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SR. PRESIDENTE RÔMULO DE CARVALHO FERRAZ: Eu gostaria, inicialmente, 

de agradecer, em nome do Ministério Público, a presença aqui, de todos os representantes da 

sociedade civil, das entidades neste encontro em torno das questões relacionadas à defesa da fauna. 

Agradecer especialmente o convite aqui para fazer essa abertura da Dra. Luciana Imaculada, que 

coordena o nosso órgão interno que cuida do assunto, Gedef, da Dra. Andressa que é a nossa 

coordenadora das Promotorias de Defesa do Meio Ambiente, em especial do deputado Noraldino, 

que é um parceiro e defensor da causa no âmbito do Poder Legislativo e tem feito um esforço 

muito grande, que a gente acompanha, deputado, de estender inicialmente, né ? Ele tem uma base 

na Zona da Mata, em Juiz de Fora, mas tem conseguido estender esse trabalho, essa luta para 

diversas regiões do estado, que é muito importante sobretudo para que a gente tenha um 

representante no âmbito do Poder Legislativo para que essas questões sejam eventualmente 

inseridas em diplomas legal e tudo, que são um sustentáculo para a defesa desse importante tema, 

que às vezes fica muito relegado, no âmbito até da própria atuação do conceito, vamos dizer, onde 

ele está inserido nas nossas instituições, aqui no Ministério Público, no rol, vamos dizer, do meio 

ambiente. E são tantas demandas também, e muitas graves, que nos tomam tempo. Como, aqui, 

em Minas é um estado com uma vocação minerária muito grande e isso tem sido uma preocupação 

constante por parte do Ministério Público. Nós tivemos recentemente um fenômeno ocorrido, lá, 

com a mineradora Samarco, que nos fez mobilizar um contingente muito grandes de promotores 

na área de meio ambiente e direitos humanos. Temos lá feito um esforço grande também para 

conseguir evoluir.  

Enfim, dizer que o Ministério Público, aqui, eu aqui falando em nome do procurador-geral 

de justiça, Dr. Tonet, que aqui não está hoje porque ele está em uma reunião de procuradores gerais 

em Santa Catarina, que nós temos um compromisso já firmado internamente com os colegas que 

atuam na área. Dra. Lílian, que tem também uma atuação mais, que é a mais antiga, não é, Lílian? 

Está na promotoria há muitos anos, mas também de muita dedicação à questão, a Dra. Anelisa, 

também, que chegou agora há pouco. E temos um compromisso, viu, deputado, com a questão, eu 

acho que o próprio Dr. Tonet já colocou para o senhor logo no começo de nossa gestão, e temos 



 
 

 

 

 

um planejamento, uma estratégia de alocar em um promotor, exclusivamente, para cuidar do tema 

e criar uma coordenadoria, mesmo, em nível estadual e esse promotor será, na verdade será a Dra. 

Luciana. Então, nos próximos meses isso vai se tornar uma realidade. 

[aplausos] 

SR. PRESIDENTE RÔMULO DE CARVALHO FERRAZ: E, fortalecendo essa 

atuação no âmbito do nosso centro de apoio do meio ambiente, mas com uma colega com grande 

experiência e muito amor e dedicação a essa questão, já, de muitos anos. Então, eu desejo um bom 

dia de trabalho para todos, e reafirmar o nosso compromisso com a questão de defesa da fauna. 

Nós também estamos fazendo um esforço, já, de alguns meses, fizemos um pacto com a Polícia 

Ambiental que está tendo problemas, todos nós sabemos, das dificuldades de ordem financeira que 

o país enfrenta, em Minas Gerais não tem sido diferente. Mas a dificuldade de alocação de recurso 

para o aparato material da Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental está assumindo essa tutela das 

questões relacionadas à fauna, o estado estava com dificuldade de alocar recursos para essa 

assunção e nós fizemos um entendimento com o comandante da Polícia Ambiental, coronel 

Fagundes e estamos canalizando através de dois TACs que já estava em andamento, recursos 

suficientes para que esses projetos da Polícia Ambiental, o aparato material seja adquirido com 

recurso desses TACs. Na verdade, são alguns projetos, né, Dra. Andressa, que vão perfazer coisa 

de 5, 6 milhões, uma parte já foi liberada diretamente para a Polícia Ambiental. Acertamos isso 

com o secretário de planejamento, o secretário é o Helvécio, que se incumbiria, porque estava com 

dificuldade de que isso fosse fechado, se incumbiria da transferência desse recurso, então isso 

também foi muito importante e trouxe um alento muito grande nas palavras do próprio comandante 

coronel Fagundes para esse trabalho de Assunção da tutela da fauna. 

Então, eu novamente reitero esse agradecimento e todos os representantes aqui das 

entidades da sociedade civil, do poder público, dos colegas, aqui, do Ministério Público, os nossos 

servidores, e vou pedir, Dra. Luciana, a autorização para me ausentar, porque eu tenho outros 

compromissos que, hoje, como adjunto estou sozinho, alguns estão de férias, o Dr. Tonet está fora, 

e desejar a vocês um bom dia de trabalho, ok? 

[troca de presidência] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Muito obrigada. Bom, 

eu gostaria de agradecer a presença do Procurador de Justiça Dr. Rômulo, e pelas palavras. Nós 

sabemos que a senhora fala autorizadamente e nos dá muito alento ver que o Ministério Público, 

ele está alinhado com o interesse da sociedade que é especializar e cada vez aprimorar mais a 

atuação na defesa da fauna. Hoje, em uma manhã de chuva, em uma quarta-feira comum, nós 

temos aqui uma sala cheia de pessoas que têm as suas vidas, cada um com suas famílias, com seus 

trabalhos e eles se deslocaram até a sede da Procuradoria para demonstrar. Cada pessoa aqui 

representa um movimento, representa um movimento local, representa uma associação, representa 

pessoas. E estão aqui a nos demonstrar como essa questão é importante para a sociedade. Eu só 

posso agradecer por fazer parte de uma instituição que reconhece isso, que está alinhada com esse 

pensamento da sociedade e que tem disposição constante de se aperfeiçoar. E tenho certeza, Dr. 



 
 

 

 

 

Rômulo, Dra. Andressa, Dra. Lílian, Dra. Anelisa, que o Ministério Público está protagonizando 

mais uma vez uma inovação na defesa do meio ambiente, como já fez com as promotorias por 

bacias hidrográficas no patrimônio histórico cultural, na habitação e urbanismo e com a promoção 

da fauna, eu tenho certeza que não vai ser diferente. Com essa equipe, com todas as pessoas 

motivadas, com as experiências que já existem, nós vamos poder qualificar essa nossa atuação e, 

no futuro, vamos ver como foi decisivo, como foi importante esse passo que nós estamos dando 

hoje. Muito obrigado, Dr. Rômulo, pela sua presença, nós só podemos agradecer ao senhor e o Dr. 

