasta 

de perfil inédito, sem paradigmas a serem seguidos, os números expressivos de 

atendimento evidenciam o acerto na aproximação da administração pública 

municipal com a rede de proteção animal e com os profissionais e empresas que 

atuam no ramo veterinário. 

 

Ao longo desse período, foi possível a definição de um padrão de 

eficiência satisfatório, para o atendimento de animais vítimas de abandono ou de 

famílias em situação de estrema pobreza. No total, em 5 anos, foram mais de 28 

mil esterilizações de cães e gatos, cerca de 9 mil intervenções cirúrgicas e mais 

de 19 mil consultas clínicas.  

  

Além disso, para coibir maus-tratos ou atender denúncias sobre 

animais que apresentam perfil agressivo, a SEDA estruturou um Centro de 

Fiscalização, que além das vistorias, com aplicação de multas administrativas 

quando necessário, também realizava ações de perfil educativo, orientando o 

cidadão sobre os direitos e deveres em relação aos animais. Em cinco anos 

foram realizadas mais de 28.000 vistorias de maus tratos e de comércios 

irregulares.  

 

Esse trabalho foi incrementado a partir de uma atuação conjunta 

entre a SEDA e a Delegacia de Defesa do Meio Ambiente, buscando punir a 

prática de maus-tratos aos animais, somando-se a parceria já instituída com o 

Ministério Público Estadual e o Batalhão Ambiental. Mas a redução da violência 

contra todos os seres vivos também se atinge com educação. Nesse sentido, 

mais de 19 mil estudantes de escolas públicas municipais e estaduais 

participaram do programa Esta Escola é o Bicho. 
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Aos alunos, a palestra, sempre apresentada em horário de aula, 

permitia a interação dos alunos durante a palestra e depois lhes deixava 

encomendado um trabalho onde, em desenhos ou textos, expressavam tudo o 

que haviam assimilado sobre os cuidados e a importância de adoção para cães 

ou gatos abandonados. Nessa linha, foi promovido um curso sobre os 

fundamentos da educação humanitária para o bem-estar animal, voltado aos 

professores da rede municipal.  

 

Isso tudo demonstra que é possível o Poder Público cumprir o seu 

papel constitucional de zelar pela vida dos animais não-humanos.”  

 

5.6 PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE A MATÉRIA QUE TRAMITAM 
NO PARLAMENTO GAÚCHO DE AUTORIA DA PRESIDENTE DA COMISSÃO 
ESPECIAL 

 

“PL 37/2015 - Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do selo 

“TESTADO EM ANIMAIS” por empresas que fabricam cosméticos, perfumaria, 

produtos de higiene pessoal ou de limpeza em geral no Estado do Rio Grande 

do Sul nas condições que especifica, e dá outras providências.  

 

O uso de animais em experimentos levanta questões éticas e 

técnicas, e discute-se nos meios científicos o “replacement”, que são métodos 

substitutivos de animais com uso de material humano, além dos processos de 

análise genômica e sistemas in vitro, culturas de tecidos (provenientes de 

biópsia), cordões umbilicais ou placentas descartadas. 

 

Os testes mais comuns realizados em animais visam testar 

produtos oftalmológicos e dermatológicos que os auferem desnecessário 

sofrimento, caracterizando desta forma maus-tratos, positivado em legislação 

federal, Lei 9605/98, art. 32.  Há de se considerar que hoje a indústria dispõe de 



39 
 

métodos alternativos que podem ser disponibilizados para averiguação de 

toxicidade, assim como absorção cutânea, mutagenicidade, alergenicidade e 

outros fatores.  A presente proposição visou, igualmente, oferecer ao 

consumidor a correta informação, com a qual poderá optar por utilizar, ou não, 

produtos industrializados por empresas que se valem de animais para proceder 

a testes laboratoriais. O objetivo é o de conferir ao consumidor o Direito à plena 

informação, previsto na Lei 8078/1990, artigos 6º, III e 31.  

 

PL 164/2015 - Institui a “Semana Estadual dos Direitos Animais” no 

Estado do Rio Grande do Sul.  

 

O reconhecimento dos Direitos Animais é uma evolução da 

sociedade mundial, em consonância com os novos tempos. A cada dia, mais 

países somam forças na busca de legislações que condizem com o já indiscutível 

fato de serem os animais sujeitos de Direitos. Diante dos desafios impostos aos 

que respeitam essa premissa, em pleno século XXI, a ciência rompe paradigmas, 

comprovando que animais não humanos são seres sencientes, dotados de 

sensibilidade e memória, que percebem o momento do desamparo, sentem dor, 

medo, prazer, alegria e, até mesmo, saudade. Face a esse cenário, não é 

admissível que o homem prossiga imbuído de uma ética antropocêntrica, onde 

tudo gira em torno de seus próprios direitos e deveres, sem reconhecer os 

direitos dos animais. Após a promulgação da Carta Magna, estados e municípios 

seguiram o exemplo e contemplaram a defesa animal em suas legislações. Na 

maioria deles, no entanto, a utopia supera a prática. Além dos preceitos legais 

que norteiam o tema, não se pode negar a questão ético-moral. Durante a 

referida semana, poderão ser promovidos eventos, palestras e campanhas para 

a conscientização da sociedade, especialmente de jovens e crianças, sobre a 

importância da defesa dos Direitos Animais.  
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PL 168/2015 - Dispõe sobre a inclusão da temática “Educação 

Humanitária” no conteúdo programático das Escolas da Rede de Ensino 

Estadual do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. 

 

A Educação Humanitária é uma temática de suma importância no 

atual contexto social, uma vez que fomenta valores humanos promovendo 

através da compaixão e do senso crítico, o respeito à vida de pessoas humanas 

e pessoas não humanas. Infelizmente, no mundo contemporâneo, há carência 

de valores, o que decorre, dentre outros, da crise em que vivem as famílias. Para 

suprir essa carência, necessário se faz a previsão em currículos escolares de 

temática que contemple tal necessidade. Somente com valores será possível 

estabelecer uma relação de afeto entre os mais diversos seres vivos. A 

Educação Humanitária contribui para que o homem tenha ciência e consciência 

de seu papel dentro da sociedade, e assim, que possa, com propriedade, 

assumir seu dever moral de tutelar pelos animais. O ensino pode se dar de 

diversas formas, nos diferentes níveis escolares, como por exemplo, oficinas, 

tema transversal de outras disciplinas, dentre outros. O que ficará a critério de 

cada escola ou entidade.     

 

PL 269/2015 - Dispõe sobre Animais Comunitários no Estado do 

Rio Grande do Sul, estabelece normas para seu atendimento, e dá outras 

providências.  

 

Esse Projeto de Lei reconhece os animais comunitários como 

sendo aqueles que, sem tutor definido, estabelecem relação de dependência e 

vínculo afetivo na comunidade em que vivem. Desta forma, o animal comunitário 

integra a vida da comunidade fazendo parte da coletividade. O Projeto vai ao 

encontro do que preceitua a Carta Magna, mais especificamente no que 

determina o artigo 225, § 1º, VII. Segundo a exegese do referido dispositivo 

constitucional “é dever do Estado e da coletividade zelar pelos animais e, ao 

mesmo tempo, impedir práticas que os submetam à crueldade.” Portanto, o 
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reconhecimento e o regramento das necessidades e convívio do animal com a 

comunidade atende ao disposto na Lei Maior. Deixar um animal sem o acesso 

ao atendimento de suas necessidades, tais como a alimentação e abrigo, 

configura-se ato de crueldade. Cabe ao Poder Público, com a participação da 

sociedade civil, o atendimento a esses direitos que lhes são inerentes e, tanto 

quanto, o cumprimento dos deveres para com eles, que é o de lhes prover a 

saúde e o bem-estar. Cumpre salientar que, corroborando com a Constituição 

da República Federativa do Brasil, há, também, leis infraconstitucionais que 

coíbem a prática de maus-tratos aos animais, como é o exemplo da Lei de 

Crimes Ambientais – Lei Federal n.º 9605/98, artigo 32. Nesta seara, em 2009, 

foi sancionada a Lei n.º 13.193 no Rio Grande do Sul, de autoria do então 

Deputado Estadual Carlos Gomes, que versa sobre o controle da reprodução de 

cães e gatos de rua, na qual consta o conceito de cães comunitários. Dada a 

importância que os animais comunitários exercem no contexto social e o grau de 

vulnerabilidade em que vivem, somados a evolução do pensamento humano no 

sentido de avançar na proteção e no reconhecimento enquanto sujeitos de 

Direitos, é que se torna necessária uma lei específica que trate da matéria. 

 

PL 347/2015 - Dispõe sobre a permissão para a visitação de 

animais domésticos e de estimação em hospitais privados, públicos contratados, 

conveniados e cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Rio 

Grande do Sul e dá outras providências.  

 

Permitir a entrada e presença de animais domésticos e de 

estimação em visitas a pacientes, durante a internação em hospitais pode 

auxiliar significativamente no tratamento de doenças. Trata-se, pois, da Terapia 

Assistida por Animais- (TTA), que consiste em instrumentos facilitadores de 

abordagem e de estabelecimento de terapias alternativas para pacientes. 

Reconhecida em diversos países, esse tipo de terapia tem feito adeptos no 

Brasil. Em âmbito Federal, tramita projeto de lei para regulamentar o uso de 

Terapia Assistida por Animais (TAA) no Sistema Único de Saúde- (SUS).  A visita 

Pet pode não realizar a cura da doença, mas com certeza resulta em benefícios 
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físicos e mentais para os pacientes. No Brasil, os hospitais Albert Einstein, 

Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia, ambos de São Paulo já realizam com muito sucesso a Pet Terapia 

e indicam seus bons resultados terapêuticos. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) preconiza estimular o comportamento resiliente e encorajar recursos de 

enfrentamento e comportamentos adaptativos, diante da vivência da doença e 

hospitalização do paciente. A atividade terapêutica assistida por animais se 

insere às práticas humanizadas, que se utilizam do animal como parte integrante 

do tratamento psicológico do paciente. Do ponto de vista fisiológico, os contatos 

com os animais estão associados à redução de estresse, avaliado 

cientificamente a partir dos níveis de hormônio cortisol, e ao aumento de bem-

estar relacionado à liberação de ocitocina (hormônio que protege contra o 

estresse) em tutores de cães, gatos e outros animais. Esses benefícios, muitas 

vezes, surgem pela simples observação de um animal, como um aquário, tática 

utilizada em alguns consultórios médicos e odontológicos para ajudar a relaxar 

o paciente. Por estas razões, sua prática será extremamente benéfica a todo o 

Sistema Único de Saúde, reduzindo, sobretudo o período de internação e 

trazendo efeitos colaterais positivos, como redução dos custos do tratamento e 

risco de infecções por internações prolongadas no hospital.  

 

PL 407/2015 - Cria o Fundo Gaúcho dos Direitos Animais (FGDA) 

e institui seu Conselho Gestor.  

 

O projeto propôs a criação do Fundo Gaúcho dos Direitos Animais 

(FGDA), como um importante instrumento para articulação de recursos 

financeiros, dando sustentação à implantação de políticas públicas estaduais em 

prol da defesa animal, reconhecendo os seus direitos plenos, assegurados 

constitucionalmente. A Constituição da República Federativa do Brasil 

estabelece ser de todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

um bem comum, e do povo, essencial à qualidade de vida. Impôs, 

incontestavelmente, a determinação ao Poder Público e à coletividade, do dever 

de defender e de preservar a natureza para as presentes e futuras gerações. A 
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sabedoria e a força contidas na tutela de nossa Carta Magna ao meio ambiente, 

onde incluem-se os animais, são incontestes, estabelecendo, entre outros, um 

imperativo ético que se destina ao resguardo da sua integridade física, 

sobretudo. Estipula, ainda, que o abandono de um animal é um ato cruel e 

degradante, além do que, cada animal tem o direito à consideração, à cura e à 

proteção do homem. O elevado número de animais domésticos em completo 

abandono, principalmente em áreas urbanas periféricas nas cidades gaúchas e 

brasileiras, sem o devido atendimento, albergagem e alimentação, agregados à 

inércia do poder público, resultou em significativo aumento populacional nas 

últimas duas décadas. Além do desnecessário e aviltante sofrimento imposto a 

esses seres, as doenças contraídas podem causar o agravamento dos fatores 

de risco à saúde da população humana, por meio da transmissão de zoonoses, 

tais como raiva, leptospirose, etc. Em Porto Alegre, a Lei Complementar nº. 696, 

de 4 de junho de 2012, criou o Fundo Municipal dos Direitos dos Animais, 

paradigma nacional, e instituiu seu Conselho Gestor na busca do indispensável 

envolvimento da coletividade, por meio da disponibilização de recursos materiais 

e o pleno exercício da cidadania, denunciando, inclusive, as irregularidades que 

atentem contra o meio ambiente. No Plano Plurianual 2016/2019 Estadual, 

estabeleceu-se ação no “Programa Sustentabilidade e Gestão Ambiental 

Integrada”, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com objetivo de atribuir ao 

poder público estadual, ações que atendam efetivamente esta demanda tão 

carente e aguardada com grande expectativa pela rede de proteção à causa 

animal. Considerando que tal reivindicação é antiga e, dada a importância do 

tema, da necessidade de ações, é imprescindível a criação de tal instrumento 

legal para o pleno cumprimento de uma política ambiental pelo Governo do 

Estado.  

 

PL 35/2016 - Dispõe sobre o monitoramento dos serviços 

comerciais de banho e tosa de animais domésticos e de pequeno e grande porte 

no Estado do Rio Grande do Sul. 
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A presente proposição visou garantir a obrigatoriedade da 

instalação de câmaras filmadoras nos estabelecimentos comerciais prestadores 

de serviços de banho e tosa em animais domésticos de pequeno e grande porte, 

sendo considerado para esse fim os cães e os gatos. A medida tende a inibir a 

prática de maus tratos aos animais, dando mais segurança e tranquilidade aos 

seus tutores e credibilidade aos estabelecimentos comerciais que atuam no 

ramo de pet shop. Esse tipo de prática pelas pets shops causa preocupação e 

impõe uma lei mais rígida que atenda os fatores de segurança. Os inúmeros 

problemas fizeram com que o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) 

determinasse, no início de 2015, que esses estabelecimentos contratem um 

responsável técnico para acompanhar o tratamento dado aos animais e garantir 

a sua segurança e bem-estar durante a venda, adoção, exposição ou 

atendimento – como banho e tosa. As novas regras, entre outras coisas, obrigam 

os pets shops a oferecer instalações adequadas para os animais, com espaço 

para se movimentar e água suficiente, além de local para dormir. A instalação de 

câmaras de monitoramento vai permitir o acompanhamento dos serviços pelos 

clientes através da Rede Mundial de Computadores (internet). Da mesma forma, 

fica estabelecido um prazo de dois anos para que as câmaras sejam instaladas 

e filmem os serviços de banho e tosa. 

 

PL 184/2016 - Institui o Dia Estadual do Protetor de Animais e dá 

outras providências. 

 

O presente Projeto de Lei visou reconhecer o trabalho de pessoas 

incansáveis nos cuidados aos animais, muitas vezes abnegando de suas 

próprias vidas e do convívio social. Os protetores de animais são pessoas da 

mais alta caridade, dedicando-se a seres que não lhes trazem nenhum retorno 

financeiro, apenas a gratidão e o afeto. O estímulo, a dedicação e o empenho 

propiciam uma vida mais digna aos animais, justificando tal reconhecimento. A 

atuação dos protetores promove a conscientização e a educação acerca da 

responsabilidade de toda a sociedade para com os animais. São essas pessoas 

que lutam diariamente para que eles tenham suas necessidades e direitos 
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atendidos, desde os mais básicos até o reconhecimento de que são seres 

sencientes e sujeitos de direitos.   

 

PL 212/2016 - Obriga a instalação de sistema de 

videomonitoramento nos abatedouros de animais do Estado do Rio Grande do 

Sul e dá outras providências. 

 

O presente Projeto de Lei visou garantir que os animais fossem 

abatidos de forma humanitária com princípios éticos e profissionais, como 

determinado em legislação federal. Além disso, esse projeto irá beneficiar a 

população com o acesso à transparência em todas as etapas do processo 

produtivo no que tange às condições assépticas para o consumo de alimento 

adequadamente produzido. Atualmente, com a forma como ocorre o abate, sem 

qualquer meio de efetiva e contínua fiscalização, não há garantias de que os 

animais sejam eficazmente insensibilizados, deixando margem à possibilidade 

de maus tratos, o que não pode receber guarida da sociedade, seja pela 

crueldade, seja pelo descumprimento da legislação vigente. Há que se ter, no 

Estado do Rio Grande do Sul, iniciativas legislativas que protejam o Bem-Estar 

Animal e estimule uma tendência mundialmente crescente em direção aos 

Direitos Animais. Testemunhar horrores através de denúncias, principalmente 

com vídeos clandestinos, mudou completamente a maneira como a população 

vê a indústria da carne e dos produtos lácteos. A justiça vem derrotando as 

empresas que não respeitam a legislação sobre animais e que se esforçam para 

manter o público desinformado desta triste realidade. Contudo, hoje não há mais 

como burlar a ética e os princípios dos Direitos dos Animais. 

 

PL 89/2017 - Institui o Código Estadual de Proteção dos Animais 

no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. 

 

O novo Código de Proteção dos Animais do Estado do Rio Grande 

do Sul é a atualização da legislação de proteção animal contemplando novos 
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preceitos, compatíveis com uma nova demanda da sociedade contemporânea. 

Esse Código apresenta uma estrutura que inclui temas antes não abordados. 