Antônio Sérgio Tonet, que disponibilizou esse espaço na agenda para nos ouvir, para ouvir os 

movimentos, e também pessoas ligadas a órgãos públicos que defendem a fauna. Muito obrigada. 

[aplausos] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Bom, iniciando os 

nossos trabalhos, eu vou passar a palavra para a Dra. Andressa Lanchotti, que é promotora de 

justiça, e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente, o Caoma, e que está 

na organização da área ambiental como órgão de apoio interno. A Dra. Andressa é uma das 

promotoras mais qualificadas do estado, do Brasil talvez, do mundo. Dra. Andressa está no lugar 

certo. Bom, eu sou suspeita para falar.  

[falas sobrepostas] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Não teria palavras, aqui, 

para expressar a qualificação da minha colega, só posso dizer que é uma honra, Dra. Andressa, tê-

la como colega e tem conduzido com muita competência, como tudo que ela faz, e ainda bem que 

é uma promotora que é dedicada à questão da fauna, o primeiro projeto da plataforma Semente foi 

referente à proteção da fauna e foi da Dra. Andressa, quando promotora, em Nova Lima. Então, 

assim, é uma sorte nosso poder contar com a colega nesse momento. E ela tem dado apoio ao 

Gedef, aos promotores com atuação na defesa da fauna. Sei que nós vamos crescer muito com essa 

parceria, Dra. Andressa. Muito obrigada. Com a palavra. 

SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA LANCHOTTI: Senhoras e senhores, bom dia. 

Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar, especialmente, a Dra. Luciana 

Imaculada, e parabenizá-la pela iniciativa desse evento hoje. Gostaria também de cumprimentar 

meus colegas promotores, meus colegas aqui presentes, Dra. Lílian, Dra. Anelisa, Dr. Rômulo que 

teve que se ausentar. Gostaria de cumprimentar o deputado Noraldino, que é um apoiador, aí, 

contínuo da proteção animal, e falar um pouco sobre a importância desse evento hoje.  

Essa gestão que assumiu a Procuradoria Geral de Justiça em dezembro do ano passado, ela 

vem pautando a sua atuação pelo diálogo, pela resolução consensual dos conflitos, pela 

transparência. Então, no início desse ano nós realizamos, com a presença do Dr. Tonet, uma 

reunião com os movimentos de defesa do meio ambiente, em geral. A reunião foi muito produtiva, 

foi um momento para ouvir as críticas, as sugestões, os anseios dos movimentos. E eu acho que 

hoje nós teremos essa mesma oportunidade, uma reunião para ouvi-los, porque o Ministério 

Público, ele deve pautar a sua atuação na necessidade dos movimentos, das pessoas que conhecem 

ali quais são os problemas, quais são os desafios para a proteção animal. Então, eu acho que com 



 
 

 

 

 

isso nós vamos dar maior efetividade à nossa atuação, ao nosso planejamento mesmo, porque a 

questão da fauna é muito complexa, ela tem desafios, tanto na fauna doméstica, fauna silvestre. 

Então, para que nós obtenhamos resultados efetivos, faz-se necessário um planejamento, e os 

senhores vão nos auxiliar com esse planejamento, essa oportunidade é para isso, é uma reunião de 

trabalho.  

Eu esqueci de agradecer a Dra. Luciana pelas palavras aí, mas são mais fruto da amizade 

do que a minha qualificação propriamente dita. Mas, como já dito pelo Dr. Rômulo, essa 

administração, ela vai fortalecer ainda mais essa proteção animal dentro do Ministério Público, a 

expectativa é que o Gedef se transforme em uma coordenadoria estadual que vai ter um peso 

similar à outras coordenadorias estaduais, aqui, de grande relevância interna e externa também, 

como a Coordenadoria de Patrimônio Cultural e a Coordenadoria de Habitação e Urbanismo. Isso 

é o primeiro passo para uma atuação integrada em defesa da fauna no Ministério Público, porque 

nós verificamos aí que os problemas, eles acontecem em todos os municípios mineiros. Tivemos 

problemas de óbitos de animais mês passado, um problema muito grave em Maria da Fé. Então, 

teve uma pronta atuação do Caoma e do Gedef para tentar solucionar essa questão e, a partir dessa 

atuação planejada, tenho certeza que vamos obter resultados expressivos nessa gestão em relação 

à proteção animal. Muito obrigada. 

[aplausos] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Dra. Lílian, promotora 

de justiça da capital. Acho que quase todos já a conhecem aqui. Uma promotora que tem um 

histórico de atuação muito relevante em favor da fauna para Minas Gerais e para o Brasil. Ela  tem 

sido uma referência para todos nós, promotores. Dra. Lílian, só posso agradecer pela sugestão do 

evento, pela ajuda com a organização e pelo nosso buffet que hoje funcionou perfeitamente. 

SRA. LÍLIAN MARIA FERREIRA MAROTTA MOREIRA: Espero que vocês 

aproveitem. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Esperamos que todos 

tenham aproveitado o café vegano, ele é livre de crueldade. Então, até o nosso café, aqui, hoje é 

uma forma de manifestação em defesa da fauna. Dra. Lílian tem a oportunidade. 

 SRA. LÍLIAN MARIA FERREIRA MAROTTA MOREIRA: Inicialmente gostaria de 

saber quanto tempo está destinado à minha manifestação? 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: A senhora tem todo o 

tempo que precisar. 

SRA. LÍLIAN MARIA FERREIRA MAROTTA MOREIRA: Sabe porque eu estou 

perguntando qual é o tempo? Porque quando eu vi no noticiário do Ministério Público esses 

encontros que o procurador geral de justiça vinha fazendo com as organizações sociais, eu percebi 

que nós, que estamos diretamente ligados à proteção da fauna, também precisávamos ter esse 

contato com a administração superior do Ministério Público, porque à medida que o tempo passa 

a gente percebe que esse é um tema que tem cada dia mais alcançado as pessoas e tem gerado uma 



 
 

 

 

 

demanda bastante expressiva. E muitas vezes a gente não tem certeza se a administração superior 

consegue perceber isso. Então, eu sou a primeira a vir fazer reivindicações como promotora da 

capital. Mas, já, de antemão, aqui registro que essa manifestação do Dr. Rômulo me emocionou 

muito, porque era um pedido antigo nosso, de que a coordenadoria tivesse uma atuação exclusiva, 

porque, se nós temos de acumular todas as outras tarefas com a defesa da fauna é muito difícil,  

não é? Eu espero realmente que isso aconteça e que a gente possa, efetivamente, poder contar com 

esse apoio do Gedef. Porque o Gedef foi criado a partir de um trabalho profícuo das ONGs, eu me 

lembro bem dessa época, Adriana Araújo, Dra. Edna Cardoso Dias, muita gente participou disso, 

encaminhavam pedidos e tudo o mais para o Dr. Luciano Badini, coordenador do CAOMA  na 

época. E foi criado assim,  no osso, a gente fazendo o máximo de doação possível já que as nossas 

atribuições são inúmeras e esse é um tema muito relevante, novo, que demanda, realmente, uma 

série de ações. Então, eu fico muito feliz, espero que isso se concretize e que esse apoio, essa ação 

coordenada, chegue a promotorias como a minha -- que é uma promotoria da capital -- e que possa 

realmente nos ajudar  a resolver os problemas tão intrincados que a gente vive aqui. Essa era minha 

primeira reivindicação, quando, de antemão, fui surpreendida aqui, vendo que parece que nós 

caminhamos nessa direção. Eu acho que isso é muito importante e nós vamos, então, lutar para 

que haja, também, dentro da capital uma promotoria exclusiva para a fauna,   porque hoje a 

promotoria da fauna não cuida só de fauna, ela tem os dois temas de grande impacto, em termos 

de volume de feitos, dentro da cidade de Belo Horizonte, que é o patrimônio cultural e a fauna. E 

isso, realmente, gera uma demanda muito grande, com uma sobrecarga de trabalho que muitas 

vezes inviabiliza o atendimento a tempo e modo de  todas as expectativas que a sociedade tem. 

Então, eu falo isso aqui como promotora, como pessoa que busca a proteção dos animais, mas 

também como uma pessoa que reconhece o esforço que cada uma dessas pessoas lutadoras, que 

estão aqui, fazem, dedicando seu tempo pessoal, seus finais de semana, para ajudar os animais e 

muitas vezes não encontram dentro, até da promotoria da capital, uma estrutura apta, a apoiá-las 

adequadamente, a dar o suporte  de que elas precisam e que o Ministério Público é  vocacionado 

a dar. Mas realmente a estrutura que nós temos é  muito tímida e realmente insuficiente, eu vou 

dizer aqui, a minha segunda reivindicação é essa, que haja um olhar para a promotoria da capital, 

para que possamos caminhar na direção de uma promotoria com atividade exclusiva ou pelo 

menos, preponderantemente, em defesa da fauna. Para que possamos juntar forças com toda essa 

sociedade civil, que está aqui organizada.  Quando eu comecei, 11 anos atrás, eles já vinham 

cansados de tanto lutar, de tanto batalhar sozinhos. Então, eu sou testemunha disso, sou a primeira 

a reconhecer. Agradeço a cada um o apoio, e são muitos os apoios que a promotoria tem recebido, 

os auxílios, as cobranças, contribuições importantes que foram sendo incorporadas, que me 

levaram até a voltar a estudar, fui fazer mestrado em direito ambiental, fiz a minha dissertação em 

fauna e, realmente, percebi e percebo, cada dia mais, como me foi útil aprofundar-me no tema, 

especialmente toda vez que recebo um laudo da Dra. Bárbara, graciosamente, maravilhosamente 

preparado, é um sonho e penso:  eu precisava ter isso, em todos os casos, fortaleceria muito a 

proteção.  

Mas enfim, nós vemos o sacrifício, reconhecemos. A terceira palavra é de reconhecimento 

a cada um dos senhores, e ao mesmo tempo proponho que  juntemos forças aqui, para que essa 



 
 

 

 

 

estrutura chegue ao Gedef e futuramente, quem sabe, até à promotoria da capital também, para que 

se possa dar esse retorno que a sociedade espera e para que, principalmente nós que fazemos a 

defesa das chamadas minorias, no caso o Ministério Público, possamos aguçar o nosso olhar, 

ampliar a nossa escuta para esses seres que não são capazes de se manifestar na nossa língua, mas 

que andam sofrendo muito por aí. Vocês me perdoem a emoção, mas é que nesse tema, é 

impossível a gente trabalhar, sem cada dia mais, se aperceber da importância que ele tem e da 

necessidade de o poder público, do Ministério Público e também os outros órgãos estatais, agirem 

de forma eficiente. E temos, aqui, a felicidade de ter um deputado que já se encontra no Poder 

Legislativo com essa visão, também dos órgãos públicos, nós temos aqui vários representantes que 

também já têm esse cuidado, que a gente persevere ainda mais, que a gente se una ainda mais para 

conseguir encontrar essas saídas e favorecer um mundo de mais paz, de mais solidariedade e de 

mais respeito à vida em todas as suas formas!. 

[aplausos] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Obrigada, Dra. Lílian, 

por essas palavras, que nos emocionaram, pois, realmente, é muito difícil trabalhar na defesa da 

fauna sem sentir. Quem não tem no coração, quem não tem dentro de si essa sensibilidade, acaba 

menosprezando o tema, menoscabando, entendendo que é um assunto de menor importância. Mas 

o nosso coração, a nossa mente, nós sabemos que para que nós possamos ter paz, nós precisamos 

ter paz entre todas as espécies, não é? Não só entre os humanos. Então, agradeço por essas palavras. 

E gostaria também, aproveitando esse momento, de agradecer cada pessoa que se deslocou daqui 

da sua casa, já vi que tem gente aqui de Caratinga, nós temos aqui pessoal de Formiga, de Pains.  

Nós reconhecemos em cada protetor uma pessoa que, um cidadão, que deixa seus interesses 

e não consegue se calar diante de tantas ofensas que os animais têm sentido. São pessoas 

motivadas, talvez não exista no mundo um movimento que tenha tanta motivação e que possa nos 

passar tanta motivação quanto o movimento de proteção animal. São pessoas que tiram do próprio 

bolso o financiamento das suas próprias causas. Ninguém aqui tem um bom salário em uma ONG 

que recebe patrocínio internacional. O movimento de proteção ambiental da fauna, ele sobrevive 

de vaquinhas, de rifas, de trocados. Esse dinheiro que financia a proteção dos animais. E essas 

pessoas, assim, se todas elas começaram às vezes cuidando de um cãozinho ali na rua que foi 

abandonado, no fim das contas acaba vasculhando rótulo de cosmético, acaba verificando se 

aquela empresa testa o produto aqui ou na China, porque tanto faz, os animais aqui ou da China 

também sofrem. Então, o movimento, ele tem o seu próprio jeito de ser, e as pessoas também, elas 

acabam também envolvidas nesse movimento, o movimento muda as pessoas. Então, essa ocasião, 

hoje, é muito importante para o Ministério Público, porque nós temos uma parceria, que é, que 

está descrita na primeira norma de proteção aos animais, lá no decreto assinado pelo Getúlio de 

1934, nº 24.645, já colocava o Ministério Público e as entidades protetoras dos animais como 

representante dos animais em juízo. A nossa parceria é muito antiga e nós temos que reavivar. É 

nessa parceria que nós vamos encontrar a nossa motivação, é nessa parceria que nós vamos 

encontrar o alinhamento para as nossas ações. Por isso eu agradeço aqui, em nome da promotoria, 

em nome do Gedef, em nome de todos os colegas integrantes que estão aqui, por terem 



 
 

 

 

 

comparecido, por estarem aqui, por virem compartilhar suas experiências conosco, tudo será 

considerado e nós esperamos, assim, alinhar o nosso posicionamento, aperfeiçoar a nossa atuação 

a partir do que for dito aqui. Então, sem mais demora, com essas palavras de agradecimento, eu 

passo a palavra para a primeira pessoa que se inscreveu, talvez seja a pessoa mais motivada de 

todas, que sempre tem uma palavra que nos coloca para cima, que nos desafia, é realmente um 

aprendizado, Adriana Araújo, do movimento mineiro. A senhora tem cinco minutos, se conseguir 

resumir todas as demandas do universo nesses cinco minutos. 