Trata-se de um diploma legal mais abrangente em termos de temática e mais 

preciso em termos de definições e regramento. A Lei n.º 11.915, de 21 de maio 

de 2003, instituiu o Código que está em vigor. Além de obsoleto em conceitos, é 

incompatível com a evolução da Proteção dos Animais no sistema jurídico 

brasileiro e no mundo. O novo Código Estadual é resultado de um estudo 

interdisciplinar, elaborado por profissionais de diversas áreas (biologia, medicina 

veterinária, proteção animal, direito dos animais, direito ambiental, entre outros), 

que fizeram parte de um Grupo de Trabalho em 2015 e 2016, reunindo-se 

periodicamente na Assembleia Legislativa para discutir o tema do diploma legal 

proposto. O Capítulo específico sobre à crueldade contra animais do novo 

Código Estadual, em consonância com o referido dispositivo constitucional, veda 

as práticas que submetem os animais à crueldade. A matéria já foi enfrentada 

pelo Supremo Tribunal Federal em ocasiões emblemáticas em nosso País e, 

com base em julgados daquela Corte, foram proibidas a “farra do boi” e a “rinha 

de galos”, eventos que tinham importância cultural local, mas que submetiam os 

animais à crueldade. Destaca-se na proposição do Código Estadual de Proteção 

dos Animais do RS, a “doutrina da senciência”, que postula proteção aos animais 

capazes de sensações (dor, frio, fome, entre outros) e, mais especificamente, de 

sofrimento. Ademais, ao vedar tratamento cruel, longe se está de proibir o 

sacrifício de animais para servir às finalidades humanas, como a principal delas, 

a alimentação. O que se veda é a crueldade, enquanto forma de sofrimento 

desnecessária. Nesse sentido, já há diversas unidades da federação que 

adotaram leis para regular o abate de animais destinados ao consumo. A 

legislação, por meio do Código, objetiva fomentar a criação de mecanismos para 

que haja um maior investimento por parte das empresas, das instituições de 

ensino e governo no desenvolvimento de pesquisas e testes alternativos (in vitro, 

entre outros) seguros para a não utilização de animais. Esses animais, que 

participam das experiências para dar segurança aos produtos das empresas 

cosméticas e farmacêuticas, são criados em viveiros chamados biotérios e 

geralmente são sacrificados após o estudo. Portanto, o novo Código de Proteção 

dos Animais traz uma normativa com intuito de defesa e garantia da proteção 

animal contra agressões injustas. Ainda que os animais possam ser apropriados 
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pelo homem, tornando-se, na perspectiva civilista, sua propriedade, a proteção 

dos animais é sui generis e não se explica pelas categorias consagradas do 

abuso de direito ou da função social. Os animais possuem dignidade, valia 

intrínseca, distinta daquela reconhecida aos seres humanos, já que esses não 

são passíveis de apropriação por outrem no estágio atual do Direito. O novo 

Código de Proteção de Animais, ao superar uma concepção antropocêntrica-

radical, incompatível com o paradigma constitucional vigente, realiza a 

necessária atualização da legislação estadual, em consonância com o art. 14, § 

9º da Lei nº 11.794/2008 (Lei Arouca), impondo limites a uma desmedida 

instrumentalização dos animais, protegendo-os dos atos de crueldade, a 

consagrar o art. 225, § 1º, VII da Constituição Federal.  

 

PL 133/2017 - Dispõe sobre Política Estadual de Prevenção e 

Tratamento da Leishmaniose Visceral Canina – LVC - no âmbito do Estado do 

Rio Grande do Sul e dá outras providências. (Tramitação Conjunta com o PL 

129/2017). 

 

Esse Projeto de Lei teve como objetivo dispor sobre Política 

Estadual de Prevenção e Tratamento da Leishmaniose Visceral Canina (LVC). 

As leishmanioses infecciosas não contagiosas são causadas por diferentes 

espécies de protozoários do gênero Leishmania. Dependendo da apresentação 

clínica e dos diferentes agentes etiológicos, apresenta-se sob várias maneiras: 

leishmaniose tegumentar, que se divide nas formas cutânea, mucocutânea e 

cutânea difusa; a leishmaniose visceral, com apresentação clínica mais grave e 

fatal da doença; e, a leishmaniose dérmica póscalazar. O principal modo de 

transmissão do parasito para o ser humano e outros hospedeiros mamíferos é 

por picada de fêmeas de artrópodes infectados, o “mosquito-palha” 

(Phlebotomus). Adaptados a diversas áreas, desenvolvem-se em ambientes 

terrestres úmidos e ricos em matéria orgânica, com baixa incidência luminosa, 

sendo preferencialmente encontrados em áreas de floresta, matas, sopé das 

serras, margens dos rios e cavernas. No entanto, no ambiente doméstico, podem 

ser encontrados em peridomicílios, abrigos de animais, galinheiros, chiqueiros, 
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áreas de arborização abundante e também intradomiciliar. Mamíferos 

pertencentes à família Canidae, principalmente o cão doméstico, é apontado 

como a principal fonte de infecção para os flebotomíneos (mosquitos-palha) em 

ambiente urbano, quer pela alta prevalência da doença nesta espécie, ou pela 

grande quantidade de parasitos na pele, tornando-os alvo para o controle da 

doença. A patologia em felinos também tem sido registrada nos últimos anos no 

Brasil e em diversas partes do mundo. São implicados ainda na transmissão 

urbana os equídeos, roedores, gambás e o próprio ser humano, além de 

cachorro-vinagre, chacal, lobo, raposa, edentados (são providos de dentes 

incompletos, sem raiz e esmalte, exemplo: tamanduá, o bicho preguiça), 

procionídeos e primatas, sendo esses contaminados preferencialmente no 

ambiente silvestre. Estudos recentes têm provado que a eutanásia dos caninos 

infectados não provocou redução ou mesmo controle na incidência da 

leishmaniose visceral humana. Existem vários outros reservatórios como o 

próprio homem, animais silvestres, roedores, felinos entre outros. Nos países 

desenvolvidos, a eutanásia se reserva para animais sintomáticos, com recidivas. 

Apesar de a eliminação de cães ser medida de controle recomendada pela OMS 

e pela organização Pan-Americana de Saúde (OAS), essas entidades também 

reconhecem o baixo impacto ambiental que tal medida tem alcançado. Em que 

pese a diferença enfrentada na medicina do coletivo e na medicina do paciente 

individual, pode-se estabelecer uma proposta de controle e tratamento para 

aqueles caninos com tutor e ou responsável disposto a tratar e a se 

responsabilizar tanto pelo tratamento, como pela manutenção do indivíduo 

positivo. Importante destacar que a leishmaniose na população felina é uma 

doença subdiagnosticada com comportamento crônico e em grande parte 

assintomática. Não há controle vacinal para a espécie felina e portanto nesta, o 

uso das coleiras com inseticida faz-se de grande importância. Há opções atuais 

de tratamento de Leishmaniose visceral no Brasil e no mundo, e esse não é 

novidade na esfera científica. A patologia não é uniformemente fatal e comprova-

se que os animais podem apresentar a cura permanente. Na Europa, o 

tratamento da Leishmaniose visceral vem sendo realizado há 50 anos, de modo 

preventivo.  
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PL 146/2017 - Dispõe sobre a destinação de semoventes 

inservíveis de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 

providências. 

 

Esse Projeto de Lei visou evitar que os animais  tão nobres, muitas 

vezes batizados com nomes sugestivos e pomposos, que por muitos anos 

serviram à corporação da Brigada Militar ou a Superintendência de Serviços 

Penitenciários – SUSEPE, do Estado do Rio Grande do Sul, tenham um destino 

tão injusto, indigno e em desacordo com seus longos anos de trabalhos 

inestimáveis prestados à sociedade, ajudando a garantir a segurança e o bem-

estar público, expostos aos riscos inerentes a estas atividades como verdadeiros 

militares que foram. Reconhece-se as dificuldades do Estado em manter esses 

animais aposentados quando têm sua capacidade de trabalho limitada pela 

idade e por problemas de saúde, mas entende-se que alternativas mais humanas 

e condizentes com o conceito da nossa Brigada Militar devem ser buscadas junto 

à sociedade para impedir que sejam adquiridos por carroceiros ou abatedouros. 

A divulgação da decisão por leiloar os animais que serviram à Brigada Militar 

causou indignação na sociedade e suscitou uma ampla mobilização 

desencadeada por ativistas, protetores, simpatizantes, Organizações não 

Governamentais – ONG’s, entre outros que zelam e defendem os direitos dos 

animais.  A preocupação com a defesa dos direitos dos animais é uma 

representação transversal da sociedade que se constitui num segmento legal de 

impulsão às políticas públicas, não só relacionadas com o bem-estar animal, 

quanto com o Meio Ambiente, a Saúde Pública, a Segurança e a Educação. 

Entende-se ser de suma relevância que o Poder Público cumpra o seu dever 

constitucional de defender a fauna, vedando práticas que submetam os animais 

a crueldade e promovam o desequilíbrio do meio ambiente, propondo novas 

diretrizes no que lhe compete e lhe alcança enquanto Poder. 

 

PR 26/2015 - Institui o Prêmio “Prefeito Amigo dos Animais”, pelo 

reconhecimento da atuação na defesa dos Direitos Animais, no Estado do Rio 

Grande Sul. 
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O Prêmio “Prefeito Amigo dos Animais” está sendo proposto no 

intuito de reconhecer as ações promovidas pelas Prefeituras, em prol da defesa 

animal no Estado do Rio Grande do Sul. Esse prêmio tem como objetivo 

incentivar e estimular os desafios que se impõem aos gestores municipais, diante 

dos apelos de uma sociedade que busca garantir e assegurar ações 

relacionadas a temas inovadores, até então, não recepcionados no âmbito do 

Executivo, e, que poderão resultar no estabelecimento de indicadores de 

qualidade e desenvolvimento do nosso Estado. Através da sensibilização e 

mobilização da sociedade, os gestores aceitaram a   responsabilidade na defesa 

de todos os seres que conosco dividem o planeta, entre eles, também, os 

animais. A iniciativa dos prefeitos em implementar as ações preventivas 

propostas no art. 2º desse Projeto de Lei, busca despertar a conscientização da 

comunidade, transformando comportamentos e atitudes, e consequentemente, 

contribuindo e minimizando o sofrimento, a dor e o abandono dos animais 

cotidianamente vitimizados. Assim, as medidas de educação, fomento, execução 

e fiscalização, serão consequências de ações desenvolvidas pelo gestor 

municipal, ao dispor meios e recursos à efetivação de políticas públicas à 

matéria.” 

 

6. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA COMISSÃO ESPECIAL CONTRA OS MAUS-
TRATOS AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 

Foram realizadas seis Audiências Públicas Regionais, durante o 

período desta Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos Animais 

Domésticos, nas cidades de: Porto Alegre, Santo Ângelo, Lajeado, Santa Maria, 

Capão da Canoa e Camaquã. Com a presença de representantes dos Poderes 

Executivos – Municipal, Estadual e Federal; Câmaras de Vereadores, 

Coordenadorias Municipais; Poder Legislativo; Poder Judiciário; Ministério 

Público Estadual; rede de proteção animal (protetores independentes); 

instituições de ensino; ONGs; fundações; institutos de proteção animal e demais 

representantes da sociedade civil.  
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O tema desenvolvido foi a necessidade de implementação de 

políticas públicas para animais domésticos, como forma de combate aos maus-

tratos.  

 

A contribuição de cada convidado foi de suma importância para o 

debate na Comissão Especial e, como forma de enriquecer este Relatório, 

destaca-se as principais falas de cada Audiência Pública Regional. 

 

6.1 O debate em Porto Alegre 

 

A audiência pública realizada em 23 de outubro de 2017, 

aconteceu na Sala de Convergência da Assembleia Legislativa do RS, e contou 

com as seguintes presenças: doutor Daniel Martini, Promotor de Justiça e 

coordenador do Centro de Apoio Operacional e do Meio Ambiente, 

representando o Ministério Público Estadual; doutor João Alves Teixeira Neto, 

autor do livro Tutela Penal dos Animais; doutora Fernanda Medeiros, professora 

do Curso de Direito da PUCRS, senhora Sandra Polino, representando a 

Secretaria Estadual de Educação; senhora Aline Fronza, da Delegacia do Meio 

Ambiente/Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul; senhor Rogério Rammé, 

do Centro Universitário Metodista e Projeto de Extensão Direito dos Animais; 

senhora Tiliane Silva, diretora de Meio Ambiente do Município de Esteio; senhora 

Viviane Diogo, Coordenadora da Unidade de Medicina Veterinária da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente; doutor Ildo Mario, diretor do DETRAN; doutora 

Waleska Trindade, doutora Ceres Berger Faraco, da Associação Brasileira 

Veterinária de Bem Estar Animal; Major Flores, do Primeiro Batalhão da Brigada 

Ambiental; do vereador Dirceu Linden Junior, de Igrejinha; do vereador 

Alexandre Alves, de Guaíba; da doutora Andrea Milani, da Casa Civil; da senhora 

Ana Wunderlich, coordenadora do Bem Estar Animal, de Rio Pardo; Dra. Viviane 

Guioti, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da UNIRITER; do senhor 

Ângelo Oliveira, da coordenadoria do Meio Ambiente da Prefeitura de Viamão; 

e, da estudante Rafaela Delabary, coordenadora do Projeto Paw Lovers by I'm 
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Green da Panamerican School. Estiveram presentes, também, Gerson Borba e 

João Reinelli, deputados membros titulares da Comissão. 

 

Segundo Daniel Martini, Promotor de Justiça e coordenador do 

Centro de Apoio Operacional e do Meio Ambiente, representante do Ministério 

Público Estadual, é de suma importância deixar registrado o reconhecimento do 

Ministério Público ao trabalho da deputada Regina Becker Fortunati na causa 

animal. Salientou que se vive em um período crítico em relação à proteção ao 

meio ambiente e à proteção dos animais, além de uma crise institucional 

agravada pela extinção de determinados órgãos públicos, encarregados desse 

tema, a exemplo da extinção da SEDA – Secretaria Especial dos Direitos 

Animais. Expôs, também, que o atual momento é de desestruturação do poder 

público; de crise legislativa, com a involução de importantes conquistas 

históricas – como a Emenda Constitucional, que exclui a vaquejada de caso de 

maus-tratos aos animais e de crise na educação ambiental. Afirmou que são 

necessários três pilares para que as decisões estatais tenham efetividade: o 

estado legislador, com medidas legislativas adequadas; o estado administrador, 

para executar as políticas públicas definidas em Lei, pois se não há uma boa 

atuação legislativa, não haverá uma atuação do estado administrador com a 

implantação de políticas públicas adequadas, e portanto, não haverá também o 

terceiro pilar, que é o estado juiz. Denunciou o momento de retrocesso em que 

se vive, quando lembrou que o Decreto 6514/2008 sofreu alterações em relação 

às multas ambientais, com reduções de 60%, como forma de “negociata” para 

evitar a denúncia eminente contra a atual Presidência da República. Conclamou 

a sociedade gaúcha a não se manter inerte diante desse grave retrocesso que 

se apresenta, que além das alterações do art. 32 dos crimes ambientais, que 

possui penas irrisórias, é preciso avançar muito mais. Em nível local e federal, 

há de haver uma alteração no Código Civil, no qual deve trazer expresso que os 

animais são sujeitos de direitos, que devem ser protegidos exatamente porque 

a lei brasileira os reconhece como sujeitos de direitos, enfim, que essa é uma 

evolução necessária. 
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Para o Dr. João Alves Teixeira Neto – autor do livro Tutela Penal 

dos Animais – falar em maus-tratos é falar de Direito Penal, que como 

pesquisador e professor de Direito Penal, tem como objeto de investigação a 

tutela penal de animais e a sua proteção. Reiterou que o animal não pode ser 

considerado como res, como coisa, destacou que no sistema alemão, 

juridicamente mais avançado nessa questão, o reconhecimento do animal como 

ser de direito já é uma realidade, que existe uma lei específica de proteção aos 

animais que traz como tipo penal a crueldade contra animais, e que isso, nada 

tem a ver com a proteção do meio ambiente. Para tanto, salientou que se deve 

reconhecer o animal como sujeito passivo do crime, como o titular do bem 

jurídico protegido pela norma penal, que se deve reconhecer que o animal é 

tutelado na sua individualidade e que essa tutela não está diretamente ligada a 

um valor humano. 

 

Já para a professora Fernanda Medeiros, doutora do Curso de 

Direito da PUCRS, falar em Direito Animal é falar em Direito Constitucional, pois 

a Constituição Federal estabelece uma previsão normativa de proteção a esses 

animais não humanos. Pelo inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, 

como regra se depreende que é vedada a crueldade contra animais, e isso em 

si não admite ponderação. Que a colisão de princípios constitucionais, como 

direito a atividades culturais e a vedação da crueldade, na realidade, inexiste, 

pois é possível atividades culturais desde que não haja crueldade. Explicou que 

o tema crueldade é complexo, pois envolve: vestuário, alimentação, diversão, 

religião e cultura. Afirmou, ainda, que o principal foco de mudança deve ser no 

Direito Privado, pois é necessária no Código Civil a definição de animais como 

seres vivos, com valores inerentes em si mesmos e não mais devem ser 

definidos como coisas, como bens. 

 

Para a senhora Sandra Polino, representante da Secretaria 

Estadual de Educação – SEDUC, houve retrocessos no trabalho de Educação 

Ambiental desenvolvido pela SEDUC, em relação à época do Secretário 

Fortunati. Afirmou que o tema da Educação Ambiental deve ser tratado como 

política pública permanente, como um programa e não apenas com projetos 
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pontuais, pois a educação é a base do delineamento para tratar e definir 

comportamentos, que a educação formal se constitui por ser um veículo de forte 

penetração na sociedade. Enfatizou que, quanto à utilização de animais em 

experimentos, que a Secretaria Estadual de Educação é veemente contra, pois 

através da tecnologia, não é mais cabível a utilização de animais para tal fim. 

Disse que a SEDUC vislumbra na parceria com o Comando Ambiental uma boa 

alternativa para a resolução dos problemas. Apelou, por fim, que a Casa 

Legislativa fomente, junto às secretarias, a ênfase na Educação Ambiental e o 

cumprimento da legislação vigente.  

 

Corroborando com a linha de pensamento da representante da 

Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, a presidente Regina Becker 

Fortunati, mencionou alguns importantes projetos em escolas do estado que 

compreendem a importância da manutenção de animais em recinto escolar. Em 

contraponto, citou a escola Danilo Zafari, que após a troca na diretoria, foi 

impedida de permanecer com animais na escola. Por esse motivo, fez um apelo 

para que o assunto seja levado a instâncias superiores, pois está comprovado 

que pessoas que cumprem penas de privação de liberdade, começaram a 

praticar seus delitos quando crianças e com animais.  

 

Ainda na linha da educação, a estudante Rafaela Delabary, da 

Panamerican School, afirmou acreditar que a coisa mais importante é o cuidado 

com o meio ambiente, que na sua escola, o tema é discutido do primeiro ao 

quinto ano, em diversas unidades. Por esse motivo, quando estava no quarto 

ano, na unidade de biodiversidade surgiu o projeto I'm Green, e que no final de 

2016, já estava sendo criado o segundo Projeto, chamado Paw Lovers by I'm 

Green, com a mesma temática, porém, com foco nos animais.  

 

A presidente Regina mencionou que recebeu a turma da 

estudante quando estava na SEDA, para acompanhar os trabalhos 

desenvolvidos nessa Secretaria, possibilitando que desenvolvessem 

posteriormente, na escola, uma coleta de itens para doação, como ração. Os 
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itens foram doados para os animais da SEDA e, também, para animais de 

protetores.  

 

Em contraponto, Tamires de Souza Mora, estudante e voluntária 

da Associação Protetora de Guaíba – ASPAG, de Guaíba, salientou que em 

quinze anos de escola, nunca houve uma iniciativa que apoiasse a causa animal 

e que isso faz muita falta em sua educação. Disse que na cidade de Guaíba é 

muito comum animais passando frio e fome, abandonados na rua. Salientou que 

muitas vezes é acordada com barulhos de bombas em razão de latidos de 

cachorros na rua. 