[risos] 

SRA. ADRIANA ARAÚJO: Bom dia a todas e todos. É uma grande satisfação estar aqui 

hoje. Só falar da minha alta velocidade, que eu estou desde madrugada, mas à tarde temos outra 

reunião. Então, pedir a todos aí, desculpa. Nós trouxemos aqui um documento a ser entregue para 

o procurador do Movimento Crueldade Nunca Mais, que atua nacionalmente, visando, 

principalmente, mudar o Código Civil Brasileiro, aumentando as penas e mudar, também, a 

condição dos animais, da condição de coisa que atualmente eles são considerados. E também as 

demandas do movimento mineiro, contemplando aqui as demandas dos cães, gatos, capivaras, os 

animais silvestres como um todo, os animais usados para esporte, explorados cruelmente, em 

rodeios, vaquejadas, entretenimento, da diversão. O comércio de animais, as rinhas que, 

absurdamente, apesar de proibidas, acontecem em larga escala, principalmente em Belo Horizonte. 

Absurdo dos maiores na própria capital debaixo dos olhos do Poder Constituído, então a gente 

coloca um destaque em relação a isso. Não vou me estender, porque o meu prazo é só de cinco 

minutos. Para mim é um exercício conseguir cumprir esse prazo. E aí, eu gostaria de protocolizar 

e deixar para que seja entregue ao atual procurador. Agradecer a todas e todos presentes, cidadãos 

que aqui estão, parceiros de longa data, já o Movimento Mineiro avança para 11 anos e tenho aqui, 

no meu lado direito, minha grande mestra, minha grande irmã e todos vocês, mas aí na pessoa da 

Flávia Quadros(F) e da Dra. Bárbara Goloubeff, que eu acho que são as dinossauras aqui, 

carinhosamente falando, da causa animal. Muito obrigada a todos e todas. E avante, nós temos 

muito a construir juntos. Obrigada. 

[aplausos] 

SRA. ADRIANA ARAÚJO: E enfatizar que a gente lida com todo o poder público e... 

ah, a gente está em casa, eu conheço quase todo mundo aqui. O Ministério Público, eu preciso 

enfatizar,  ? A gente tem lidado com todo o Poder Constituído, só não lidamos ainda com o IMA 

e Polícia Federal. O restante, todos, de A à Z, nós já lidamos, com a academia merece destaque 

também, antes da gente buscar elaboração de uma lei em cumprimento dela, a gente bate na porta 

da academia. É a universidade que nos ampara tecnicamente para a gente exercer um ativismo 

responsável, e ético,  ? Esses dois valores aí, essas duas preocupações permeiam o trabalho do 

Movimento Mineiro. Agora, destacar com louvor aí, com todos os holofotes, o Ministério Público 

de Minas Gerais que é o nosso grande parceiro, nas pessoas da Dra. Luciana, Dra. Lílian Marotta, 

Dra. Anelisa, e o Noraldino também. Noraldino, nosso representante no Poder Legislativo, um 

grande parceiro, um ativista legislador e agora Dra. Andressa também, que eu tenho certeza que 



 
 

 

 

 

já integra essa força tarefa maravilhosa, Operários de Francisco. Obrigada. 

[aplausos] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Obrigada, Adriana, pelas 

palavras. Nós recebemos aqui o requerimento, vai ter um encaminhamento devido. E eu gostaria 

de dizer que a nossa reunião está sendo gravada, depois nós vamos produzir um documento. Todas 

as demandas que forem apresentadas aqui vão ter o seu devido encaminhamento.  

A Adriana, ela tem sido responsável por uma revolução no movimento de defesa dos 

animais. Ela tem trazido muita qualificação, muita objetividade, a gente sabe da urgência do 

movimento, Adriana, das nossas demandas e o nosso impulso, às vezes, ele consegue ser refreado. 

Ela tem feito esse papel muito bem, que é organizar e ser canal de comunicação do movimento, 

de dar projeção. E ela tem feito isso de uma forma muito objetiva, tem qualificado muito o 

movimento dentro do estado de Minas Gerais e servir de exemplo, também, para outras entidades 

no país, Adriana. Nós só temos a agradecer pela parceria, pela confiança. As palavras que vêm da 

sua boca, elas tem um valor muito grande para nós, porque sabemos como você enfrenta essa 

questão, como você se dedica a ela, como você conhece o pior e o melhor de tudo e como você é 

sincera. Então, nos lisonjeia muito essa parceria, essas suas palavras e vamos em frente,  ? Muito 

obrigada, Adriana. A palavra agora está com a Cáthya Goulart da ONG Focinho Gelado. 

SRA. CÁTHYA GUIMÁRIA GOULART: Bom dia a todos. Meu nome é Cáthya 

Goulart, eu sou da cidade de Pains. Desde já, eu quero agradecer imensamente Dra. Luciana pelo 

convite. A Márcia, que é a madrinha da ONG que eu criei lá na minha cidade. E estou muito 

contente de estar aqui hoje, é a primeira vez que eu participo de um movimento assim. Eu saí da 

minha cidade há mais de 20 anos e retornei há cinco anos. E neste retorno eu vi necessidade de 

alguém para amparar os animais, o ambiente. Porque lá é assim, é uma cidade do interior onde a 

cultura deles ainda é a matança. Recolhe ou solta em outra cidade ou mata. Então, eu cheguei para 

denunciar, para fazer e acontecer. E assim eu tenho feito. Há cinco anos, desde que retornei, eu 

luto em prol dos animais, dessa causa tão nobre que todos nós aqui lutamos e sabemos o quanto é 

difícil, o quanto não somos reconhecidos. E, não diferente de todos vocês, para mim também é 

muito difícil. Eu não tenho apoio nenhum, nunca tive o apoio do Poder Executivo, nem do 

Legislativo. Quando eu criei a ONG, eu convidei um vereador para fazer parte porque eu achei 

que tendo alguém do poder público seria mais fácil para nós. Foi um engano meu. As pessoas 

entenderam que eu criei um canil, queriam que eu recolhesse, jogam animais na minha porta, 

enfim, nós todos sabemos como é. E sem ter o apoio de todos, eu resolvi, mais uma vez, dar a cara 

para bater e me candidatei à vereadora na minha cidade em prol dos animais, e ganhei. É meu 

primeiro mandato, vou seguir os passos do deputado Noraldino, se Deus quiser.  