 

Já o professor Rogério Rammé, coordenador de um projeto do 

Centro Universitário Metodista, afirmou acreditar na mudança de paradigma para 

atingir as pessoas que não têm empatia com o tema. Registrou que aposta no 

processo de educação humanitária, com melhores alternativas para resolver a 

questão dos maus-tratos aos animais, a exemplo do projeto realizado pelo 

Centro Universitário Metodista – IPA. 

 

A professora Ceres Faraco, representante da Associação 

Brasileira de Bem-Estar Animal, trouxe um outro ponto complementar, a questão 

da Biologia, da Medicina, da Ciência e da importância do entendimento de que 

todos fazem parte do reino animal. Relatou que os animais não humanos são 

sencientes, que eles têm emoções e são conscientes. Lamentou ser condição 

de escolha a conceituação do que é crueldade e maus-tratos, inclusive no 

Conselho Federal de Medicina Veterinária. Falou, por fim, da importância de se 

estabelecer indicadores, ter Medicina Legal e Medicina Veterinária como temas 

prioritários. 

 

O deputado Gerson Borba afirmou que se faz necessário tipificar 

no Código Penal o que são maus-tratos e abandono, que acredita ser a 

educação a base de todo o processo. Comentou, inclusive, que quando foi 

vereador em São Leopoldo, montou um projeto de educação ambiental, a 
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exemplo de uma cidade de São Paulo, com resultados extremamente 

gratificantes.  

 

Segundo o Major Flores, comandante do Primeiro Batalhão 

Ambiental da Brigada Militar, a Brigada Militar é um órgão legalista que conta 

com um tipo de policiamento especializado dentro da corporação, que é o 

policiamento ambiental, no qual se atua hoje muito mais com a vocação do 

policial militar do que com o sistema de recursos, tanto pessoal, quanto material. 

Porém, com toda a dificuldade, os atendimentos ainda são prestados. Afirmou 

que a educação é a chave da questão, a exemplo de sua experiência recente na 

Aldeia Guarani, onde as crianças brincam com os animais de forma harmoniosa.  

 

Já o senhor Ildo Mario, representante do DETRAN em Porto 

Alegre, destacou que o órgão lida com a redução de acidentes, os quais muitos 

têm o envolvimento de animais e que, por meio de sua escola pública de trânsito, 

trabalha também com a educação. Sugeriu, através de seus inúmeros convênios 

com municípios, clausular o recolhimento de animais, não apenas albergues 

para recolhimento de cavalos, mas para animais pequenos, que muitas vezes 

ficam nas rodovias causando e sofrendo acidentes. 

 

Na fase das inscrições, diversas pessoas fizeram o uso da 

palavra, trazendo à audiência pública fatos e encaminhamentos a serem 

realizados. 

 

O senhor Ângelo Oliveira, representante da Coordenação 

Municipal de Atenção aos Animais – COMAN, de Viamão, afirmou que com a 

atuação do Ministério Público local, foi criado um Termo de Ajustamento de 

Conduta – TAC, em função de canibalismo e superlotação do Canil. Disse, 

também, que tem focado na educação por meio de um projeto chamado “Nossos 

Amigos, os Animais”, dando um resultado acima do esperado. Registrou que a 

rede de proteção em Viamão é bastante forte, com diversas células.  
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A senhora Maria Lisandra Rodrigues Souza, do Movimento 

Viamão pelo Cão, adestradora de cães, afirmou que seu movimento visa unir 

outros movimentos, que o problema de maus-tratos dos animais é social, que a 

realidade de Viamão é diferenciada e, por ser caminho de praia e de sítios, a 

cidade é um depósito de animais. Porém, comentou que acontecem muitas 

coisas positivas no Município em relação à causa, como feiras e castrações. 

Sugeriu a criação de abrigo público e de um hospital com atendimento 24h 

gratuito para animais de rua. 

 

Segundo a senhora Mônica Urich, do grupo Inteligência Animal de 

Canoas, o grupo tem como objetivo políticas públicas para os animais, com apoio 

e capacitação para os protetores e abertura de canais de discussão para todos 

os grupos da rede de proteção de Canoas, pois a cidade não possui o registro 

de gatos e cães abandonados. Afirmou ter sido feito um levantamento de dados 

(IBGE) e estima-se que 8.594 cães e 6.086 felinos estão em estado de maus-

tratos no município. E que, hoje em dia, o Centro de Bem-estar Animal de 

Canoas está fechado, que há falta de capacitação dos fiscais municipais do meio 

ambiente, pois eles não têm o real entendimento do que significa maus-tratos. 

Por exemplo: uma corrente curta, um animal sem água e sem ração não 

configuraria maus-tratos. Disse que não há Brigada Ambiental no município e 

que há resistência por parte das autoridades no momento de se fazer um boletim 

de ocorrência. Denunciou que o nível de abandono é alto porque não há 

castrações no município e se estima-se que há mais de 18 mil animais em 

situações de maus-tratos no presente momento. 

 

A presidente da Associação Protetora de Animais de Canoas – 

APROCAN e presidente da Associação Riograndense de Proteção Animal – 

ARPA, Eliane Tavares, disse que atualmente a ARPA não trabalha com 

denúncias de maus-tratos, que em Porto Alegre trabalha apenas com 

castrações, pois é a melhor forma de diminuição de animais de rua.  

 

Segundo a protetora Lurdete Machado, atuante na Vila São José, 

Morro da Cruz, há muita gente má, que maltrata os animais, amarrando com fio 



58 
 

de luz e deixando sem água e sem comida, que essas pessoas até têm dinheiro 

para outras coisas, mas não para os animais, que ela mesma recolhe os animais 

em becos, que não existe um órgão público de fiscalização para atuar nas vilas. 

Lembrou que no passado, levava os animais para castrar na SEDA e baseada 

nisso, afirmou que são necessárias leis para obrigar a castração. Alertou que é 

preciso cooperativas com baixo custo para os medicamentos, que os “pets” estão 

ficando cada vez mais ricos. Denunciou que muita gente utiliza a reprodução e 

a venda de animais para enriquecimento em canis clandestinos.  

 

A senhora Lilian Shereirer afirmou que na comunidade do bairro 

Cavalhada, junto com outros protetores, por meio de um grupo de WhatsApp 

chamado Fórum Animal, busca salvar animais e que, no Centro de Referência 

de Assistência Social – CRAS, existem parcerias e se faz, em média, 20 

castrações por mês, com clínicas conveniadas e com entidades que ajudam. 

 

A senhora Paula Almeida, de Guaíba, relembrou que foi uma das 

primeiras vereadoras eleitas pela causa animal, ainda quando a causa não tinha 

o destaque atual. Afirmou que a causa animal carece de legislação e de 

efetividade na pouca legislação existente. Disse que as políticas públicas são 

aplicadas nas cidades como ações de apenas um governo, de forma não 

duradoura. Que o exemplo disso é Porto Alegre com a SEDA, que foi 

interrompida pela falta de interesse do atual governante, assim como acontece 

em Canoas, Bagé e tantas outras cidades que lutam para manter as conquistas 

arduamente alcançadas. 

 

O protetor Elieser enfatizou a questão da educação, que deveria 

ser parte do conteúdo das escolas públicas, pois muitas vezes, não se trata de 

maldade, mas de cultura, que por meio da Educação Infantil se chega também 

aos pais das crianças. Lamentou a questão das carroças, onde o cavalo fica das 

seis horas da manhã até a noite, que isso deve estar na pauta do poder público 

estadual. Enfatizou, também, a questão do trânsito em relação às carroças, pois 

muitas vezes crianças de 14 anos utilizam carroças na BR-116. Salientou a 

importância de políticas públicas e campanhas para castração e a educação de 
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trânsito para lidar com movimento de animais, evitando atropelamentos, por 

meio de direção defensiva.  

 

Para Maria Ângela Figueiró Lobato, protetora de Alvorada, seu 

município não tem amparo de ninguém, que a Prefeitura abandonou o Canil 

Municipal. Dessa forma, sugeriu que os protetores fossem “empoderados”; que 

fosse dada autoridade legal para o protetor chegar nas casas das pessoas em 

casos de maus-tratos e poder fazer exigências, para tanto, sugeriu a criação de 

associações de protetores com convênios com pets e clínicas para descontos. 

Denunciou que a delegacia de Alvorada resiste em registrar crimes contra 

animais, pois eles entendem maus-tratos como “problemas de vizinhança”. 

  

Confirmando o relato, a presidente Regina Becker Fortunati 

afirmou que no município de Alvorada tem dificuldades em conseguir resultados 

positivos em relação à causa animal, sendo o município do estado com o maior 

número de abandono de animais. 

 

A protetora Gelcira Telles afirmou ser lamentável que após a 

declaração de Cambridge, onde treze neurocientistas comprovaram que todos 

os animais têm substrato de consciência semelhante aos humanos, que 

protetoras tenham que enfrentar tantos absurdos em suas lutas. Lembrou de 

duas entidades abolicionistas que chegaram há pouco em Porto Alegre: a Mercy 

for Animals, coordenada por Patrícia Marireci, no Rio Grande do Sul, que irá 

implantar em breve um programa de consciência alimentar nas escolas de Porto 

Alegre e a Direct Action Everywhere, representada por Carla Fava. Questionou 

sobre o tema dos cães com leishmaniose, se havia algum representante da 

prefeitura de Porto Alegre e como estaria a questão da prevenção e qual política 

seria utilizada nesse caso. Afirmou temer, que em função da sociedade ser uma 

sociedade antropocêntrica, que logo decretassem a morte desses animais.   

 

A senhora Heloísa, da ONG Bicho Pardo, fundada em 2012, no 

município de Rio Pardo, afirmou que atual prefeito Rafael Barros firmou um 
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convênio com a ONG para a realização de trinta castrações por mês e 25 

atendimentos destinados preferencialmente a tutores de baixa renda, animais 

adotados através da ONG e cães comunitários. Enfatizou que em Rio Pardo não 

há queixa da Polícia Civil, nem da Patrulha Ambiental, nem da Brigada Militar. 

 

O senhor Alexandre Ferreira da Silva sugeriu proposta de lei que 

vise a proteção legal aos protetores dos animais, pois esses se enquadram no 

grupo dos vulneráveis, ou seja, levar em consideração os direitos humanos dos 

protetores, aproximando duas causas importantes: a causa animal e a dos 

direitos humanos.  

 

Os encaminhamentos finais dessa Audiência Pública foram os 

seguintes: 1) indicação à Secretaria Estadual e Secretarias Municipais de 

Educação para inclusão de programa sobre Bem Estar Animal na grade escolar 

e a promoção de ampla campanha educativa contra os maus-tratos aos animais; 

2) que o programa seja obrigatório presencial no currículo; 3) indicação à 

Secretaria Estadual de Educação e Municipais para que regulamentem a 

permanência de cães comunitários nas escolas; 4) indicação à Assembleia 

Legislativa e ao Congresso Nacional para que tramitem com celeridade os 

projetos que aumentem as penas dos crimes cometidos contra animais; 5) 

indicação às prefeituras municipais para que promovam ampla campanha de 

esterilização de animais domésticos como forma de controle populacional animal 

através de procedimento cirúrgico e a desburocratização de feiras organizadas 

por protetoras para a doação; 6) indicação à Polícia Civil para que promovam a 

conclusão dos inquéritos de crimes cometidos contra animais que tramitam nas 

delegacias do Estado e remetam ao Ministério Público e ao Poder Judiciário; 7) 

indicação ao Poder Judiciário para que julgue com rapidez os crimes de maus-

tratos contra animais; 8) fiscalização nas vilas; 9) cooperativas para 

medicamentos a baixo custo; 10) projeto da fiscalização das carroças a nível 

estadual, com identificação dos cavalos, dos condutores e emplacamento das 

carroças; 11) empoderamento dos protetores; 12) estabelecer políticas públicas 

para leishmaniose visceral canina e 13) abertura do Hospital Veterinário Victória 

em Porto Alegre.  
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Para finalizar, a presidente Regina Becker Fortunati disse que é 

preciso criar no Rio Grande do Sul uma entidade que possa congregar os 

anseios e as ações da causa animal, uma Federação ou Instituto para agremiar 

outras entidades no fortalecimento da causa, que possui objetivos únicos.  

 

 

6.2 O debate em Santo Ângelo 

 

A audiência pública realizada em 26 de outubro de 2017 reuniu 

grande público na Câmara de Vereadores do Município de Santo Ângelo, tais 

como: senhor Adolar Queiroz, presidente da Câmara de Vereadores de Santo 

Ângelo; doutora Paula Regina Mor, diretora da Promotoria de Justiça de Santo 
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Ângelo; doutor Afonso Stangerlin, delegado regional da Polícia Civil; senhor 

Francisco Medeiros, secretário municipal do Meio Ambiente de Santo Ângelo; 

senhor Márcio Antunes, vereador de Santo Ângelo; senhor Maurício Loureiro, 

vereador de Santo Ângelo; senhor Lucas Lima, vereador de Santo Ângelo; 

senhora Luirce Paz, vereadora de Cruz Alta; senhor Ademir Queiroz, de Santo 

Ângelo e vereador Walter, de Santo Ângelo. 

 

O vereador Adolar Queiroz, presidente da Câmara de Vereadores 

de Santo Ângelo, destacou a atuação da presidente da Comissão Especial em 

seu mandato. Destacou, também, o projeto de autoria do vereador Maurício 

Loureiro, que cria um Conselho Municipal de Proteção aos Animais. Afirmou que 

a Câmara é um fórum importante e que está aberta ao diálogo. Comentou sobre 

o seu projeto em andamento sobre castração de animais de pequeno porte e sua 

forma de implementação para que, de fato, se torne realidade. Disse, por fim, 

que está a caminho um recurso financeiro por meio de uma emenda de deputado 

federal.  

 

O vereador Maurício Loureiro ressaltou o trabalho desenvolvido 

em Porto Alegre, pela presidente da Comissão, em relação aos equinos e 

reafirmou que foi dado andamento à criação do Conselho de Proteção e Defesa 

dos Animais e do Fundo de Bem-estar Animal, para que seja possível a 

aproximação da sociedade com o poder público. 

 

Já a doutora Paula Regina Mor, diretora da Promotoria de Justiça 

de Santo Ângelo, destacou aspectos de um sistema de fortalecimento de 

proteção, que esse sistema passa por inovações legislativas, pois é fundamental 

o amparo jurídico para que se possa avançar de fato em vários pontos. Disse 

que, hoje em dia, não há muito a oferecer para a sociedade em termos de 

proteção na causa animal e que só é possível aplicar verba pública naquilo que 

tenha amparo legal. Para tanto, é preciso leis em um sistema fortalecido. O crime 

de maus-tratos, muito discutível, nada mais é do que a interpretação que se dá 

ao art. 32, e que isso é muito pouco. Advertiu que muitos desses maus-tratos 

passam pela questão comportamental, onde se vê impiedade de forma ampla, 
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pois está crescendo a intolerância entre as pessoas e, evidentemente, com os 

animais.  

 

O vereador Márcio Antunes afirmou que tem dois projetos em 

Brasília para a captação de recursos e que as ONGs fazem o trabalho que 

deveria ser feito pelo município, sem apoio do poder público, a exemplo da ONG 

Pé de Pano. 

 

Para o vereador Lucas Lima, já foi dado um primeiro passo com 

a criação do Conselho, que hoje em dia é consultivo, mas que deverá tornar-se 

deliberativo.  

 

A protetora e vereadora Luirce Paz, de Cruz Alta, afirmou que o 

fato de ser protetora e estar cansada de trabalhar sozinha, foi a motivação para 

a sua entrada na política. Sugeriu que mais protetoras fizessem esse mesmo 

caminho, que em Cruz Alta já havia conseguido muitas coisas, como o bloco 

cirúrgico do Canil Municipal, de competência da Prefeitura. Disse, também, que 

em Santo Ângelo, como há um canil, deve ser cobrado da Secretaria do Meio 

Ambiente, que a Prefeitura precisa se responsabilizar por esse canil. Sugeriu 

que o Legislativo faça essa cobrança, e que fiscalize. Confirmou que em Cruz 

Alta, o Conselho está se tornando deliberativo. Por fim, destacou o projeto da 

deputada Regina Becker Fortunati sobre as câmeras de monitoramento em Pets 

Shops e afirmou que cuidar de animais é uma questão de saúde pública, como 

o controle de zoonoses e castração, por exemplo.  

 

A presidente Regina Becker Fortunati fez uma reflexão sobre o 

perfil das pessoas que compõem a rede de proteção animal, afirmando que são 

pessoas sensíveis, muitas vezes incompreendidas, pessoas que lutam sozinhas, 

porém, que algo une essas pessoas: a compaixão, que a rede de proteção 

animal é igual no mundo inteiro, trabalha de graça, e talvez seja o único 

segmento que proceda dessa forma. A rede de proteção congrega pessoas de 

todas as idades, classes sociais e níveis intelectuais, unidas pela compaixão e 
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solidariedade, pois essa é a causa animal. Essas pessoas têm conhecimento 

que os animais possuem a senciência, ou seja, que o animal compreende o 

mundo, assim como os animais humanos, ele apenas não o explica. Destacou 

que a França, recentemente, incluiu no Código Civil Francês o reconhecimento 

dos animais como sendo pessoas não humanas e, que todo crime cometido a 

pessoa não humana, está sujeito a mesma legislação penal do crime cometido 

a pessoa humana, ou seja, que existe no mundo o reconhecimento do animal 

como sujeito de direito, mas no Brasil, ainda se trata o animal como ser 

despersonificado, pois o animal não consegue exercer as questões que exercem 

uma pessoa jurídica e que isso é o mais puro estreitamento jurídico. Comentou 

que por conhecer bem a situação dos cães do Sítio de Santo Ângelo, faria as 

seguintes sugestões: 1) a necessidade de incluir no orçamento da prefeitura, que 

encerra legalmente no dia 31 de outubro, verba para que fosse aprovado pela 

Câmara de Vereadores o orçamento de 2018, e que, se não houvesse nenhuma 

rubrica específica para a questão animal, nada aconteceria no ano que seguinte; 

2) o esclarecimento de que a vinculação à Secretaria de Agricultura é um erro, 

pois deve ser, se for fosse necessário algum vínculo, à Secretaria de Saúde, em 

função da visão sanitarista que impera, embora o ideal seria a visão bem-

estarista; 3) a designação de um fiscal para maus-tratos por meio de uma lei do 

município, com a possibilidade de cobrança de multa, que entraria no caixa do 

município; 4) o projeto de criar o Fundo dos Direitos dos Animais; 5) o processo 

de esterilizações dos animais por meio de procedimentos cirúrgicos, iniciando 

com fêmeas, através da técnica do gancho, pela parceria com a medicina 

veterinária de Ijuí, por ser mais fácil passar recurso de ente público para ente 

público, com a presença do Ministério Público; 6) a contratação de uma clínica 

para atendimentos de emergência, destacando a existência de um compêndio 

legal da prefeitura de Porto Alegre (Lei 11.101) com todas as normativas, o que 

pode ser muito útil para Santo Ângelo.  