Hoje, eu luto, tenho mais portas abertas para a nossa causa. É no interior? É, mas lá não é 

só eu. Nós temos a nossa cidade vizinha, Formiga, Córrego Fundo. Então, assim, acredito que 

quanto mais pessoas se unirem,  ? Por exemplo, eu hoje sou vereadora em prol dos animais, mas 

eu consigo ajudar mais pessoas,  ? O deputado sabe mais do que eu, está na área há mais tempo, 

e, mais uma vez, eu quero agradecer. Eu comecei a contar a história da Focinho Gelado, eu nomeei, 



 
 

 

 

 

dei carinhosamente esse nome, porque a gente sabe que um animal quando ele está bem, saudável, 

o focinho dele está gelado,  ? E tem aquele ditado que fala que a felicidade começa no rabinho 

abanando e termina no focinho gelado. Então, eu carinhosamente nomeei a nossa ONG de Focinho 

Gelado.  

Estamos aí na luta, em busca, eu nunca consegui nem castrações para os animais da nossa 

cidade, tudo que foi feito lá, igual a doutora falou, saiu do meu bolso ou a gente faz vaquinha ou 

a gente faz feira, a gente faz bazar e assim vai indo. Só que agora, eu fui bem instruída, já sei os 

passos que eu posso caminhar para que a gente possa crescer cada vez mais em prol dos animais, 

em prol do nosso meio ambiente que tanto necessita. Mais uma vez eu quero agradecer muito por 

estar aqui hoje e dizer que contem comigo sempre. Muito obrigada. 

[aplausos] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Cáthya, nós é que 

agradecemos pela sua presença. Gostaria de registrar o belíssimo trabalho que a Focinhos Gelados 

tem realizado em Pains, que tem ajudado a construir uma consciência nova dentro do município. 

Nós vamos, depois, dar os encaminhamentos a esses requerimentos e vamos tentar trabalhar juntos 

em Pains, também.  

Agora eu vou passar a palavra para a Márcia Alves, que é a presidente da Associação 

Protetora dos Animais de Formiga, minha parceira. 

SRA. MÁRCIA ALVES: Bom dia a todos. Bom dia para a Dra. Luciana. Dra. Luciana é 

minha madrinha, madrinha da ONG. Como a Cáthya disse, Formiga é uma cidade ainda bem do 

interior. Apesar de tudo, o pessoal de lá já está mudando a mentalidade. Quando a gente montou 

a ONG muita gente chegava perto e falava assim: “Nossa, você vai ajudar um animal? Por que 

você não ajuda uma pessoa?”, entendeu? Hoje em dia as pessoas já estão mudando a visão delas 

em relação aos animais, inclusive, na minha cidade. Como imagino nas outras cidades, nós não 

temos o apoio de prefeito, do Executivo, do Legislativo. A nossa grande apoiadora em Formiga é 

a Dra. Luciana no Ministério Público. Nós trabalhamos, como penso que todos aqui, às vezes com 

o nosso dinheiro, mas lá a gente consegue alguns doadores, nós já castramos, hoje, mais de cinco 

mil animais, quase sem o apoio, da prefeitura a gente nunca teve, nem do Legislativo. E a gente 

conseguiu TAC do Ministério Público, e com algumas verbas, também. Lá, além dos animais de 

rua, que é cachorro e gato, nós, até me lembrei aqui, agora, falando, das garças. A gente tem um 

problema, lá, de garças, que o pessoal tentou cortar as árvores do centro da cidade, que elas ficam 

no centro da cidade, para elas saírem. Não funciona, a gente já sabe. É uma outra tarefa também 

da ONG, do Ministério Público. E eu acho que, igual nós todos estamos aqui, eu fiquei feliz porque 

está cheio de gente e a gente vê que cada dia mais aumenta o número de pessoas que estão dispostas 

a ajudar os animais. Porque, como a doutora disse, eles não têm voz, então nós que somos a voz 

deles. E espero que esse movimento aqui, a Adriana eu sempre recebo no meu WhatsApp um 

monte de coisa dela, eu acho que superbacana porque eu posso passar para o pessoal da minha 

ONG, entendeu? Então, eu estou sempre passando. Adriana, agradeço. Porque às vezes a gente 

está lá no interior, a gente não tem essas informações, entendeu? E você passando, a gente pode 



 
 

 

 

 

passar para as outras pessoas. E isso esclarece porque, como eu disse, já mudou o pensamento das 

pessoas lá, entendeu? Muita gente que não ajudava, ajuda. Inclusive, eu venho comentando com a 

Dra. Luciana, nós postamos no nosso Facebook da Apaf sobre o rodeio,  ? Foi, assim, teve um 

bate-boca como tem sempre, mas eu notei que tem mais pessoas que não apoiam o rodeio do que 

apoiam, entendeu? Então, foi muito bacana. Eu acho que a gente tem que divulgar isso, porque 

através da gente que as pessoas vão mudando o pensamento delas, entendeu? Eu agradeço por 

estar aqui, no que eu puder ajudar também, eu sei que a gente é bem pequenininho lá, mas no que 

a gente puder ajudar. E que o movimento fique cada dia mais forte. Obrigada. 

[aplausos] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: A Márcia tem muito a 

nos ensinar, pois trabalha com muita objetividade na condução da APAF, que cresceu muito sob 

sua presidência. E ela tem conseguido fazer milagres lá em Formiga, sem recursos. 

SRA. MÁRCIA ALVES: Eu me lembrei aqui. Acho que mais o pessoal do interior,  ? Lá, 

nós, eu peguei um exemplo do comedouro que eu acho muito bacana. Teve uma moça de uma 

cidade de São Paulo que chama Uchoa. E ela fez um comedouro como geladeira, um comedouro 

bebedouro. E nós pegamos esse projeto, eu vi na internet, peguei, procurei uma pessoa, inclusive 

na cidade da Cáthya, que é meu tio. Ele fez para gente, é um comedouro bebedouro. Então, assim, 

é uma geladeira velha, ela é toda adaptada para um depósito de ração e depósito de água, e a gente 

distribuiu, está distribuindo ainda essas geladeiras em Formiga. Nós já colocamos quatro em 

Formiga e uma no Balneário de Furnas, também, que é um lugar lá perto da nossa cidade que tem 

muito cachorro abandonado. É muito bacana, sabe? 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Elas adesivaram a 

geladeira com a logomarca da entidade e colocaram a foto do cãozinho comunitário, o Sorriso, 

não é? 

SRA. MÁRCIA ALVES: O Sorriso e a Gorda. Isso. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Um cão comunitário, que 

já está há 13 anos na rua, e é muito conhecido em Formiga. Então, esses comedouros feitos com  

geladeiras recicladas são instalados nos locais onde há uma concentração maior de cães e com 

câmeras por perto. No início, as pessoas ficaram preocupadas se esses comedouros aumentariam 

a população de animais. Nós conversamos e explicamos nossa expectativa era no sentido de que a 

população se equilibrasse, e isso aconteceu. Desde então a gente não vê aqueles animais famintos 

no centro da cidade, pois eles sabem onde vão comer, eles sabem onde vão beber. E importante é 

que os locais têm câmeras. 

SRA. MÁRCIA ALVES: Uhum, sempre tem. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: E a população apoia 

doando ração. Cada protetor é responsável por um comedouro, que estão na rodoviária, o outro 

está na praça central. E a ideia nova da Márcia, agora, é colocar um comedouro e bebedouro em 

cano de PVC, que custa cerca de 50 reais. Na porta da casa dela já tem. 

SRA. MÁRCIA ALVES: Na porta da minha casa já tem um. E tem os meus clientes, lá, 



 
 

 

 

 

que vão lá todo dia. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: É espalhar em uns 50 

lugares dentro de Formiga, não é , Márcia? Para os animais terem o que comer e o que beber. 

Então, a Márcia tem muita objetividade e tem ideias boas. Eu acho que a gente podia aproveitar, 

Márcia, muito o que você tem a ensinar e outras protetoras aqui, em termos práticos para quem 

está começando e compartilhar esse nosso conhecimento. Depois podemos pensar em uma forma 

de deixar isso registrado em um blog, em um espaço na internet para que as pessoas possam 

aprender. São soluções baratas, ninguém gastou uma fortuna fazendo esse comedouro a partir de 

uma geladeira reciclada. 

SRA. MÁRCIA ALVES: Não, a geladeira fica em R$ 90. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Noventa reais. E os 

animais têm onde comer, hoje, em Formiga. É um alento, não é, Márcia? Porque era uma correria, 

para alimentar os cachorros da rodoviária. Hoje, eles têm ali a sua comidinha, a sua água. 

SRA. MÁRCIA ALVES: Eles têm a referência deles. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA:  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Isso, são castrados, 

Adriana, são cuidados. 

SRA. MÁRCIA ALVES: E é interessante por causa disso, até por causa dos comedouros, 

as pessoas, elas começaram a ver os animais de um jeito diferente. É legal alimentar, entendeu? É 

legal cuidar. É legal. Lá em Formiga, por exemplo, um cachorrinho era atropelado, um gatinho, 

ele ficava ali até morrer. Hoje em dia não, hoje em dia não só as pessoas da ONG, mas as pessoas 

de fora também, elas pegam o animal, levam no veterinário, cuidam, entendeu? Aí lógico, depois 

a gente tem que fazer uma rifa, a gente tem que pagar. Mas, enfim, mas pelo menos tem atitude. 

Isso. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Márcia, obrigada por ter 

vindo, obrigada por ter compartilhado a sua experiência com todos. Eu vou passar a palavra agora 

para Daniela Passos, que é da entidade Rosa Dos Ventos. 

SRA. DANIELA ARAÚJO PASSOS: Bom dia. Obrigada pelo convite. Agradeço, 

principalmente na pessoa da Dra. Andressa, que foi nossa parceira. Eu sou de Nova Lima. A Rosa 

dos ventos é uma empresa na verdade, e eu sou também do grupo de protetores do Bem Pet. A 

Dra. Andressa, ela é promotora de meio ambiente em Nova Lima e nos apoiou com o projeto de 

conscientização na cidade chamado "Cãominhando para a Conscientização". Que é um projeto que 

a gente levou para as escolas, um jogo educativo, ensinando as pessoas sobre tutela responsável. 

As crianças,  ? A gente desenvolveu nas escolas. Os alunos da rede municipal do 1º ao 5º ano, 

todos eles participaram da atividade. A gente também desenvolveu uma revistinha em quadrinhos 

que o cenário todo é da cidade de Nova Lima, para as pessoas se identificarem, contando história 



 
 

 

 

 

de animaizinhos que vivem nas ruas. E, com isso, a gente conseguiu sensibilizar boa parte da 

população da cidade, os pais, as crianças levaram para casa o que aprenderam na escola, a gente 

teve um feedback muito positivo. E também fizemos um trabalho com os ACSs, os agentes 

comunitários de saúde, capacitamos todos eles. Recentemente, inclusive, capacitamos os ACSs de 

Raposos e foi bem positivo, todos eles. A gente sempre avaliou todas as atividades que a gente 

desenvolveu e na avaliação dos agentes comunitários, todos eles responderam, colocaram que eles 

entendem que é responsabilidade deles conscientizar a população a cuidar bem dos animais. Que, 

ao cuidar dos animais que estão em suas casas, eles também estão cuidando da saúde da população. 

Então, eles foram orientados a passar para a pessoas a importância de castrar os animais, de 

vacinar, de não criar soltos nas ruas,  ? Estamos finalizando, também, um diagnóstico, um censo 

na cidade em parceria também com a Secretaria de Saúde, eles fizeram entrevista nas residências, 

onde haviam animais, cães e gatos, para poder entender como essas pessoas cuidam de seus 

animais. E a gente percebeu, hoje a gente consegue identificar quais são os bairros da cidade em 

que as pessoas mais têm animais sendo domiciliados, não castrados e não vacinados. Onde a gente 

consegue identificar maus-tratos. Inclusive a gente fez uma pergunta que é: “O que a pessoa faz 

quando tem filhotes?”. Várias pessoas responderam que abandonam. Então, a gente consegue 

identificar quais são as regiões em que tem esse tipo de problema para a gente traçar estratégias 

de conscientização e políticas públicas de castração, vacinação.  

Então, a gente entende, a gente consegue fazer uma coisa, trabalhar de maneira mais 

estratégica a questão em Nova Lima. E a gente entende, o nosso grupo lá em Nova Lima, que o 

principal meio de se mudar uma realidade é através de da conscientização da população, porque a 

população que abandona, é a população que maltrata,  ? E, com isso a gente ganhou uma força na 

cidade, já temos diálogo, hoje, com a prefeitura. Conseguimos recentemente que, a gente teve 

acesso à LDO,  . E o município colocou no Anexo nº 1 como uma das prioridades desse governo 

a criação da unidade de vigilância de saúde, mais conhecido como CCZ. Então, eles vão construir 

dentro do critério de recolher os animais, castrar, vacinar e ‘microchipar’ e retornar com esses 

animais para as ruas, os saudáveis, os que tiverem condições de viver nas ruas. E os outros, a gente 

vai trabalhar em parceria para arranjar adotantes. E, também, o recurso que veio, foi o primeiro 

projeto da plataforma semente aprovado, o recurso que sobrou que foi uma quantidade muito boa 

de recursos, a gente teve a permissão agora pela promotora que está atuando no município, Dra. 