 

Alertou, também, que há pessoas afirmando que conseguem 

emendas para a causa animal provenientes do orçamento da União, mas que 

infelizmente, não é assim que funciona, que em todos os anos de luta, 40 anos 

de militância, nunca conseguiu nenhuma quantia em razão de emenda do 
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orçamento da União, pois não existe na estrutura orçamentária da União “uma 

caixinha” ligada ao Ministério da Saúde que torne possível destinar verba para a 

causa animal, que na realidade, o que se pode negociar com os prefeitos é a 

verba de deputado que vem para à saúde, que esse valor deve ser vinculado à 

questão de saúde pública, que deve ser aplicado em compra de medicação. 

Porém, afirmar que a ONG irá receber verba, está incorreto. A Secretaria da 

Saúde já tem um rol de medicamentos que podem ser utilizados pelos animais 

Em que pese, o melhor é encarar a questão animal do ponto de vista bem-

estarista e não sanitarista.  

 

A protetora Ana Carolina, da ONG Pé de Pano, se ateve a falar 

sobre os cavalos e a questão jurídica, pois diferentemente de cães e gatos, as 

pessoas se acham no direito de reivindicar a posse do animal depois dele ser 

resgatado e cuidado pela ONG com a autorização do juiz. O resultado disso é 

que as pessoas envolvidas se sentem usadas, pois a polícia, o próprio Estado 

as aciona para recolher o animal que está sofrendo e depois se faz necessário 

devolver o animal para o dono. Lembrou que já houve casos em que foi recebida 

a ordem de devolução do animal, mas que, como representante da ONG, nunca 

irá devolver um animal ao seu algoz, pois afirma que isso não é justiça, que a 

certeza da impunidade é o que fortalece o crime, inclusive, disse que pode até 

ser processada ou presa, mas que quando um cavalo chega em sua família, ele 

jamais passará pelo que havia passado. Destacou a falta de apoio do poder 

público, pois tudo tem custo, ainda que a ONG tenha uma veterinária voluntária. 

Alertou, também, que a questão do cavalo é ligada a uma questão social. 

 

A presidente justificou que esta Comissão Especial foi criada para 

tratar de cães e gatos, mas que espera no próximo ano poder ampliar a 

discussão e atingir os equídeos, porém, dificilmente isso avançará na 

Assembleia Legislativa exatamente porque o cavalo, o boi, a ovelha, a galinha 

são fontes de renda. Reiterou, também, a dificuldade da questão em razão dos 

animais serem tratados como coisas, res, restando apenas, quando constatado 

maus-tratos, imediatamente procurar a Delegacia, fazer um boletim 

circunstanciado com testemunha, fazer a lavratura da ocorrência, se possível 
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com o Ministério Público, para a obtenção de garantias no enfrentamento em um 

possível processo. 

 

Segundo a doutora Paula Regina Mor, há necessidade de 

observação ao que diz a legislação, que ninguém é obrigado a fazer nada senão 

por força da lei, que não adianta o indivíduo entender que há um crime, passar 

a tomar providências à revelia de um sistema legal existente, pois muitas vezes 

o que configura maus-tratos para uma pessoa, pode não configurar o crime de 

maus-tratos, pois não existem decisões absolutamente iguais para todas as 

situações iguais. Alertou para o antagonismo da posição de algumas pessoas ao 

imaginar que em um primeiro momento se pode fazer o que se quer, e em outro, 

querer dinheiro público.  Disse, também, que é preciso seguir a legislação, estar 

regular com o sistema e, posteriormente, então, pleitear verbas públicas. Por fim, 

alertou que ordem judicial se cumpre e que qualquer coisa diferente disso, 

configura crime de desobediência.  

 

Segundo Cristine Peixoto, advogada da ONG Pé de Pano, as 

ações da ONG no recolhimento de animais sempre são dentro da legalidade e 

explicou que a ONG geralmente é acionada pelo Poder Público, tanto pela 

Polícia Rodoviária Estadual, quanto pela Brigada Militar. Reclamou que muitas 

vezes as pessoas da ONG não são chamadas durante a instrução do processo 

para serem escutadas, e em decorrência disso, ocorrem decisões judiciais com 

as quais a direção da ONG não concorda, pois a ONG faz a ação e nem sequer 

é escutada perante o judiciário. Reafirmou que jamais se negam a seguir a estrita 

legalidade, mas que é preciso avançar com as leis e ter mais resguardo, pois a 

intenção não é descumprir ordem judicial. Por fim, destacou que é inadmissível 

em pleno século 21 as pessoas ainda não terem acesso ao motor e utilizarem 

tração animal ou humana.  

 

Para complementar, em relação ao crime, a doutora Paula Regina 

afirmou haver sistema próprio direcionado a práticas delitivas e que nem toda a 

situação de maus-tratos atendida pela ONG é crime. Que nem toda a situação 

que é crime vira denúncia e processo, nem toda a situação que vira processo 
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por uma denúncia chega ao ponto das pessoas serem chamadas como 

testemunhas no processo, pois o sistema funciona assim. A realidade é que 

pouquíssimas situações de maus-tratos acabam virando processo judicial-

criminal, onde as pessoas são chamadas e ao final há uma sentença.  

 

A protetora Lúcia Lima da ONG Anjos de Pata registrou que as 

protetoras gastam dinheiro para ajudar a causa, que a deputada Regina deveria 

vir mais frequentemente ao município, que há três anos, a deputada foi ao 

Rancho LM e hoje ele se encontra na mesma situação, que o último socorro 

prestado por eles, tinha sido em um acidente onde o cachorro saiu vivo e, de 

repente, estava enterrado. Nesse caso, foi pedido que o cachorro fosse 

desenterrado, mandado para a necropsia e houve muitas contradições, que o 

Sidnei, trabalhador do Rancho LM, disse que o cachorro havia tido hemorragia 

e tinha vindo a óbito, que ao desenterrar, foram feitas vídeos e fotos do cachorro 

e da conversa com o Sidnei. Afirmou que o Sidnei nem tinha chamado o 

veterinário. Relatou que o Rancho mantém os cachorros jogados no meio do 

mato, que aquele rancho é o rancho do inferno, que a situação não se altera, 

que já houve quatro reuniões do Conselho e nada foi resolvido e que nos eventos 

beneficentes para os cuidados com os cachorros, ninguém ajuda, nem os 

vereadores aparecem, com exceção do vereador Márcio Antunes, que ajuda 

com ração. 

 

Como contraponto, o veterinário Lorenzo Stefanine, relatou que 

assumiu o Rancho LM há 4 ou 5 meses e esclareceu que faz todo o possível, 

que já realizou várias mudanças no Rancho: foi trocada a ração, está sendo 

pulverizado de 10 em 10 dias para pulga e carrapato, feitas vassouras de fogo e 

hipoclorito de sódio. Argumentou que comentários como os da senhora Lúcia 

são comuns no Facebook, mas que essas pessoas, de fato, não vão até o Canil 

para uma visita. Disse que o Rancho está aberto para todos os órgãos 

competentes, Ministério Público e demais interessados em fiscalizar. Justificou 

que as pessoas precisam entender que o Rancho não é um hospital ou uma 

clínica veterinária, pois não tem estrutura para a realização de cirurgia, inclusive, 

nem o CRMV permite a realização de cirurgia naquele local, e por essa razão, 
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não recebe animais quebrados ou doentes. Esclareceu que nem toda 

hemorragia interna aparece sangramento, que a senhora Lúcia não tem 

conhecimento teórico para fazer algumas afirmações e que ainda aguarda o 

laudo citado pela cidadã. Confirmou que ele é responsável pelo estado sanitário 

dos animais, dieta e manejo, e não por toda a estrutura. Disse que os filhotes, 

sim, estão separados dos adultos. 

 

O vereador Márcio Antunes disse que conhece muito bem a 

captação de recurso, através da Secretaria da Saúde e afirmou que o prefeito 

nunca está presente para questões dessa importância, que não tem coragem de 

atender as pessoas. Que ele deveria, sim, estar presente para ouvir o que a 

presidente Regina havia apresentado. Por fim, disse que visitou o Rancho LM e 

que os animais estão em gaiolas apertadas.  

 

A presidente afirmou que conhece o Rancho e que acha um 

horror, porém, confessou estar feliz por ouvir que coisas estão sendo revistas no 

local. Sugeriu cercas elétricas inofensivas para que os animais não escapassem, 

mas que pudessem ficar soltos e não em baias isoladas. Afirmou que não é 

possível investir dinheiro público em espaço privado e finalizou dizendo que só 

se avançaria se houvesse união da rede local, pois é necessário o diálogo e a 

parceria do Legislativo com o apoio do executivo, já que toda essa questão é 

uma grande construção. 

 

A protetora independente, Isabel de Queiroz, questionou quem 

deveria atender maus-tratos na cidade de Santo Ângelo, que ela já está cansada 

de atender maus-tratos, cães e gatos, que a prefeitura não tem pessoas 

habilitadas e capacitadas para isso, pois as protetoras têm habilidades, carinho 

e, muitas vezes, conseguem fazer uma conscientização em atendimentos de 

maus-tratos, mas que não chegariam a lugar nenhum se não houvesse verba. 

Afirmou ser muito importante a castração para enxugar a população que está 

exagerada e que são muitas ninhadas em bairros muito pobres. Comentou que 

montou um grupo chamado Salvando Vidas, que recebe ajuda de amigos 
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solidários e que, na sua cidade de origem, os filhotes são castrados aos 2 meses, 

definido em lei, antes de seguirem para a adoção. 

 

Por fim, a presidente leu os seguintes encaminhamentos: 1) a 

sugestão ao município de projeto de educação nas escolas da rede municipal; 

2) a indicação para que a Câmara de Vereadores apresente projetos de lei em 

benefício aos animais; 3) a indicação para inclusão de emendas no orçamento 

do município para 2018; 4) a indicação para que os animais sejam competência 

da Secretaria da Saúde; 5) a designação de um fiscal para a verificação de 

maus-tratos; 6) a indicação à Câmara de Vereadores para apresentação de leis 

que prevejam multas para quem pratica maus-tratos; 7) a indicação à Câmara 

de Vereadores para apresentar lei que cria Fundo Municipal dos Direitos dos 

Animais; 8) a indicação para o executivo a criação de convênio com a 

Universidade para realização de atendimentos e 9) a indicação para que a 

Prefeitura disponibilize veterinário às ONGs para atendimento de emergência. 

 

 

 

6.3 O debate em Lajeado 

 

A audiência pública realizada em 16 de novembro de 2017, reuniu 

grande público na Câmara de Vereadores do município de Lajeado, tais como: 

senhor Ildo Salvi, vereador de Lajeado; senhora Greicy Weisenfelder, 

representando do Governo do Estado do Rio Grande do Sul; senhor Carlos 
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Ranzi, vereador de Lajeado; senhor Luiz Benoit, Secretário do Meio Ambiente 

de Lajeado; senhor Marcelo Caumo, representante do Prefeito Municipal; doutor 

Sergio Diefenback, Ministério Público de Lajeado; doutor Miguel Mendes Ribeiro 

Neto, da Delegacia de Polícia Regional de Lajeado; doutora Márcia Scherer, 

Delegada de Polícia; doutor Vinicios Renner Gavani, secretário municipal de 

Segurança. Foram citadas ainda as presenças do assessor Paulo, do Gabinete 

do Vereador Fabiano Bergmann, da ONG APAMA São Francisco, da imprensa 

local, por meio do Jornal Hora e da Rádio Univates.  

 

O vereador Ildo Salvi, representante da Câmara de Vereadores 

de Santo Ângelo, destacou que cuidar dos animais é essencial para a saúde de 

todos, inclusive dos humanos, que os dados trazidos pela presidente Regina 

Becker Fortunati em sua apresentação são alarmantes. Afirmou que em razão 

de sua profissão, psicologia, faz algumas análises: que além de questões de 

perversidade e crueldade, existem, também, questões culturais que devem ser 

atacadas, especialmente em relação a pessoas que pensam que podem se 

utilizar de uma criança, de um adolescente e de um outro animal.  

 

Para o senhor Miguel Mendes Ribeiro Neto, Delegado Regional 

da Polícia Civil do Vale do Taquari, o ser humano tem sido pródigo em 

crueldades, por esse motivo é necessária a reflexão de todos os aspectos sobre 

os maus-tratos e quanto ao meio ambiente de uma forma geral. Afirmou que a 

Polícia Civil no RS, assim como foi pioneira no trato dos direitos humanos, 

primeira na América Latina a incluir como disciplina de sua Academia de Polícia 

a questão dos direitos humanos, poderia, também, priorizar esse pioneirismo em 

relação aos maus-tratos aos animais. 

 

Para complementar, a Presidente comentou sobre a pesquisa 

realizada com o sistema prisional brasileiro e americano, com resultados iguais, 

que dizem que todos os detentos condenados, inclusive à morte, nos Estados 

Unidos, começaram o cometimento de maus-tratos ainda quando crianças e com 

animais, ou seja, que a prática de crueldade contra animais é um reflexo efetivo 

do que é a sociedade, por isso, a importância que esses crimes sejam 



71 
 

investigados, que se possam ter delegacias de registro online e que as pessoas 

possam fazer os registros, pois se não for possível contar com o Ministério 

Público e com a Polícia Civil, não haverá avanços. 

 

O vereador Carlos Eduardo Ranzi, do Município de Lajeado, disse 

que além dos projetos apresentados pela Presidente, é importante, também, que 

as entidades que atuam na causa animal tenham meios financeiros, que uma 

dessas iniciativas poderia ser a nota fiscal gaúcha, repassando verba para a 

causa animal, através de entidades. 

 

Em relação a esse ponto, a Presidente confirmou que o projeto de 

destinação de um milhão de reais, a partir do ano que vem, através da nota 

gaúcha, de autoria do deputado Mano Changes, reapresentado neste mandato 

pela deputada Manuela D’ávila, está em vigência, que é possível a rede de 

proteção animal fazer o credenciamento, que é simples e regulado pela internet, 

as ONGS podem se credenciar, mas não terão a segurança de que serão 

contempladas, pois isso depende do volume de arrecadação de ICMS pelo 

Governo do Estado. Afirmou que existe no Brasil em relação ao repasse 

financeiro a Lei 13019/14, conhecida como marco regulatório da sociedade civil, 

que autoriza verba para saúde, segurança pública e questões de assistência 

social. 

 

O senhor Sérgio Diefenbach, do Ministério Público, afirmou que 

vê com muito bons olhos essas iniciativas da parlamentar de vir até a base para 

ter esse diálogo com a sociedade, em um período complicado onde já existe 

grupos de pessoas que pensam que nem todos os humanos são dignos de 

direitos. Disse que as pessoas da causa animal seguramente são pessoas mais 

evoluídas e que todo o processo de pacificação parte do pressuposto de que é 

necessário o respeito a qualquer tipo de vida, que a causa animal simboliza muito 

isso e que o Ministério Público é um parceiro.  
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Para Greicy Weschenfelder, Coordenadora Regional de 

Educação, a causa da educação e a causa animal não têm partido político, mas 

sim, pessoas e líderes. Colocou a Terceira Região à disposição da Presidente e 

do Parlamento para achar soluções quanto a questão dos maus-tratos aos 

animais, pois a escola pode contribuir muito com a causa através da educação 

e da cultura e, citou a CIPAVE - Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 

e Violência Escolar, que é uma lei estadual que trabalha a prevenção de 

acidentes e violências de todo tipo. Alertou que, analisando os dados, Taquari 

havia baixado os índices de maus-tratos e sugeriu que isso poderia ser fruto de 

projetos nas escolas estaduais que tangem esses aspectos.  

 

Para corroborar, a presidente Regina reiterou que a educação é 

a chave para resolver questões dessa natureza, a exemplo da SEDA, Secretaria 

Municipal de Animal da Prefeitura de Porto Alegre e seu projeto chamado Essa 

Escola é o Bicho, de sucesso internacional, que funciona com uma equipe de 

pedagogas que trabalham com as crianças nas escolas, levando material 

didático de acordo com a inserção social e econômica da escola em determinada 

região e com o nível de escolaridade das crianças, dessa forma, já foram 

envolvidas 19800 alunos da rede de educação em projetos específicos sobre a 

causa animal.  

 

Para o secretário do Meio Ambiente de Lajeado, senhor Luiz 

Benoit, a realidade em números de maus-tratos aos animais é maior que os 

dados oficiais e que a dinâmica é a seguinte: uma primeira visita para verificação, 

uma segunda para notificação e que a infração mínima tinha multa de quinhentos 

reais. Relatou que existem casos represados desde 2012.  

 

A doutora Márcia Scherer afirmou que de todos os projetos que 

foram apresentados, o da noção solidária se alinha com a realidade existente no 

município. Declarou, também, acreditar que na questão humana e animal a 

sociedade avançou muito, que em vinte anos de Polícia na região, vem 

observando que cachorros e crianças pelas ruas era muito comum em zonas de 

vulnerabilidade e que, hoje, em função das ONGs e da educação, a situação 
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melhorou, graças, também, aos protetores e protetoras, que são seres humanos 

e ativistas preciosos. Garantiu que a presente audiência pública traz visibilidade 

para a causa e, por fim, sugeriu uma instância de conciliação, pois o maior 

número de registros é de vizinhos descontentes com animais de outros vizinhos.  

 

O senhor Vinícius, representante da Secretaria de Segurança 

Municipal, afirma que houve retrocesso na questão de mediação de conflitos, 

pois, anteriormente, quando foi comandante da Brigada Militar, havia uma 

guarnição específica para esse tipo de atendimento, evitando tanta 

judicialização. 

 

A protetora Tiane Cagliari, da AEPA, Associação Estrelaense de 

Proteção aos Animais, falou da dificuldade em razão de serem poucos os 

atuantes, principalmente para ir nas denúncias. Disse que a prefeitura de Estrela 

passa para a ONG uma verba mensal e, já adequados à nova lei, recebem 

auxílio, porém, ainda é necessário correr atrás porque a despesa é muito alta e, 

por fim, sugeriu a integração das ONGs entre os municípios.  

 

O senhor Bruno Salvatori afirmou que é de extrema importância o 

papel do Estado nessa questão, como incentivador, como criador de leis, mas 

que é de suma importância o envolvimento da comunidade.  

 

Para Ana Eliza Sendler, da Sociedade de Apoio a Gatos 

Abandonados – SAGA, a meta é a castração a baixo custo, que são feitas em 

Porto Alegre. Denunciou que enfrentam muitos problemas com envenenamento 

e com a falta de prova para incriminar quem pratica esses atos. 