Débora, de comprar microchips para a gente aplicar nos animais de lá. Então, a gente está andando 

bastante, tanto os vereadores, todos os vereadores hoje querem nos apoiar, a gente já propôs leis, 

já criamos, estamos criando o Fundo Municipal de Proteção Animal, Conselho Municipal de 

Proteção Animal. Dia 24, agora, sábado que vem, sem ser esse agora, o próximo, a gente vai fazer 

uma “Cãominhada” na cidade, com o tema maus-tratos, vamos divulgar o número de WhatsApp 

para as pessoas denunciarem os maus-tratos, e a gente vai identificar onde realmente é relevante a 

gente encaminhar para a polícia, a gente já tem a parceria da polícia, e a polícia vai verificar os 

maus-tratos. A gente não tem para onde levar, a gente não tem abrigo, a ideia é que a pessoa fique 

como fiel depositário do animal, mas a gente consegue monitorar isso. E na “Cãominhada”, a PM 

vai com a gente levando nas guias animais vítimas de maus-tratos resgatados pelos protetores de 

Nova Lima. A Polícia Ambiental também vai, a gente está fazendo panfleto, eles vão nos ajudar a 



 
 

 

 

 

distribuir, os escoteiros. Então, tem uma mobilização bem interessante para isso e a gente espera 

continuar caminhando sempre aí, e com a parceria do Ministério Público. Muito obrigada. 

[aplausos] 

SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA LANCHOTTI: Eu queria só agradecer a Daniela 

pela parceria, realmente foi muito frutífera, eu acho que nós podemos levar essa iniciativa para 

outras cidades de Minas Gerais, porque essa atuação conjunta com a Secretaria de Saúde é muito 

importante. Para termos um parâmetro, ter dados oficiais da situação da cidade. Isso ainda é uma 

deficiência, infelizmente. 

SRA. DANIELA ARAÚJO PASSOS: É, alguns municípios já me procuraram, alguns 

grupos de proteção já me procuraram e a gente está disponibilizando o trabalho, caminhando para 

quem quiser replicar no município. Isso é-- 

SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA LANCHOTTI: Além da função de, também, 

educação ambiental, essa atuação na escola também eu acho que é fundamental para a efetividade 

das ações. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Excelente. Nós 

precisamos aprimorar nossa atuação, Daniela. Depois, esse projeto, ele está na Plataforma 

Sementes,  ? 

SRA. DANIELA ARAÚJO PASSOS: Aham. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Nós estamos trabalhando 

na criação de um blog, Dra. Andressa, para o Grupo Especial de Defesa da Fauna. Nós gostaríamos 

de colocar esses projetos, o projeto de Nova Lima, o projeto de Formiga para que as entidades de 

outras partes do estado possam conhecer e se inspirar nesses trabalhos que já deram certo. Muito 

interessante. Obrigada pela contribuição. Eu vou passar a palavra agora para o Paulo Henrique, da 

Assembleia Legislativa, que está representando o deputado Anselmo, não é Paulo? 

SR. PAULO HENRIQUE: Isso. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Você tem a palavra. 

SR. PAULO HENRIQUE: Bom dia a todos. Parabenizar a Dra. Luciana por esse 

encontro. Falar aqui, que melhor e melhor representado que o deputado aqui na questão da defesa 

animal, não tem na Assembleia. Mas a gente tenta, de alguma forma, também, ajudar de alguma 

maneira. O deputado Anselmo já foi vereador de Belo Horizonte e eu estava até pesquisando aqui, 

verificando aqui, a Lei nº 10.119/2011, até a Dra. Bárbara aqui, que teve junto com o deputado na 

época. A doutora acho que vai saber até melhor do que eu que estou lá dentro, mas hoje a 

regulamentação já está nos finalmentes, que que é a questão da regulamentação da circulação de 

veículos de tração animal, que na época foi inspirado na questão, principalmente, de condições 

mais dignas para os animais.  

Então, essa briga de algo que vem desde 2010, na época que o deputado era, então, 

vereador. E a gente vem atuando na comissão lá de defesa dos animais junto com o deputado 



 
 

 

 

 

Noraldino, sabemos da importância, temos aqui várias pessoas que eu identifiquei, a Adriana, de 

vez em quando a gente: “Não, usa a estrutura do gabinete, manda e-mail”. O Justus(F), que tentei 

falar com ele ontem e não consegui, um grande amigo nosso na defesa. Dra. Bárbara e os demais 

aqui, que a gente sempre encontra. Esse é o caminho. Trago aqui as palavras do deputado, que, 

infelizmente, não pode estar aqui por uma questão de agenda, mas que estamos à disposição, de 

portas abertas, é uma causa que ele luta. E essa semana passada, ainda, como diz, é engraçado no 

sentido em si, mas não é engraçado. Chegou no nosso gabinete, deputado Noraldino, e falando de 

um rodeio que ia fazer na cidade. “Não, que vai ter um rodeio, vai ter uma dupla sertaneja assim, 

assim e assado, e tal”, e na hora que ele entrou, conversando comigo, entrou falando no gabinete 

do deputado. Eu saí, eu não sei o que o deputado falou ou não, que milagre que o deputado fez, 

mas ele já saiu lá falando que não ia fazer mais o rodeio, que ia ter só a festa. Que não teria mais 

o rodeio. “Não, eu conversei com o deputado, a gente estava, pensei melhor, vamos fazer só a festa 

lá, o rodeio eu não vou fazer mais não”. Então, assim, que o deputado, eu já vi algumas vezes, 

pessoas chegam animadas e ele simplesmente fala: “Não, o rodeio eu não participo. Não gosto, 

acho que é um evento que não deve ser concretizado, que não deve ser feito na cidade, a gente 

pode fazer festas por vários motivos e não vai ser um rodeio que vai trazer um benefício a mais ou 

a menos para a cidade. Então, faz um show, mas não faz o rodeio, não”. Bom, pelo menos um 

prefeito o deputado convenceu.  

Mas mais uma vez parabenizar e colocar que estamos à disposição lá sempre que 

necessário, no Legislativo, lá, cada um é através de uma ONG, através, agora, do nosso vereador 

no Legislativo, o Poder Executivo, Judiciário, todos juntos chegaremos a um denominador 

comum, aí. Muito obrigado. 