 

Para Ana Rocha da ONG Bicho Pardo de Rio Pardo, que trabalha 

no setor do Bem Estar Animal – Secretaria do Meio Ambiente, são necessárias 

leis mais severas, que em Rio Pardo não havia a especificação de uma multa 

para quem comete maus-tratos e denunciou que protetores sofrem muitos 

preconceitos e processos.  
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Já Ana Rita Azambuja da APAMA, de Lajeado, comentou sobre 

um projeto iniciado há três anos de forma pequena e que hoje em dia já está 

imenso, que trabalham bastante com as escolas na questão de conscientização 

e que a maior dificuldade da APAMA é financeira.  

 

Júlia Francisca Michelon da Pets Perdidos e Achados do Vale do 

Taquari explicou que criou uma página na internet onde são divulgados animais 

perdidos e achados justamente pela necessidade de desafogar um pouco as 

ONGs. A página já tem mais de quinhentos cães achados e mais de setenta e 

seis gatos.  

 

Leo Cats, ativista da causa, contabilizou que em apenas duas 

falas já foram demonstrados que seriam menos de 13 mil animais nas ruas e 

sugeriu um trabalho junto às universidades para que viessem até a cidade fazer 

um mutirão de castração.  

 

Segundo Itamar, presidente do conselho de um colégio particular 

de Lajeado, é importante implantar questões de educação para a causa animal 

dentro da escola. 

 

Nessa mesma linha, Aline, professora, pedagoga e coordenadora 

de uma escola, afirmou que é possível, sim, que se faz trabalho na escola 

chamado Semana Solidária, onde cada turma de turno integral abraça uma 

causa visando a responsabilidade social, onde cada entidade ou ONG vai até a 

escola e as turmas visitam a suas sedes também.  

 

A presidente Regina Becker Fortunati disse que o que motiva a 

rede de proteção insistir tanto em esterilizações são os dados elevados de 

reprodução, por exemplo: uma canina é responsável ao longo da sua vida pela 

geração de 64 mil descendentes, e uma gata é responsável pelo dobro desse 

número. Então, diante da falta histórica de políticas públicas neste país, não cabe 
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outra atitude, alertando que a castração deve ser cirúrgica e não química e que 

o uso de métodos contraceptivos também não é recomendado.  

 

Já como encaminhamento, a Presidente falou na criação de um 

Centro de Controle de Natalidade Regional, que possa atender a população 

através das ONGS que fariam o controle e cadastramento e avaliação dos 

animais e que isso deveria ser regionalizado, em uns 15 anos seria possível o 

controle da questão, assim como criar rubricas específicas nos planejamentos 

anuais das prefeituras, com destinação de recursos, podendo o poder público se 

utilizar do apoio que a rede de proteção animal oferece.  

 

A presidente Regina Becker Fortunati leu os encaminhamentos 

finais, que foram os seguintes: 1) a sugestão para que a Secretaria de Segurança 

Pública crie Delegacias especializadas para crimes contra animais; 2) a 

indicação para que a Secretaria de Educação Estadual implante projetos 

educativos sobre bem-estar e direitos dos animais nas escolas do estado, a 

exemplo do que foi feito em Taquari; 3) o incentivo a uma prática chamada CED 

– captura, esterilização e devolução, que não adianta canis e gatis porque a rede 

de proteção é contra, pois são locais de disputa e de abandono; 4) a  indicação 

às prefeituras para a criação de leis que estabeleçam penas pecuniárias a quem 

comete crimes contra os animais; 5) a realização de mutirão por meio das 

universidades para diminuir a população de animais não humanos; 6) o incentivo 

da responsabilidade social para sensibilizar sobre a causa através da educação 

e 7) a criação de uma estrutura de mediação para conflitos entre vizinhos, 

através de órgãos judiciais.  

 

O senhor Miguel Mendes Ribeiro Neto da Polícia Civil afirmou que 

a Polícia Civil Gaúcha possui desde 2014 um programa de natureza mediadora 

chamada Programa Mediar e que Lajeado possui um núcleo de mediação 

pertencente a esse programa.  
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Por fim, o promotor Sérgio Diefenbach, ressaltou que as multas 

ambientais hoje em dia já são revertidas para o Fundo de Proteção do Conselho 

Ambiental.  

 

 

 

6.4 O debate em Santa Maria 

 

A audiência pública realizada em 24 de novembro de 2017 reuniu 

público na Câmara de Vereadores do município de Santa Maria, tais como: 

deputado Valdeci Oliveira; senhor Alexandre Caetano, representante do prefeito 

municipal; senhor Eduardo Flores Machado, delegado de Santa Maria; senhor 

vereador Alexandre Vargas; senhor vereador Adelar Vargas; senhor vereador 

Jorge Trindade; senhor vereador Luciano Guerra; senhor Valmir Cosmann, 

representante da deputada estadual Liziane Bayer; senhor Wagner Rolim 

Maidana, representante da Pastoral da Juventude; senhor Jorge Luiz Vieira da 

Silveira, representante da vereadora Pastora Lorena; senhor Luiz Alberto Flores, 

da ONG Amigo Bicho de São Gabriel; senhora Marlene Nascimento, do Clube 

Amigo dos Animais; senhora Paola Remedi, do Grupo Peludinhos de Rua.  

 

O deputado Valdeci Oliveira destacou o trabalho da presidente 

Regina Becker Fortunati em relação à causa animal, enfatizou que todo tipo de 

maus-tratos aos animais deve ser tratado como crime e lamentou que 
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infelizmente muitos projetos protocolados pela deputada Regina estão 

engavetados nas comissões da Assembleia Legislativa.  

 

Para o delegado Eduardo Flores Machado, há um entrave 

legislativo dentro do ordenamento penal vigente, que é a previsão legal referente 

aos maus-tratos, pois são considerados de menor potencial ofensivo, que têm 

como consequência a aplicação de penas alternativas, como prestação de 

serviços à comunidade, pagamento de multa e pagamento de cestas básicas.  

Informou, também, que em relação ao caso “dos cães encontrados mortos na 

cidade de Santa Maria”, a Polícia Civil havia encontrado, naquele momento, o 

cometimento de outros crimes, além do de maus-tratos aos animais, que por 

essa razão o inquérito ainda não estava concluído, que não havia sido feito 

apenas um termo circunstanciado, mas sim, um processo de investigação 

policial mais completo: o inquérito policial e que nos próximos 30 dias, o processo 

deveria ser concluído e remetido ao Poder Judiciário.  

 

Para o senhor Alexandre Caetano, representante do Prefeito 

Municipal, coordenador da Central de Bem Estar Animal do município, a Central, 

apesar de ser nova, já salvou de crueldade e maus-tratos 290 cavalos em Santa 

Maria, 64 tiveram que ser eutanasiados e 24 estão no hospital veterinário em 

reabilitação. Lembrou que o hospital é um grande parceiro e que na questão dos 

cães, o trabalho ainda é muito insipiente. Lembrou que se trabalha com a 

parceria das ONGs e que o município ainda não tem um lugar adequado para 

abrigar animais resgatados, recolhidos. Por fim, disse que foi finalizado um 

projeto de castração de 200 cães por mês com clínicas terceirizadas.  

 

A Presidente Regina sugeriu sempre o diálogo com a rede de 

proteção animal para qualquer tomada de atitude, que a rede defende políticas 

públicas efetivas para a diminuição da natalidade e não a criação de canis e gatis 

públicos, por exemplo. 
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O vereador Adelar Vargas afirmou que Santa Maria é uma cidade 

muito problemática na questão dos animais e comentou que modificou a Lei 8565 

para aumentar a multa por maus-tratos. Questionou a Presidente sobre a 

questão das carroças em Porto Alegre e sobre o Fundo Municipal do Bem Estar 

Animal.  

 

A presidente respondeu que sobre as carroças há um projeto de 

Sebastião Melo, em Porto Alegre, chamado Redução Gradativa dos Veículos de 

Tração Animal, que consiste em fazer um programa que fosse reduzindo o 

número de carroças na cidade de Porto Alegre, partindo de uma pesquisa para 

conhecer a realidade socioeconômica das famílias dos carroceiros, porque a 

realidade é mais cruel para essas famílias, que muitas vezes nem se beneficiam 

financeiramente com a atividade. Que o programa parte da identificação de todos 

os carroceiros e emplacamento das carroças na Secretaria responsável pelo 

transporte, pois a carroça é um veículo. Disse que o objetivo maior desse projeto 

é capacitar as pessoas para que elas possam sair dessa atividade. Esse projeto 

foi apresentado para o BNDES e considerado o melhor projeto de inclusão social 

do país, que entregou para a Prefeitura de Porto Alegre 10 milhões de reais com 

a contrapartida de 10 milhões. 

 

A presidente confirmou que em relação aos acumuladores, a 

Prefeitura de Porto Alegre tem uma parceria com a PUC, e que, por meio de uma 

equipe multidisciplinar, faz um trabalho na residência dos colecionadores de 

Porto Alegre.  

 

A senhora Paola Remedi, do grupo Peludinhos de Rua, salientou 

que a rede de proteção animal de Santa Maria é contra o uso de canis e que é a 

favor da conscientização através do poder público e das escolas para a posse 

responsável.  

 

Já para o senhor Dartagnan Figueiredo, não se pode resolver a 

questão de super população unicamente com castração, mas também através 
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da educação e afirmou que a humanização dos cachorros, por exemplo, também 

é questão de maus-tratos, reforçado pela falta de ética dos veterinários que 

fazem o trabalho de humanização desses animais.  

 

O senhor Alexandre Caetano afirmou que a ideia do Centro de 

Bem Estar Animal não é fazer um canil, é tentar por exemplo um “chipamovel”, 

para dessa forma responsabilizar o dono do animal. Registrou que o Código de 

Postura da Prefeitura está recebendo uma atenção especial no Título V, que 

trata dos animais. Já está com 29 páginas de alteração, que pretende ouvir a 

comunidade para essa questão também.  

 

A senhora Tanise Polo criticou a reprodução de animais para a 

venda que é feita em fundo de quintal, de forma ilícita.  

 

 A presidente Regina Becker Fortunati para finalizar, leu os 

encaminhamentos finais, que foram os seguintes: 1) a finalização pela Polícia 

Civil de Santa Maria do inquérito criminal sobre a morte dos 25 cães por inanição; 

2) a realização de convênio entre a Prefeitura e Universidade Federal para a 

implantação de projeto de castração; 3) a busca pela Prefeitura de uma pesquisa 

socioeconômica sobre a questão dos veículos de tração animal, junto a 

Universidade; 4) o desenvolvimento com a Universidade de projeto para tratar 

dos casos de acumuladores de animais; 5) a aquisição de um veterinário 

especialista em bem estar animal vinculado à Prefeitura, que possua um olhar 

bem-estarista e 6) a participação das ONGs na formatação do texto do Código 

de Posturas da cidade. 

 

A presidente concluiu dizendo que tem dúvidas em relação às 

verbas conseguidas através de emendas do orçamento da União para a causa 

animal e sugeriu que esse recurso saia de emenda da própria Câmara de 

Vereadores para o orçamento do município.  
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6.5 O debate em Capão da Canoa 

 

A audiência pública realizada em 29 de novembro de 2017 reuniu 

grande público na Casa de Cultura Érico Veríssimo do município de Capão da 

Canoa, tais como: doutor Jeferson Antônio Silveira Alves, Inspetor de Polícia, 

representando a Polícia Civil de Capão da Canoa; Carina Meneghetti, 

Coordenadora do Curso de Direito da UNISC - unidade Capão da Canoa; doutor 

Filipe Madsen, professor de direito ambiental da UNISC; senhora Juliana Martin, 

vereadora de Capão da Canoa; senhora Lucimar da Silva, vereadora de Terra 

de Areia; senhora Elizete Ferreira, vereadora de Terra de Areia; senhora 

Walquíria Braz Cazzini, membro da direção da Rede Sustentabilidade do Estado 

do RS; Luciano Luis Flores, secretário de Cidadania, Trabalho e Ação 

Comunitária.  

 

A Coordenadora do Curso de Direito da UNISC, Carina 

Meneghetti, agradeceu a oportunidade pela relevância do tema e também pelos 

número de casos de maus-tratos de animais que ocorrem na cidade de Capão 

da Canoa, que por ser litoral, há um número expressivo de animais 

abandonados. Garantiu que a partir da proposta desta Audiência Pública, surge 

uma boa pauta a ser tratada dentro do curso de Direito.  
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O professor Filipe Madsen questionou sobre a forma que o direito 

brasileiro enxerga o animal, como o Código Civil estabelece a visão sobre o 

animal e, como possível resposta, disse que os animais são bens semoventes. 

E sendo assim, as perguntas que sobressaem são: os animais são sujeitos ou 

objetos de direito? São patrimônio ou seres que pertencem ao mesmo ambiente? 

Ponderou que o direito que impede que os animais sejam maltratados é um 

direito humano, pois o ser humano não gosta de ver o animal ser maltratado. E 

no momento que se verifica que os animais são sencientes, eles também são 

sujeitos de direito. Outro ponto levantado é a alteração constitucional recente no 

art. 225, de junho de 2017, uma emenda constitucional sobre a vaquejada e rinha 

de galo afirmando serem patrimônio cultural e imaterial, em que pese o STF já 

haver ponderado sobre o direito cultural e o direito dos animais, uma vez que a 

questão cultural é algo mutável através dos tempos. Por fim, sugeriu que a rede 

de proteção animal acompanhe a regulamentação desse dispositivo 

constitucional (inciso VII do art. 225) para não permitir retrocessos nessa 

questão.  

 

Para complementar, a Presidente afirmou que nessa questão é 

nítida a força política da base ruralista e que a posição do STF e a do Legislativo 

Federal são completamente antagônicas.  

 

Para o protetor Cristiano Carvalho Costa, do Grupo Te Amo, 

Bicho, a prioridade é a adoção e questionou sobre possibilidade de criação de 

Lei Municipal para punir pecuniariamente as pessoas por maus-tratos, e alertou 

que isso, inclusive, traria verba para o município. A presidente respondeu que 

isso é possível e já foi feito em Porto Alegre, como proposta do Executivo. 

 

A senhora Ana Maria Brener se dirigiu ao professor Filipe e 

questionou quanto a aplicação de multas para os maus-tratos. Ao responder, o 

professor Filipe afirmou que, conforme o Código de Posturas do Município, essa 

previsão de multas pecuniária já existe. 
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O senhor Julio Cesar La Vieja, membro do grupo de estudos da 

cadeira de bioética da UNISC, leu alguns apontamentos trazidos em nome do 

grupo, que foram: que o Código de Posturas do município, por ser original do 

município de Osório, pouco trata da prática de abandono, questão importante na 

região litorânea.  

 

Também do grupo de bioética da UNISC, Jéssica Silva Raskin, 

completou dizendo que é necessário uma atualização na questão de políticas 

públicas, além de políticas educativas, a exemplo de Porto Alegre, disse também 

que a comunidade, através da Universidade, precisa apoiar o poder público, para 

que haja resultados mais efetivos.  

 

A presidente reforçou a importância da parceria entre 

Universidade e Município, tanto na área do direito, quanto na medicina 

veterinária.  

 

O senhor Bruno Braun comentou sobre a necessária revisão do 

tema a nível nacional, pois não é mais possível admitir que os crimes de maus-

tratos aos animais seja tratado como um crime contra o meio ambiente. É 

necessária a mudança no Código Civil brasileiro, onde os animais passariam a 

ser sujeitos de direitos e não mais objetos. Por fim, questionou se no município 

havia algum projeto que tratasse da tração animal em carroças.  

 

O secretario Luciano Luis Flores afirmou que existe uma lei em 

relação à tração animal e humana. Lembrou que até 2016, o carroceiro recolhia 

o lixo na cidade e levava para um transbordo, já no presente ano, quando 

assumiu como secretário, afirmou não ter colocado o projeto em execução, pois 

não há local para o transbordo e, também, porque foi identificado maus-tratos 

aos animais.  

 

Para finalizar, a presidente Regina Becker Fortunati citou que a 

França incluiu em seu Código Civil o reconhecimento de animais como pessoas 
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não humanas, fruto de discussões de quase 20 anos. Com isso, quem comete 

crimes contra animais está sujeito as mesmas sanções das que cometem crimes 

contra humanos. Por fim, afirmou que deposita muita esperança nos alunos de 

Direito, pois é no Direito que as coisas nascem e é no Direito que as coisas 

devem se manter.  

 

 

 

6.6 O debate em Camaquã 

 

A audiência pública, realizada em 13 de dezembro de 2017, 

reuniu grande público no Auditório da Secretaria Municipal de Educação do 

município de Camaquã, tais como: doutora Caroline Calegari, delegada de 
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Polícia Civil de Camaquã; senhora Ivana de Paula, vereadora da cidade de 

Camaquã; senhor Cleiton Silva da Silva, vereador de Camaquã; senhor Marcon 

Nava, representante da Secretaria do Meio Ambiente de Camaquã; senhora 

Leticia, assessora representante do vereador Mazin; senhora Ivone da APACA. 

 

A delegada Caroline Calegari apontou que os dispositivos na 

Constituição não estabelecem animais como sujeitos de direito e, sim, que as 

pessoas têm o direito ao meio ambiente equilibrado, que é necessário proteger 

a fauna e flora como um objeto para o desenvolvimento do ser humano, por não 

ter sido categórica ao defender os direitos dos animais, fortalece a bancada 

ruralista e demais grupos, pois o direito é dos humanos ao meio ambiente 

protegido. Destacou que o artigo que prevê o crime de maus-tratos contra 

animais é simbólico, irrisório, de menor potencial ofensivo, pois todo crime que 

tem a pena menor de dois anos, não prevê reclusão e que a atitude cabível hoje 

é lavrar um termo circunstanciado, que é um procedimento bem simplificado.  

 

A delegada Fabiane, do município de Tapes, relatou toda a sua 

experiência de Polícia Civil, sempre atuando ao lado da causa animal e 

priorizando esse ponto dentro do desenvolvimento de suas tarefas. Registrou 

que os crimes de maus-tratos também merecem a tutela da Polícia Civil. E que 

os crimes contra os animais não são menos importantes que outros crimes. 

Alertou que no município de Tapes, onde está lotada atualmente, não há política 

pública nenhuma para a defesa dos animais, porém, Camaquã, nesse sentido, 

é mais desenvolvida. Para finalizar, se comprometeu em colocar a Polícia na rua 

em Tapes, para a fiscalização na proteção dos animais.  

 

A vereadora Ivana de Paula fez um breve histórico de como 

começou a sua luta na cidade, como protetores voluntários independentes com 

o objetivo de castração. Lembrou que, em 2014, foi elaborada uma Lei Municipal 

e que em breve será emendada pela Câmara de Vereadores, a fim de ajustes 

em relação a multas. Agradeceu a parceria da Polícia Civil, que vem dando muito 

apoio e disse, também, que a Promotoria do município é comprometida com a 

causa.  
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A assessora Aline, representante da ARCA e Amigos do Bem, de 

Tapes, falou de sua imensa satisfação de ter em Tapes uma delegada protetora 

– a doutora Fabiane. Afirmou ser necessário usar mais a Lei Municipal que trata 

dos maus-tratos, pois o município de Camaquã está perdendo arrecadação.  

 

A senhora Vanda Regina Dias questionou sobre a retirada de lixo 

na cidade de Tapes, se ainda é por carroças e cavalos, pois esse sistema é um 

absurdo, prática de uma cidade parada no tempo.  

 

Para ilustrar, a Presidente Regina Becker Fortunati disse que 

esse status jurídico dos animais é um impeditivo muito grande para a causa e 

contou de sua experiência a partir de uma reunião de um grupo em Brasília, onde 

se reuniram representantes de todas as OABs do país para discutir sobre a 

causa animal e produzir um ante projeto para a mudança do status jurídico dos 

animais, porém, o projeto já iniciava assim: “animais são sujeitos de direito, 

despersonificados”, ou seja, o equívoco já partia da primeira linha; que no Brasil 

o interesse econômico é outro, a bancada ruralista é bastante numerosa. 

Finalizou dizendo que é importante cada trabalho feito em nome da causa, cada 

reunião, cada ato e citou um projeto da prefeitura de Porto Alegre que foi 

premiado como melhor projeto de inclusão social do país chamado Adote um 

Cavalo, que não significa apenas tirar um cavalo da rua, pois quem conduz a 

carroça muitas vezes tem uma vida pior do que a do cavalo, por isso é necessário 

pensar no todo. 
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 7. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES 

 

A Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos Animais 

Domésticos (cães e gatos), realizou diligencias para obtenção de dados 

relacionados às denúncias de maus-tratos aos animais, inquéritos e processos 

judiciais, por meio de pedidos de informações encaminhados ao Poder Judiciário 

do Estado, Ministério Público do Estado e Secretaria de Segurança Pública do 

Estado. 

 

7.1 Pedido de Informações ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 
do Sul 

 

A Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos Animais 

Domésticos (cães e gatos), solicitou informações aos órgãos vinculados ao 

Estado do Rio Grande do Sul a fim de levantar dados relacionados ao tema 

proposto pela Comissão Especial. 

 

 Ao Tribunal de Justiça do RS, foi solicitado o número total de 

processos relativos à crime de maus-tratos contra animais domésticos (cães e 

gatos) que estão tramitando naquele órgão, atualmente, bem como foram 

solicitadas as seguintes informações, referentes ao período compreendido entre 

1º de outubro de 2016 e 30 setembro de 2017 (últimos 12 meses): a) Quantos 

processos nesta natureza tiveram o Termo Circunstanciado arquivado sem 

qualquer tipo de condenação e qual foi o entendimento do Ministério Público em 

cada um deles; b) Quantos processos tiveram homologação de Transação Penal 

nos termos propostos pelo Ministério Público; e, c) Quantos processos tiveram 

condenação do agente causador, e qual foi a pena imposta a cada caso. 

 

Em resposta, por meio da Informação n.º 92, datada de 14 de 

novembro de 2017, a Direção Judiciária do Tribunal de Justiça informou não ser 

possível identificar o número total de processos relativos ao crime de maus-tratos 
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contra animais domésticos que tramitam atualmente naquele órgão, tendo em 

vista que não há, por parte do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, um assunto 

processual correspondente ao crime específico contra animais domésticos. O 

que existe, sim, é o crime contra a fauna, codificado pelo CNJ como assunto 

3619. Esse assunto abrange tanto animais domésticos quanto animais 

silvestres, sendo necessário a análise individual de cada processo para 

identificar a diferença entre eles. 

 

Dentro desta linha, o Tribunal de Justiça gaúcho informou os 

seguintes dados, relacionados aos crimes contra a fauna, referentes ao período 

solicitado, qual seja, entre 1º de outubro de 2016 e 30 setembro de 2017: 

 

TABELA I (doc. oficial anexo) – Sentenças prolatadas nos 

processos: 

 

TIPO DE SENTENÇA SENTENÇA TOTAL 

Absolutórias Rejeitada Queixa Crime 1 

Acordos obtidos em audiências Sentença Homologatória - Acordo em 

Audiência 

1 

Composição Civil Homologatória - 
LF 9099/95 

Composição Civil Homologada 2 

Condenatórias - com pena Sentença Condenatória 2 

Demais decisões terminativas Decisão de Incompetência Absoluta (CR) 1 

Declarada Incompetência (CR) 1 

Demais Decisões (CR) 2 

Determinado o arquivamento 132 

Determinado o arquivamento do Inquérito 36 

Rejeitada a Denúncia 1 

Extinção da Punibilidade  Extinta a punibilidade por cumprimento da 

suspensão condicional do processo 

2 

Extinta a punibilidade por decadência ou 

perempção 

2 

Extinta a punibilidade por meio do agente 1 
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Extinta a punibilidade por prescrição 3 

Extinta a punibilidade por renúncia do 

queixoso ou perdão aceito 

4 

Julgada Extinta a Punibilidade - Transação 

cumprida 

32 

Outras Decisões Terminativas Determinado arquivamento e baixa 1 

Determinado o arquivamento do BOC 4 

Remissão Judicial com extinção 
do processo 

Sentença de Remissão Judicial com 

aplicação de medida 

1 

Remissão Suspensiva Remissão Suspensiva 1 

Sentença Homologatória de 
Remissão 

Sentença Homologatória de Remissão com 

aplicação de medida 

2 

Sentença Homologatória de Remissão pura 

e simples 

3 

Transação Transação Realizada 83 

 

7.2 Pedido de Informações à Secretaria da Segurança Pública 

 

A Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos Animais 

Domésticos (cães e gatos), também diligenciou junto à Secretaria da Segurança 

Pública do Estado do Rio Grande do Sul, obtendo as informações que seguem. 

 

Quanto ao número de ocorrências de crimes de maus-tratos 

contra animais domésticos (cães e gatos) foram registradas na Polícia Civil e na 

Brigada Militar, em âmbito Estadual, no período compreendido entre 1º de 

outubro de 2016 e 30 setembro de 2017 (últimos 12 meses), 1.520 (um mil 

quinhentas e vinte) ocorrências policiais. 

 

Para estas 1.520 ocorrências, no mesmo período acima 

mencionado, foram instaurados 27 (vinte e sete) Inquéritos Policiais, 20 (vinte) 

PAE (apurar conduta de adolescente infrator) e 721 (setecentos e vinte e um) 

Termos Circunstanciados, totalizando 768 (setecentos e sessenta e oito) 

procedimentos. 
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No que se refere ao número de procedimentos encaminhados 

ao Poder Judiciário, durante o período solicitado, a SSP informa que foram 

remetidos 11 (onze) Inquéritos Policiais, 12 (doze) PAE e 464 (quatrocentos e 

sessenta e quatro) Termos Circunstanciados, totalizando 487 (quatrocentos e 

oitenta e sete) procedimentos.  

 

A Secretaria da Segurança Pública não respondeu, no entanto, 

quantas ocorrências de crimes contra animais domésticos (cães e gatos), ao 

todo, estão pendentes de investigação. 

 

O Ofício da SSP encontra-se anexado ao presente Relatório. 

 

7.3 Pedido de Informações ao Ministério Público do Rio Grande do Sul 

 

A Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos Animais 

Domésticos (cães e gatos), solicitou, ao Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul, as seguintes informações: a) número de Inquéritos relacionados 

à crimes de maus-tratos contra animais domésticos que resultaram em 

encaminhamento ao Poder Judiciário, em âmbito Estadual, no período 

compreendido entre 1º de outubro de 2016 e 30 setembro de 2017 (últimos 12 

meses); b) quantos deles receberam, do Ministério Público Estadual proposta de 

Transação Penal; c) do total de Transações Penais propostas pelo MP, quantas 

foram homologadas pelo Poder Judiciário; e, d) quantos processos tiveram 

condenação do agente causador do crime, e quais foram as penas impostas a 

cada caso.  

 

O Ministério Público não retornou o Ofício. 
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8. VISITAS TÉCNICAS 

 

 A Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos Animais 

Domésticos (cães e gatos), realizou visitas técnicas nos seguintes locais: canil 

do Presídio Central de Porto Alegre; Penitenciária Estadual de Santa Maria 

(PESM) e Tribunal de Justiça do Estado do RS. 

 

8.1 Visita Técnica à Penitenciária Estadual de Santa Maria (PESM) 

 

A Presidente da Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos 

Animais Domésticos (cães e gatos), deputada Regina Becker Fortunati, realizou, 

no dia 24 de novembro de 2017, visita ao Delegado Penitenciário Anderson 

Prochnow, da 2ª Delegacia Penitenciária Regional de Santa Maria, para falar a 

respeito do projeto inovador implantado na cidade: a fabricação de ração para 

cães, produzida pelos detentos do Presídio Estadual de Santa Maria. 

 

A ideia do professor e médico-veterinário da Universidade 

Federal de Santa Maria, Marcelo Cecim, foi acolhida pela administradora do 

presídio Tânia Beatriz Medeiros Marques, e transformada em realidade por uma 

equipe técnica, coordenada por psicólogos, assistentes sociais e agentes 

penitenciários.  

 

 Para promover o trabalho prisional como tratamento penal e 

gerar economia para os cofres públicos, a Penitenciária Estadual de Santa Maria 

(PESM) criou um projeto para a produção de rações caninas no estabelecimento: 

o 'Produzindo Qualificações' que gera o equivalente a seis mil quilos de ração 

canina por ano, para alimentar 24 cães. 

 

O projeto teve um custo inicial de R$ 18,7 mil, onde estavam 

inclusos materiais permanentes e de consumo. Esse valor, colocado à 

disposição pela Vara das Execuções Criminais (VEC) de Santa Maria, foi 

utilizado para adquirir a matéria-prima necessária para a produção anual da 
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ração. A direção da penitenciária protocolou, posteriormente, junto à Justiça 

Federal de Santa Maria, um pedido para aquisição de uma Extrusora de Ração 

Canina, que, após conquistada, possibilitou o aumento da produção. 

 

A ração produzida na PESM possui o mesmo valor nutritivo das 

rações caninas vendidas no comércio, porém, seu custo representa apenas 

6,6% do valor de mercado. Por exemplo, um quilo de ração da mesma qualidade 

custa, em média, R$ 18,00 (dezoito reais) no comércio local, enquanto que na 

PESM essa mesma ração custa em média R$ 1,20 (um real e vinte centavos) o 

quilo. 

 

Os apenados participantes do projeto foram previamente 

recrutados e selecionados, por análise psicossocial, jurídica e disciplinar, 

passando, posteriormente, por um curso, com carga horária de 40 horas/aula, 

divididas entre aulas teóricas, práticas e grupos reflexivos, bem como atividades 

de ensino e aprendizagem, desenvolvidas e coordenadas pela UFSM.  

 

A visita técnica da Comissão Especial teve como objetivo 

verificar a possibilidade de expansão do projeto de produção de ração canina 

para as demais penitenciárias do Estado do Rio Grande do Sul. 
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8.2 Visita Técnica ao canil do Presídio Central de Porto Alegre 

 

A Presidente da Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos 

Animais Domésticos (cães e gatos), deputada Regina Becker Fortunati, realizou, 

no dia 8 de dezembro de 2017, visita ao Presídio Central de Porto Alegre e 

conversou com o Sargento Nodier de Oliveira Machado, coordenador do Canil, 

para verificar as condições de albergagem de caninos que fazem a guarda do 

estabelecimento prisional. 

 

Atualmente, no Canil do Presídio Central, estão albergados 70 

(setenta) cães que fazem a guarda do local, mas esse número já chegou a 100 

(cem). Esses cães geralmente são recebidos por doação e permanecem no local 

até a morte natural. 

 

A equipe responsável pelo canil é composta pelo Major Farias, 

médico-veterinário responsável técnico pelos cães; pelo Sargento Nodier de 

Oliveira Machado, adestrador de cães e coordenador do Canil e, quando 

necessário, o canil recebe ajuda voluntária do médico-veterinário Ricardo 

Pacheco. 

 

A estrutura física tem boas condições e a maioria dos cães estão 

albergados em locais limpos, com abrigo coberto e com espaço suficiente para 

seu bem-estar e, além de serem remanejados com frequência. Existe uma área 

com árvores que produzem sombras agradáveis. Alguns canis ainda não 

possuem arborização, razão pela qual foi solicitado o plantio de mudas de 

árvores ou adoção de outra providência que amenize o calor sofrido pelos 

animais. 

 

O canil sobrevive basicamente de doações de pessoas físicas e 

entidades. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS presta 
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atendimento aos cães em casos de necessidades mais complexas. Em torno de 

15% dos animais não são castrados, mas ficam separados entre eles. 

 

O Presídio Central desenvolve projetos sociais a exemplo do 

Cão Cidadão, onde os cães se apresentam em área do Presídio para os filhos 

dos apenados, em dias de confraternização, além de apresentações em praças 

e feiras, pois essas apresentações são possíveis em função do método de 

adestramento positivo, técnica usada pelo adestrador Sargento Nodier de 

Oliveira Machado. 

 

 

 

8.3 Visita Técnica ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do RS 

 

A Presidente da Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos 

Animais Domésticos (cães e gatos), Deputada Regina Becker Fortunati, realizou, 

no dia 13 e dezembro, visita ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 

RS, desembargador Luiz Felipe Silveira Difini, para tratar das questões dos 

maus-tratos aos animais frente ao Poder Judiciário. 

 

O Presidente Difini elogiou o trabalho da Deputada Regina 

Becker Fortunati em defesa dos animais e afirmou que cada vez mais o tema 

vem sendo debatido pelas comunidades. 
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Destacou, também, a importância de se trazer o tema dos 

animais para o debate político e afirmou ser o poder Judiciário um parceiro na 

luta contra os maus-tratos aos animais. 

 

A Deputada Regina, afirmou que, desde setembro, mês da 

instalação, foram realizadas cinco Audiências Públicas Regionais nos municípios 

de Porto Alegre, Santo Ângelo, Lajeado, Santa Maria e Capão da Canoa. Ela 

destacou “a necessidade de se estimular a consciência acerca dos diretos dos 

animais”, enfatizando que “os Poderes e instituições devem cada vez mais tomar 

conhecimento da violência sofrida por animais em vários segmentos sociais”. 

 

 

 

 

9. A REALIDADE DOS MUNICÍPIOS GAÚCHOS 

 

A Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos Animais 

Domésticos (cães e gatos) abordará, neste tópico, a situação enfrentada pela 

causa animal em alguns municípios gaúchos, analisados sob as seguintes 

vertentes de informações: Visitas da Comissão Especial e Pesquisa nas 

Prefeituras do Estado sobre Políticas Públicas para os Animais Domésticos. 
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9.1 Visitas da Comissão Especial 

 

9.1.1 Canil Público de Alvorada 

 

A equipe da Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos 

Animais Domésticos (cães e gatos), representando a presidente Regina Becker 

Fortunati, realizou, no dia 19 de dezembro de 2017, visita ao Canil Municipal de 

Alvorada para tratar das condições de albergagem dos animais abrigados no 

canil, do atendimento médico-veterinário prestado pelo município aos animais 

domésticos em situação de abandono e tutelados por famílias em situação de 

vulnerabilidade social e mecanismos de averiguação das denúncias de maus-

tratos e colheitas de dados relacionados. 

 

A Unidade de Vigilância de Zoonoses de Alvorada, que tem 

capacidade para 84 cães, atualmente abriga 48. Para o seu funcionamento, 

possui o seguinte quadro técnico: 2 veterinários – Fabiane Giacomelli Daros, 

responsável técnica, e Marcelo Jostmeyer Vallandro; 3 tratadores; 1 motorista; 1 

auxiliar de limpeza e 1 estagiário do curso de medicina veterinária. 

 

O estabelecimento é uma Unidade de Vigilância de Zoonoses, 

porém, não há espaço separado para animais doentes, como a chamada 

“quarentena’, tampouco a Unidade é cadastrada no CNES – Cadastro Nacional 

de Estabelecimento em Saúde, porém, há local para o pós-operatório. 

 

Utilizando a técnica CED – capturar, esterilizar e devolver, o 

estabelecimento recebe em média 2 cães por mês, realiza o procedimento de 

castração e devolve esse mesmo número em média mensal. Já a média de 

castrações feitas no canil é de 10 animais por mês, através da técnica tradicional 

e do gancho.  
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A médica-veterinária Fabiane Giacomelli Daros informou que, 

até fevereiro de 2016, havia um projeto de castração aos animais de rua e para 

pessoas de baixa renda, porém, esse projeto foi extinto em função de que os 

animais começaram a morrer na clínica. 

 

Em relação às feiras de adoção e projetos educacionais, a 

profissional informou que a Prefeitura realizava feiras em praças nos meses 

entre março e novembro, essa atividade será retomada em 2018, pois se 

manteve suspensa em 2017. 

 

A denúncia de maus-tratos é recebida por telefone e o protocolo 

é encaminhar para a Delegacia de Polícia para a realização de um Boletim de 

Ocorrência, e quanto a acidentes, não há protocolo, nem atendimento a animais 

atropelados. 

 

O destino dos animais que entram em óbito na Unidade está a 

cargo da empresa Ambientuus. Até o recolhimento, os corpos dos animais 

aguardam em freezers.  

 

A falta de políticas públicas para animais domésticos em 

Alvorada é amplamente conhecida pelos munícipes e, principalmente, por quem 

atua na proteção animal naquela cidade. 

 

O número de animais esterilizados mensalmente pela Prefeitura 

está absolutamente aquém da necessidade real, e isso reflete na quantidade de 

animais de rua doentes e não castrados, gerando centenas de filhotes que 

passam a viver também na situação de errantes.  

 

A rede de proteção animal do município auxilia em muitos casos, 

mas é evidente que, enquanto a Prefeitura não assumir a responsabilidade que 

é sua de implantar políticas públicas eficazes para os animais, o problema tende 
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a se tornar cada dia mais grave, tanto para o animais, quanto para a saúde 

pública. 

 

 

 

9.1.2 Canil Público de Viamão 

 

A equipe da Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos 

Animais Domésticos (cães e gatos), representando a presidente Regina Becker 

Fortunati, realizou, no dia 19 de dezembro de 2017, se deslocou para uma visita 

técnica ao Canil Municipal de Viamão para tratar das condições de albergagem 

dos animais abrigados no canil, do atendimento médico-veterinário prestado pelo 

município aos animais domésticos em situação de abandono e aos tutelados por 
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famílias em situação de vulnerabilidade social e dos mecanismos de averiguação 

das denúncias de maus-tratos e colheitas de dados relacionados. Porém, a visita 

não pode ser realizada, pois os responsáveis técnicos não estavam para receber 

a equipe, e os servidores/funcionários que estavam no local não foram 

autorizados a receber e responder aos questionamentos. 

 

 

 

9.1.3 Canil Público de Gravataí 

 

A equipe da Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos 

Animais Domésticos (cães e gatos), representando a presidente Regina Becker 

Fortunati, realizou, no dia 20 de dezembro de 2017, visita ao Canil Municipal de 

Gravataí para tratar das condições de albergagem dos animais abrigados no 

canil, do atendimento médico-veterinário prestado pelo município aos animais 

domésticos em situação de abandono e tutelados por famílias em situação de 

vulnerabilidade social e mecanismos de averiguação das denúncias de maus-

tratos e colheitas de dados relacionados. 

 

Canil Municipal de Gravataí, atualmente abriga 280 (duzentos e 

oitenta) cães, 8 (oito) gatos e 17 (dezessete) cavalos. Para o seu funcionamento, 

possui o seguinte quadro técnico: 2 veterinários; 11 tratadores; 3 da área 

administrativa e 1 estagiário do curso de medicina veterinária. 
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No estabelecimento há espaço separado para animais doentes, 

como a chamada “quarentena” e também local adequado para o pós-operatório. 

A administração não soube responder se está cadastrado no CNES – Cadastro 

Nacional de Estabelecimento em Saúde. 

 

O estabelecimento recebe em média 10 animais por dia para 

atendimentos e cirurgias diversas, e devolve de 3 a 5 em média diária. Utilizando 

a técnica CED – capturar, esterilizar e devolver, a média de castrações feitas no 

canil é de 300 cães e 100 gatos por mês. Há um projeto de castração aos animais 

de rua e para pessoas de baixa renda, que é sem custo para pessoas que 

recebem até dois salários mínimos e projetos de feiras de adoção e 

educacionais. 

 

O estabelecimento promove feiras de adoção e projetos 

educacionais, atingindo uma média de 30 a 40 doações por mês. 

 

A denúncia de maus-tratos é recebida por telefone e não é 

necessária a identificação. O volante verifica e com ordem judicial realiza o 

resgate. Há protocolo e atendimento a animais acidentados e abandonados. O 

município possui multa administrativa para casos de maus-tratos. 

 

O destino dos animais que entram em óbito na Unidade está a 

cargo de uma empresa de recolhimento, até isso acontecer, os corpos dos 

animais aguardam em freezers.  

 

Causou surpresa e preocupação na equipe o fato de não havia 

nenhum médico-veterinário no local no momento da visita, que ocorreu em 

horário de funcionamento do canil, em que havia, inclusive, um animal sendo 

operado. Quem realizava a cirurgia era a estagiária do local, chamada Vanessa, 

que não estava adequadamente paramentada (sem jaleco), contando com a 

ajuda de um auxiliar de manejo, e o procedimento em execução era de retirada 
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de tumor, de acordo com informação da própria estagiária. O fato deverá ser 

comunicado aos órgãos competentes, quais sejam, o Ministério Público Estadual 

e o Conselho Regional de Medicina Veterinária, para apuração das 

responsabilidades. 

 

 

 

9.1.4 Canil Público de Capão da Canoa 

 

A equipe da Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos 

Animais Domésticos (cães e gatos), representando a presidente Regina Becker 

Fortunati, realizou, no 19 de dezembro de 2017, visita ao Canil Municipal de 

Capão da Canoa para tratar das condições de albergagem dos animais 
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abrigados no canil, do atendimento médico-veterinário prestado pelo município 

aos animais domésticos em situação de abandono e tutelados por famílias em 

situação de vulnerabilidade social e mecanismos de averiguação das denúncias 

de maus-tratos e colheitas de dados relacionados. 

 

O canil do Centro de Controle de Zoonoses de Capão da Canoa, 

tem capacidade para albergar 40 cães. Para o seu funcionamento, possui o 

seguinte quadro técnico: 1 veterinário – Camila Vilela, responsável técnica; 3 

rondas de animais; 1 vigia e 1 motorista. 

 

O estabelecimento é uma Centro de Controle de Zoonoses, 

porém, não há espaço separado para animais doentes, como a chamada 

“quarentena’, os animais não estão sendo castrados, pois não há local adequado 

para o pós-operatório, tampouco a Unidade é cadastrada no CNES – Cadastro 

Nacional de Estabelecimento em Saúde. 

 

Segundo a responsável, há projeto em andamento que prevê a 

chipagem dos animais, castração e há previsão de construção de espaço 

adequado para o pós-operatório. O prédio que abrigará esses espaços está 

passando por reforma e já existe um contrato de prestação de serviços com uma 

médica-veterinária que irá realizar a esterilização de 200 (duzentos) animais. 

 

A denúncia de maus-tratos é recebida por telefone, inclusive de 

forma anônima, e o protocolo é encaminhar para a Brigada Militar. Quando 

confirmado caso de maus-tratos, a PATRAM faz ocorrência, o veterinário lauda 

e a denúncia é remetida ao Ministério Público. 

 

A equipe do Centro realiza projetos educacionais em escolas. E, 

quanto a acidentes, há protocolo e atendimento aos animais, segundo informou 

a responsável pelo local. O destino dos animais que entram em óbito na Unidade 

está a cargo de uma empresa de recolhimento. 
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9.1.5 Canil Público de Caxias do Sul 

 

A equipe da Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos 

Animais Domésticos (cães e gatos), representando a presidente Regina Becker 

Fortunati, realizou, no dia 21 de dezembro de 2017, visita ao Canil Municipal de 

Caxias do Sul para tratar das condições de albergagem dos animais abrigados 

no canil, do atendimento médico-veterinário prestado pelo município aos animais 

domésticos em situação de abandono e tutelados por famílias em situação de 

vulnerabilidade social e mecanismos de averiguação das denúncias de maus-

tratos e colheitas de dados relacionados. 
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O Canil Público de Caxias do Sul, passou a ser gerenciado, a 

partir de 2017, pela Secretaria de Meio Ambiente, e, atualmente, abriga 1 mil 

cães e 78 (setenta e oito) gatos. O alto número de animais abrigados no local se 

deve à falta de controle na entrada de animais, que, anteriormente, era 

administrado por uma ONG local, a SOAMA.  

 

As más condições de albergagem dos animais pela SOAMA, 

motivaram ações judiciais contra a ONG, bem como uma intervenção da 

Prefeitura no local. A partir desta intervenção, houve significativa melhora nas 

condições de bem-estar e saúde dos animais, em comparação com o passado. 

Canis foram construídos, permitindo que centenas de animais fossem retirados 

das correntes. 

 

Contudo, imperioso ressaltar que cerca de 500 (quinhentos) 

animais ainda estão em casinhas, presos em correntes. Desses, praticamente 

100% (cem por cento) permanecem constantemente expostos ao sol, 

preocupação que foi exposta pela Comissão Especial à equipe responsável pelo 

canil, com sugestões de medidas imediatas que precisam ser tomadas. 

 

Para o seu funcionamento, possui o seguinte quadro técnico: 3 

veterinários; 10 tratadores; 2 funcionários de serviços gerais e 2 estagiários do 

curso de medicina veterinária. 

 

No estabelecimento não há espaço separado para animais 

doentes, como a chamada “quarentena”, mas há local adequado para o pós-

operatório. A administração não soube responder se está cadastrado no CNES 

– Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde. 

 

O local recebe em média 1 animal por dia para atendimento. Já 

a média de castrações feitas no canil é de 400 animais por mês, utilizando a 

técnica CED – capturar, esterilizar e devolver. Há um projeto de castração aos 
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animais de rua e para pessoas de baixa renda chamado Projeto Castrar é Tudo 

de Bom. 

 

O munícipio promove todo mês feiras de adoção que fazem 

parte do Projeto Adote por Amor e possui um projeto educacional chamado 

Caxias Mais Feliz. 

 

As denúncias de maus-tratos são recebidas pelo site da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA – da Prefeitura de Caxias do 

Sul – e possuem vários requisitos, tais como: foto, endereço, CPF, etc. Feito o 

cadastramento, um carro identificado faz a visita juntamente com a PATRAM. 

Confirmado maus-tratos, a pessoa recebe uma notificação, abre prazo para 

apuração, há autuação e o caso é remetido ao Ministério Público. Há protocolo 

e atendimento a animais acidentados e abandonados, o que também é realizado 

pelo site. O município ainda não possui multa administrativa para casos de maus-

tratos. 

 

O destino dos animais que entram em óbito no Canil está a cargo 

da CODEGA – Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, empresa 

contratada pelo município. O recolhimento é realizado diariamente. 
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9.1.6 Visita Técnica à Unidade de Medicina Veterinária a SMAMS, antiga 
SEDA de Porto Alegre 

 

A equipe da Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos 

Animais Domésticos (cães e gatos), representando a presidente Regina Becker 

Fortunati, realizou, no dia 18 de janeiro de 2017, visita à Unidade de Medicina 

Veterinária da SMAMS, antiga SEDA, para verificar as atuais condições de 

albergagem dos animais abrigados na unidade, do atendimento médico-

veterinário prestado pelo município aos animais domésticos em situação de 

abandono e tutelados por famílias em situação de vulnerabilidade social e 

mecanismos de averiguação das denúncias de maus-tratos e colheitas de dados 

relacionados. 

 

A Unidade de Medicina Veterinária de Porto Alegre atualmente 

abriga 107 cães e 30 gatos. Para o seu funcionamento, a Unidade conta com o 

seguinte quadro técnico: 8 médicos veterinários; 22 manejadores; 5 funcionários 

administrativos; 3 servidores de cargo em comissão e 2 motoristas. 

 

Na Unidade há espaço separado para animais doentes, como a 

chamada “quarentena” e há local adequado para o pós-operatório. A 

administração não soube responder se está cadastrado no CNES – Cadastro 

Nacional de Estabelecimento em Saúde. 
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O estabelecimento, que já chegou a realizar até 15 consultas 

clínicas por dia, atualmente recebe uma média de 1 animal por dia para 

atendimento, de acordo com a coordenadora da Unidade, Viviane Diogo. A 

média de castrações também teve uma queda significativa, e atualmente são 

realizando somente 300 procedimentos de esterilização por mês. O número de 

saída de animais é o mesmo de entrada, ou seja, na média de 30 por mês. O 

foco da Unidade é a castração de animais de rua e para pessoas de baixa renda. 

Segundo Viviane, quando se necessita internação, busca-se parceria com o 

setor privado e com a rede de proteção animal. Inclusive, até novembro de 2017, 

mantinha-se animais internados, porém o CRMV apontou essa irregularidade e, 

hoje em dia, não se realiza mais essa prática. No entanto, esse apontamento 

não foi confirmado pelo CRMV/RS, em consulta feita por esta Comissão Especial 

ao médico-veterinário Mateus Lange, coordenador técnico da fiscalização e 

orientação profissional. 

 

O estabelecimento mantém o Projeto Me Adote, promovendo 

adoções diárias, realiza, também, feiras a cada 15 dias. As denúncias de maus-

tratos são recebida pelo telefone 156 sendo necessário apenas os dados básicos 

do denunciante. Hoje, a estrutura não tem protocolo de resgate, é feita uma 

investigação por telefone para a posse responsável. Confirmado maus-tratos, 

abre-se um processo administrativo, há notificação e multa. Ressalta-se que é 

feito o possível para não retirar o animal. Ainda de acordo coma coordenadora, 

o atendimento de animais acidentados e abandonados só acontece quando não 

há outra alternativa.  

 

O destino dos animais que entram em óbito na Unidade é a 

doação para a Universidade - UFRGS. E se o número excede, os animais ficam 

em freezers aguardando o recolhimento realizado por uma empresa 

especializada. 
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9.2 Pesquisa nas Prefeituras do Estado sobre Políticas Públicas para os 
Animais Domésticos 

 

A Comissão Especial realizou, durante seu trabalho, uma 

pesquisa com as Prefeituras gaúchas que consistiu no envio, por meio eletrônico, 

de um questionário cujo objetivo era conhecer a realidade dos serviços que são 

prestados nos municípios do nosso Estado, no que se refere à implantação de 

políticas públicas protetivas para animais. A partir desta pesquisa, obtivemos as 

seguintes informações: 

 

O município de Soledade informou que manteve, durante anos, 

parceria com a Associação de Proteção aos Animais de Soledade – APAS, que 

era responsável pela albergagem de animais resgatados, mediante recebimento 

de contrapartida da Prefeitura. No entanto, a APAS encerrou suas atividades em 

outubro de 2017 e, atualmente, quem está auxiliando o município no atendimento 

aos animais em situação de abandono e maus-tratos é a Sociedade Civil 

Protetora dos Animais (SOCIPA), que recebeu do Poder Público uma verba de 
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R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 10 parcelas, para realizar resgates e 

atendimentos dos animais errantes e atropelados, valor que a entidade 

considera insuficiente para o tamanho da demanda. A entidade realiza, 

mensalmente, uma média entre 6 (seis) a 8 (oito) castrações cirúrgicas, 

utilizando a técnica do gancho. O município não possui equipe própria para 

verificação de denúncias de maus-tratos, e a orientação passada a população é 

para que realizem Boletim de Ocorrência quando um crime contra animais for 

presenciado. A SOCIPA, no entanto, realiza algumas visitas em residências nas 

quais há denúncias de maus-tratos e orienta os tutores sobre os cuidados com 

os animais. Quando necessário, o animal é retirado do local e levado à uma casa 

de passagem, onde permanece até ser adotado. 

 

Já o município de Tapejara mantém parceria com a Associação 

de Proteção aos Animais de Tapejara (APATA), e com clínicas particulares 

contratadas para realizar esterilização em cães e gatos. Por mês, são realizadas 

25 (vinte e cinco) castrações, totalizando 300 (trezentos) procedimentos por ano. 

O programa de esterilização foi instituído pela Lei Municipal 033/2015. A 

prefeitura disponibiliza equipe para verificação de denúncias de maus-tratos, que 

conta com fiscal ambientar e médico veterinário. A atuação se dá com base na 

Lei 9.605/1998 e Decreto Federal 6.514/08, quando constatada a infração. 

 

Fortaleza dos Valos conta com o apoio de um grupo de 

protetores voluntários que assumem, sozinhos e com dificuldades, o 

atendimento aos animais em situação de abandono e de maus-tratos. O Poder 

Público não tem qualquer tipo de política pública para os animais domésticos. O 

que tem, somente, é a disponibilização e um fiscal do meio ambiente e um 

médico-veterinário para apurar denúncias de maus-tratos, quando necessário. 

Mesmo assim, quem auxilia no levantamento de informações e auxílio à saúde 

dos animais é o grupo Coração Vira-lata. 

 

A prefeitura de Ilópolis também disponibiliza fiscalização para 

casos de maus-tratos. Contudo, não dispõe de nenhuma outra política pública 

para cães e gatos na cidade. O mesmo ocorre na cidade de Júlio de Castilhos. 
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Em Tapera, estão sendo realizadas sete esterilizações por mês, 

por meio de uma empresa contratada pela Prefeitura. O Município não realiza 

fiscalização de maus-tratos, mas está tramitando na Câmara de Vereadores 

Projeto de Lei que dispõe sobre a proteção animal e estabelece penalidade para 

os crimes de maus-tratos.  

 

Em São Sepé, não há canil público municipal e o município 

mantém parceria com a União Sepeense de Proteção Animal (USPA), que 

viabiliza lar temporário para os animais que necessitam de resgate. Essa mesma 

parceria conta com o serviço de um médico-veterinário que realiza 50 (cinquenta) 

castrações mensais, utilizando a técnica do gancho. Os animais são devolvidos 

aos tutores no mesmo dia do procedimento, visto ser uma cirurgia pouco 

invasiva. A entidade de proteção também auxilia nas verificações de maus-tratos 

e encaminha os casos para a Polícia Civil, sempre que constado o fato crime. 

 

O município de Giruá não possui política pública de atendimento 

e esterilização de animais domésticos, e também não mantém nenhuma parceria 

com entidades de proteção animal. Mantém, contudo, convênio com o rancho 

LM, para albergagem de 100 (cem) cães encaminhados pelo Município, 

recolhidos em situação de abandono ou de maus-tratos. Este fato é preocupante. 

O simples recolhimento e encaminhamento de animais para abrigos está longe 

de ser considerado política pública. Isto é facilmente comprovado pelas 

informações prestadas. Dados informados dão conta de que a Prefeitura recebe 

em média 12 (doze) animais por mês no canil, e que foram doados somente 13 

(treze) durante todo ano de 2017. Ou seja, entram muito mais animais do que 

saem, gerando superpopulação no canil. 

 

Veranópolis é uma cidade que tem canil público com capacidade 

para receber até 200 (duzentos) cães e mantém parceria com a ONG Instituto 

Coruja. O município dispõe de clínica veterinária e médico-veterinário 

contratado. Atualmente realiza 100 (cem) castrações por ano, mas pretende, em 
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2018, implantar um programa maior de castração de animais, e ampliar para 240 

esterilizações/ano. A prefeitura realiza projetos educacionais e feiras de adoção 

mensais, com auxílio do Instituto. É o próprio Instituto Coruja que fiscaliza maus-

tratos no município, e encaminha os casos à Polícia Civil e Brigada Militar, 

quando necessário. 

 

O município de Novo Hamburgo conta com o Diretoria de 

Controle e Bem-estar Animal, que, por meio de 3 (três) médicos-veterinários e 4 

(quatro) estagiários, 4 (quatro) funcionários de limpeza e 1 (um) motorista, fazem 

a manutenção de 150 (cento e cinquenta) animais albergados, além de atender 

a demanda de animais atropelados e realizar castração de animais em situação 

de rua e de famílias carentes. No local não são oferecidas consultas, internações 

e cirurgias eletivas. A prefeitura realiza projetos educacionais e feiras de adoção 

mensais, que proporcionam uma média de 30 (trinta) adoções/mês. A Prefeitura 

também dispõe de equipe para fiscalização de maus-tratos. 

 

Já Pelotas tem canil público vinculado ao Centro de Controle de 

Zoonoses, não sendo considerado um abrigo de animais vítimas de maus-tratos. 

Os protocolos de resgates dizem respeito tão somente aos casos de risco à 

saúde pública. Para castração de animais errantes, semi-domiciliados e de 

famílias de baixa renda são feitos em parceria com a ONG SOS Animais. Para 

atendimentos desta demanda a prefeitura mantém convênio com a UFPel (HCV), 

pelo qual são realizadas 500 (quinhentas) esterilizações por mês, pelo método 

de incisão pelo flanco. O município mantém projetos educativos como o 

ZOOando na Escola, mas não realiza feiras de doação de cães e gatos por 

entender que este tipo de medida estimula as adoções por impulso. A Prefeitura 

também dispõe de equipe para fiscalização de maus-tratos. 

 

Em Ibiraiaras ainda não há programas implantados para a causa 

animal, mas a Prefeitura informa que está em fase adiantada de elaboração de 

Projeto de Lei que irá dispor da implantação de Políticas Públicas para os 

animais domésticos no município. 
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Os Municípios de Encruzilhada do Sul, Erval Seco, Casca, 

Guarani das Missões, Caiçara, Revaldo, Arvorezinha, Ibarama, Nova Roma do 

Sul, Quinze de Novembro, Manoel Viana e Lindolfo Collor, informaram que não 

possuem qualquer tipo de política pública para animais domésticos, nem 

mantém canis públicos. As demais Prefeituras não retornaram a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

10. CONCLUSÕES E PROPOSTAS 

 

A Comissão Especial Contra os Maus-tratos aos Animais 

Domésticos (cães e gatos) deu início a uma discussão que deve ser ampliada 

no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

A questão dos maus-tratos aos animais é um problema social de 

grande complexidade, razão pela qual se pretendeu ouvir e debater com 

especialistas e com a sociedade gaúcha alternativas de prevenção desses 

crimes. 

 

A Comissão Especial realizou audiências públicas regionais nas 

cidades de Porto Alegre, Capão da Canoa, Santo Ângelo, Lajeado, Santa Maria 

e Camaquã, para debater a necessidade de implementação de políticas públicas 

para animais domésticos, como forma de combate aos maus-tratos, tendo como 

convidados: representantes dos Poderes Executivos – Municipal, Estadual e 

Federal;  Câmaras de Vereadores, Coordenadorias Municipais; Poder 

Legislativo; Poder Judiciário;  Ministério Público Estadual; rede de proteção 

animal (protetores independentes); instituições de ensino; ONGs; fundações; 

institutos de proteção animal e demais representantes da sociedade civil. 

 

As audiências públicas regionais demonstram que cresce, cada 

dia mais, a preocupação da sociedade com os crimes que vêm sendo cometidos 

contra os animais. Em nosso Estado, acompanhamos com pavor e indignação, 

os relatos de crueldade que são cometidos contra esses seres indefesos, seja 

qual o for o tamanho da cidade.  

 

Nesse sentido, vale destacar a assertiva do Dr. Daniel Martini, 

Promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional e do Meio 

Ambiente, representante do Ministério Público Estadual, que, no debate 

realizado na Capital, afirmou que são necessários três pilares para que as 

decisões estatais tenham efetividade: o estado legislador, com medidas 
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legislativas adequadas; o estado administrador, para executar as políticas 

públicas definidas em lei, pois se não há uma boa atuação legislativa, não haverá 

uma atuação do estado administrador, com a implantação de políticas públicas 

adequadas, e portanto, não haverá também o terceiro pilar, que é o estado juiz. 

 

Também merece destaque a necessidade de reconhecimento dos 

animais como sujeitos passivos de crimes, como o titular do bem jurídico 

protegido pela norma penal, ou seja, reconhecer que o animal é tutelado na sua 

individualidade e que essa tutela não está diretamente ligada a um valor humano, 

conforme defende o Dr. João Alves Teixeira Neto - autor do livro Tutela Penal 

dos Animais, em consonância com a defesa da Dra. Fernanda Medeiros, que 

lembrou que a Constituição Federal estabelece uma previsão normativa de 

proteção a esses animais não humanos, por meio do inciso VII do artigo 225 da 

Constituição Federal.  

 

Foi colocação presente em todas as audiência públicas a 

necessidade de trabalhar a educação ambiental nas escolas públicas e privadas, 

como política pública permanente, e não apenas com projetos pontuais, pois a 

educação é a base para tratar e definir comportamentos, já que a educação 

formal se constitui por ser um veículo de forte penetração na sociedade.  

 

A rede de proteção animal se mostrou, mais uma vez, 

extremamente participativa nos debates, envolvendo a proteção dos Direitos 

Animais. Em todas as audiências regionais, protetores independentes e 

representantes de entidades protetoras, trouxeram seus relatos e vivências 

dentro da causa animal. A maior reclamação da rede de proteção reside na falta 

de políticas públicas eficazes no controle populacional de cães e gatos e, 

também, na ausência de órgãos de fiscalização efetiva contra os maus-tratos e 

resolução a contento na esfera judicial. Reconhecem que isso se dá em 

decorrência da baixa pena que é imposta aos crimes contra animais. 
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Dentro desse referencial, restou claro o alerta para que a 

sociedade gaúcha não se mantenha inerte diante dos retrocessos que se 

apresentam em determinadas situações, a exemplo da extinção da Secretaria 

Especial dos Direitos Animais de Porto Alegre – SEDA, que atendeu, em cinco 

anos, mais de 28 (vinte e oito) mil denúncias de maus-tratos. Além disso, deve 

realizar mobilizações propositivas para alterações no art. 32, da Lei dos Crimes 

Ambientais, que possui penas irrisórias. Não obstante, também em nível federal, 

é preciso uma alteração no Código Civil, no qual deve trazer expresso que os 

animais são sujeitos de direitos, que devem ser protegidos. 

 

Percebeu-se que políticas públicas para os animais tendem a 

acontecer com mais eficácia quando o Poder Público conta com apoio e a 

capacitação dos protetores, a partir da abertura de canais de discussão para 

todos os grupos da rede de proteção. Isso ficou evidente com os relatos dos 

protetores, gestores públicos e representantes de entidades de cidades como 

Lajeado, Camaquã, Venâncio Aires, Rio Pardo, entre outras, que demonstraram 

que a participação da sociedade civil na implementação de políticas de proteção 

aos animais é um fator relevante para se alcançar. 

 

Já as Visitas Técnicas promovidas pela Comissão Especial, 

foram realizadas na Penitenciária Estadual de Santa Maria (PESM), no Tribunal 

de Justiça do Estado do RS e nos canis públicos de Porto Alegre, Alvorada, 

Viamão, Gravataí, Capão da Canoa e Caxias do Sul, além do canil do Presídio 

Central de Porto Alegre. 

 

Nestas visitas, pode-se constatar que alguns municípios já vêm 

implantando políticas públicas bem-estaristas para os animais domésticos, a 

exemplo de Porto Alegre, que se tornou referência nacional no assunto, no 

entanto, no último ano perdeu muitos de seus programas com redução dos 

serviços prestados à população. Gravataí, vem avançando na questão, 

mantendo um canil extremamente bem cuidado e uma equipe de tratadores que 

zelam pelos cuidados dos cães e gatos albergados no local. O ponto crítico em 

Gravataí, foi a constatação, pela Comissão Especial, de que uma estagiária do 
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curso de Medicina Veterinária realizava procedimento cirúrgico em uma cadela, 

sem a supervisão de um médico veterinário, o que deve ser comunicado aos 

órgão competentes, para apuração das responsabilidades.  

 

Caxias do Sul também vem avançando nas medidas de proteção 

e bem-estar aos animais tutelados pelo município, que são cerca de mil 

cachorros e setenta gatos, no entanto, praticamente metade dos cães ainda 

necessitam de melhorias em seus abrigos, pois ainda vivem em correntes curtas 

e suas casinhas ficam expostas ao sol. Por sua vez, Capão da Canoa tem 

procurado progredir no atendimento aos animais domésticos, realizando a 

reforma do centro cirúrgico e a contratação de profissional para realização de 

procedimentos cirúrgicos. A cidade de Viamão tem demonstrado estar 

avançando no atendimento aos animais, porém a Comissão Especial não teve 

acesso ao canil, assim como não pode levantar os dados desejados. 

 

O canil de Alvorada mantém poucos animais sob sua tutela e 

todos aparentam boas condições de saúde. Contudo, o município não conta 

atualmente com nenhuma política pública para animais domésticos, o que 

merece um acompanhamento posterior desta Casa Legislativa, tendo em vista 

que, se persistir essa total inércia do Poder Público, o município terá seu quadro 

ainda mais agravado em termos de excesso de população canina e felina 

errante. 

 

A visita realizada pela Comissão Especial Contra os Maus-tratos 

aos Animais Domésticos (cães e gatos), ao Delegado Penitenciário Anderson 

Prochnow, da 2ª Delegacia Penitenciária Regional de Santa Maria, foi para falar 

a respeito do projeto inovador implantado na cidade: a fabricação de ração para 

cães, produzida pelos detentos do Presídio Estadual de Santa Maria. A partir da 

conversa foi possível constatar a importância de pleitear junto ao Governo do 

Estado a possibilidade de expansão do projeto de produção de ração canina 

para as demais penitenciárias do Rio Grande do Sul. 
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Foi realizada, ainda, visita ao Presídio Central de Porto Alegre 

para verificar as condições de albergagem de caninos que fazem a guarda do 

estabelecimento prisional. Identificou-se que, atualmente, estão albergados no 

local 70 (setenta) cães que fazem a guarda do presídio e também participam do 

desenvolvimento de projetos sociais, a exemplo do Cão Cidadão, no qual os 

cães se apresentam em área do Presídio para os filhos dos apenados, em dias 

de confraternização, além de apresentações em praças e feiras, pois essas 

apresentações são possíveis em função do método de adestramento positivo. 

 

A Comissão Especial procurou obter, ainda, dados relacionados 

às denúncias de maus-tratos aos animais, inquéritos e processos judiciais, 

solicitando informações ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Secretaria 

de Segurança Pública do Estado. O órgão ministerial foi o único a não responder 

ao ofício. 

 

Com os elementos recebidos do Poder Judiciário não foi 

possível identificar o número total de processos relativos ao crime de maus-tratos 

contra animais domésticos que tramitam atualmente naquele órgão, tendo em 

vista que não há, por parte do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, um assunto 

processual correspondente ao crime específico contra animais domésticos. No 

entanto, foi informado à Comissão Especial que, no que se relaciona aos crimes 

contra a fauna, no período compreendido entre 1º de outubro de 2016 e 30 

setembro de 2017, foram prolatadas 318 (trezentos e dezoito) sentenças, entre 

Absolutórias, Acordos obtidos em audiências, Composição Civil Homologatória - 

LF 9099/95, Condenatórias - com pena, Demais decisões terminativas, Extinção 

da Punibilidade, Outras Decisões Terminativas, Remissões Judiciais com 

extinção do processo, Remissões Suspensivas, Sentenças Homologatórias de 

Remissão e Transações. 

 

Dos dados levantados junto à Secretaria de Segurança Pública, 

no que tange ao número de ocorrências de crimes de maus-tratos contra animais 

domésticos (cães e gatos) foi de 1.520 (um mil quinhentos e vinte) registros na 

Polícia Civil e na Brigada Militar do Estado, em âmbito Estadual, no período 
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compreendido entre 1º de outubro de 2016 e 30 setembro de 2017 (últimos 12 

meses). Para estas 1.520 ocorrências, no mesmo período acima mencionado, 

foram instaurados 27 (vinte e sete) Inquéritos Policiais, 20 (vinte) PAE (apurar 

conduta de adolescente infrator) e 721 (setecentos e vinte e um) Termos 

Circunstanciados, totalizando 768 (setecentos e sessenta e oito) procedimentos. 

E, no que se refere ao número de procedimentos encaminhados ao Poder 

Judiciário, durante o período solicitado, a SSP informa que foram remetidos 11 

(onze) Inquéritos Policiais, 12 (doze) PAE e 464 (quatrocentos e sessenta e 

quatro) Termos Circunstanciados, totalizando 487 (quatrocentos e oitenta e sete) 

procedimentos.  

 

Diante de tudo isso, a Comissão Especial Contra os Maus-tratos 

aos Animais Domésticos revisitou as deficiências que a maioria dos municípios 

gaúchos enfrentam no que se refere a proteção dos animais, já conhecidas por 

todos, ao tempo que elevou o debate ao patamar político, lugar que deve manter-

se e conquistar cada vez mais espaço, dada a importância do tema para a 

sociedade. 

 

No entendimento desta Comissão Especial, o que o Estado do 

Rio Grande do Sul necessita, é a adoção de medidas que visem combater a 

criminalidade contra os animais, mas também, e especialmente, a implantação 

de projetos que privilegiem a prevenção desses crimes, por meio da integração 

dos órgãos públicos, rede de proteção e sociedade em geral.  

 

Dentro destas premissas, delinearam-se algumas propostas e 

indicações para alcançar o objetivo da Comissão Especial Contra os Maus-tratos 

aos Animais Domésticos, que deverão ser analisadas, discutidas e adotadas 

pelos Poderes envolvidos com a questão. 

 

1. Sugestão à Secretaria Estadual de Educação para que inclua a educação 

ambiental como política pública permanente na rede de ensino do Estado, e para 
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que promova ampla campanha educativa, no Ensino Fundamental e Médio, 

contra os maus-tratos aos animais. 

 

2. Recomendação ao Ministério da Educação para inclusão de disciplina 

presencial sobre bem-estar animal nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação em Medicina Veterinária. 

 

3. Recomendação às Secretarias de Educação do Estado e dos Municípios 

para que regulamentem a permanência de cães comunitários nas escolas e a 

inclusão dos mesmos em atividades que estimulem a sociedade a priorizar 

valores éticos e humanitários que resultem em atitudes de respeito, compaixão, 

empatia, senso de responsabilidade e dever para com todos os seres vivos. 

 

4. Indicação à Secretaria de Segurança Pública do Estado para que crie 

Cartórios Especializados em crimes contra animais nas Delegacias de Polícia, a 

exemplo da DP da cidade de Bagé. 

 

5. Recomendação à Secretaria de Segurança Pública do Estado, que 

promova o devido treinamento dos policiais civis e militares, a fim de que tenham 

plena capacitação para atuarem na prevenção e repressão de crimes 

envolvendo maus-tratos aos animais. 

 

6. Recomendação ao Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do 

Sul – Detran RS, para que estenda as suas parcerias de remoção de animais de 

grande porte das rodovias, para contemplar, também, animais domésticos de 

pequeno porte, reduzindo, assim, a ocorrência de acidentes nas estradas 

gaúchas. 

 

7. Indicação ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul para que 

implemente projeto da fiscalização das carroças a nível estadual, com 

identificação dos cavalos, dos condutores e emplacamento desses veículos de 

tração;  
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8. Recomendação à Assembleia Legislativa gaúcha para que tramite com 

celeridade todos projetos que tratem de questões relacionadas aos animais, 

especialmente o Projeto de Lei 89/2017, que institui o Código Estadual de 

Proteção dos Animais, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 

providências, pela amplitude dos temas que aborda e por ser esta uma legislação 

que abrangerá a proteção de todas as espécies animais. 

 

9. Indicação ao Congresso Nacional para que tramite com celeridade os 

projetos que aumentam penas dos crimes cometidos contra animais. 

 

10. Indicação às prefeituras municipais para que promovam ampla campanha 

de esterilização de animais domésticos como forma de controle populacional 

animal através de procedimento cirúrgico, e incentivo a prática CED, que 

consiste na captura, esterilização e devolução do animal ao seu local de origem, 

evitando, assim, a manutenção de canis públicos. 

 

11. Recomendação às prefeituras municipais para que disponibilizem agentes 

de fiscalização para averiguação de denúncias de maus-tratos aos animais. 

 

12. Recomendação às Secretarias Municipais de Educação para que incluam 

a educação ambiental como política pública permanente nas suas redes de 

ensino, e para que promovam ampla campanha educativa contra os maus-tratos 

aos animais. 

 

13. Recomendação à prefeitura municipal de Porto Alegre para que promova 

a abertura do Hospital Veterinário Victória em Porto Alegre.  

 

14. Indicação à Polícia Civil para que promova a conclusão dos inquéritos de 

crimes cometidos contra animais que tramitam nas delegacias do Estado e 

remetam ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 
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15. Indicação ao poder Judiciário para que julguem com rapidez os crimes de 

maus-tratos contra animais. 

 

16. Indicação aos legislativos municipais para que apresentem projetos de lei 

em benefício aos animais, em especial a proposição de emendas aos 

orçamentos para contemplar recursos para os programas de esterilização, 

educação ambiental e humanitária, fiscalização de maus-tratos, adoção e guarda 

responsável. 

 

17. Indicação aos Executivos Municipais para que criem leis que estabeleçam 

multas administrativas para quem pratica maus-tratos contra os animais. 

 

18. Recomendação aos Municípios para o estabelecimento de parcerias com 

Faculdades de Medicina Veterinária de Universidades locais, para realização de 

atendimentos e procedimentos cirúrgicos eletivos e não eletivos em cães e 

gatos, em razão do baixo custo que acarretaria à prefeitura e à qualidade do 

serviço a ser prestado pelos docentes e discentes. 

 

19. Recomendação à Prefeitura de Santa Maria para que busque apoio da 

Universidade Federal para a realização de uma pesquisa socioeconômica com 

as famílias têm sua renda obtida a partir da utilização de veículos de tração 

animal, e, posteriormente, dar início a um projeto de proibição da utilização de 

cavalos para puxar carroças. 

 

20. Recomendação à Prefeitura de Santa Maria para que busque apoio da 

Universidade Federal para o desenvolvimento de um projeto para tratar dos 

casos de acumuladores de animais, a exemplo da pesquisa realizada em Porto 

Alegre, por meio da SEDA. 
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11. ANEXOS 

 

Foram anexados os documentos considerados essenciais para 

a construção do presente Relatório. Vários dos documentos analisados pela 

Comissão, embora não constem como anexo, também contribuíram para a 

construção deste Relatório. 

 

Os anexos são os seguintes: 

 

- Anexo 1: ATA N.º 1/2017 DO ATO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

ESPECIAL CONTRA OS MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

- Anexo 2: ATA N.º 2/2017 DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL 

CONTRA OS MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

- Anexo 3: OFÍCIO N.º 689/2017/GAB/SSP/RS. 

- Anexo 4: INFORMAÇÃO N.º 92/2017-DIJUD DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

RS. 
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- Anexo 1: ATA N.º 1/2017 DO ATO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 
ESPECIAL CONTRA OS MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
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- Anexo 2: ATA N.º 2/2017 DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO 
ESPECIAL CONTRA OS MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
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- Anexo 3: OFÍCIO N.º 689/2017/GAB/SSP/RS. 
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- Anexo 4: INFORMAÇÃO N.º 92/2017-DIJUD DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
RS. 

 




	- Polícia investigará experiências com animais em escola de Canoas, RS: O inquérito foi aberto pela 3º Delegacia de Polícia da cidade para apurar o uso de animais como felinos e aves em aulas de biologia para alunos do Ensino Médio. Imagens mostram es...
	- Mais de 100 cães são retirados de residência de Porto Alegre:  Mais de 100 cães foram retirados de uma residência do bairro São José, em Porto Alegre, na quarta-feira (4), devido às condições precárias do local. A remoção foi feita pela prefeitura d...
	2018_02_05 Relatorio CECMTAD.pdf
	- Polícia investigará experiências com animais em escola de Canoas, RS: O inquérito foi aberto pela 3º Delegacia de Polícia da cidade para apurar o uso de animais como felinos e aves em aulas de biologia para alunos do Ensino Médio. Imagens mostram es...
	- Mais de 100 cães são retirados de residência de Porto Alegre:  Mais de 100 cães foram retirados de uma residência do bairro São José, em Porto Alegre, na quarta-feira (4), devido às condições precárias do local. A remoção foi feita pela prefeitura d...