[aplausos] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Muito obrigada. Nós 

precisamos conhecer os argumentos que o deputado usou para poder replicá-los. Apesar de que 

nós sabemos, assim, que quando um deputado, um representante do Poder Legislativo estadual ou 

federal se posiciona a favor da fauna, essa causa, ela ganha uma dimensão maior. Ela ganha, 

também, mais importância na visão da população. Então, é muito importante nós termos deputados 

comprometidos como o deputado Anselmo, o deputado Noraldino, que têm se destacado muito na 

defesa da fauna. Como é  muito importante termos o apoio dos senhores nessa luta. Ele engrandece 

o nosso movimento, pois os senhores têm muitas ferramentas de atuação. E quando o Poder 

Legislativo acordou para essa questão, de uma forma muito recente. Quantas normas estaduais 

foram publicadas de extrema importância para a proteção da fauna? E que possamos servir de 

inspiração para outras Assembleias Legislativas. Foi publicada o ano passado a lei que tipifica os 

maus-tratos, não é, deputado? E essa lei também para sanar dúvidas no meio jurídico, pois 

apresentou conceitos normativos do que são maus-tratos. E só para enfatizar, no início da reunião, 

o Dr. Rômulo trouxe uma informação muito importante de que a Polícia Ambiental já está 

aplicando essa lei, não sei se é do conhecimento do deputado, mas a Polícia Ambiental já está 

atuando administrativamente mediante aplicação de sanções por maus-tratos na esfera 

administrativa. Então, hoje, o policial de meio ambiente ele atua, tanto em face do crime que 



 
 

 

 

 

aconteceu, na conduta criminal, no art. 32 da Lei nº 9.605, mas ele atua também 

administrativamente mediante a imposição de sanções. Uma das primeiras autuações foi em 

Formiga, eu tenho a felicidade de contar para os senhores, a apreensão de 48 galos que eram 

criados para rinha, criados no centro da cidade, causando todos os incômodos urbanísticos que 

isso acarreta, e principalmente os maus-tratos aos animais, muitos animais estavam feridos, cegos, 

vivendo em meio à sujeira. E eles foram recolhidos e a aplicação da multa foi de R$ 21 mil. Então, 

o infrator, já foi penalizado. Infelizmente as penas para os crimes de maus-tratos elas são penas 

muito baixas, dificilmente nós conseguimos condenar alguém a uma pena de prisão por um crime 

de maus-tratos, mas, nesse caso, ele já foi penalizado pela infração administrativa, que foi 

produção normativa aqui dos deputados estaduais. Nós fizemos uma reunião com o comandante 

do destacamento e ele nos disse: “Olha, nós precisamos de estrutura, nós precisamos de 

treinamento para poder atuar. Nós precisamos saber como atuar em caso de maus-tratos, nós não 

sabemos”. Eles não têm qualificação técnica. Nós entendemos isso. A estrutura, ela está sendo 

assegurada através desse termo de ajustamento de conduta, que a Dra. Andressa tem trabalhado 

junto com o Dr. Rômulo, Dr. Francisco, que deve adquirir veículos para a polícia, e adquirir os 

equipamentos, também, que a polícia precisa para recolher os animais. Nós sabemos que a situação 

mais inconveniente é a manutenção do animal com o infrator. Então, essa estrutura que tem sido 

assegurada, que será assegurada, nós esperamos através desses TACs, são R$ 6 milhões, mais ou 

menos, vai permitir que a polícia recolha os animais, e nós temos trabalhado, também, o 

aperfeiçoamento da Polícia Ambiental, uma parceria grande, aqui, com o Comando. O ano passado 

nós fizemos um trabalho em conjunto com a Universidade Federal do Paraná, com a professora 

Carla Molento, ela veio e fez a qualificação de uma turma de policiais. E esse ano nós pretendemos 

fazer novamente esse curso com representações do estado todo. Então, assim, nós temos trabalhado 

conjuntamente com a Polícia Ambiental no sentido de viabilizar a estrutura logística e a estrutura 

de formação que eles precisam para agir cada vez melhor. E o trabalho deles sendo bem feito, não 

é, Dra. Lílian, já é um meio caminho andado para a nossa atuação, também, ali na esfera criminal 

e na esfera cível. Então, são informações importantes que eu gostaria de compartilhar com todos 

aqui. Eu vou passar a palavra, agora, para a Arlete, que é do Conselho Regional de Biologia. 

SRA. ARLETE VIEIRA DA SILVA: Bom dia a todos. Agradeço, aí, o convite. Nós 

recebemos o convite ontem, e prontamente, eu vim porque é importante o conselho andar junto 

com a representação da sociedade. Nós do conselho estamos à disposição, nós temos técnicos 

especializados na área da fauna, que é nossa cadeira de atuação. E, como uma autarquia, a gente 

fica limitado na questão da fiscalização do profissional, que é a qualidade do profissional para a 

sociedade. Mas temos formas, aí, de ajudar, de fazer parceria junto com o Ministério Público, de 

treinamentos, o que for, junto com os nossos, a gente pode encaminhar profissionais na medida 

que vocês precisarem. E mesmo para as ONGs, o que for possível, ajudar a gente ajuda. 

Financeiramente eu não digo, porque aí tem limitações que o TCU nos impede de fazer, mas tudo 

é conversado lá para a gente ver no que a gente pode ajudar. Agora, como,  , saindo aí da 

representatividade que eu sou a vice-presidente, então eu estou falando pelo nosso conselho, 04, 

no que a gente pode fazer. Me preocupa sim a questão da fauna nas cidades, principalmente os 

animais, os cães, que eles são abandonados, eu vejo isso muito, eu moro em Betim, e no meu 



 
 

 

 

 

bairro, por ser um bairro onde ainda existe muita área verde, muito sítios, as pessoas estão 

abandonando os animais com leishmaniose. Eu peguei um animal na rua, levei, fiz a análise dele, 

no laboratório, constatei. Não levei para sacrificar, porque a gente tem formas, de cuidar desse 

animal até ele vir a óbito sem judiar, sem nada. Então, ele faz parte, hoje, da minha família, está 

lá. Mas eu não posso sair capturando todos na rua e levando para casa, porque não tenho condição 

de ficar cuidando. E é um ponto que a gente precisa realmente observar, porque envolve a questão 

da saúde. Coloca em risco os animais que são cuidados nas outras casas e também as pessoas, nós 

já estamos tendo problema em Betim com relação à leishmaniose no ser humano. E eles estão com 

problema para cuidar dessas pessoas, de controlar. Então, isso está aumentando gradativamente, e 

eu vejo isso lá e a gente precisa realmente do Ministério Público, conversar lá, em Betim, para 

essa questão do Legislativo, atuar com mais intensidade. Eu até falei, mas infelizmente, eles 

precisam de um poder maior. Isso é uma coisa que eu coloco aqui, um pedido particular, não do 

conselho. E lá na minha casa, por morar em sítio, justamente, os animais vivem da fauna silvestre, 

entram e são alimentados pelas plantas, as frutíferas que eu deixo para eles, por ser bióloga eu 

deixo tudo lá, então eles entram, fazem a festa, comem, saem, vão embora. Então, todos são bem-

vindos lá. Então, esse é o cuidado, a questão da saúde dentro da cidade. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Muito obrigada por suas 

palavras. Na defesa da defesa da fauna, assim como na defesa do meio ambiente em geral, nós 

precisamos muito dessa interface com a equipe técnica e concordo que podemos articular a 

assinatura de um termo de cooperação técnica com o Conselho Regional de Biologia. 

SRA. ARLETE VIEIRA DA SILVA: Com certeza.É exatamente o que a gente espera, e 

a gente coloca à disposição. Nós temos lá tudo à disposição, todos os profissionais em todas as 

áreas da fauna. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: É o que nós precisamos. 

Depois a gente renova o contato. Obrigada, viu? Eu vou passar a palavra agora para a Carla 

Nogueira, da Amda. 

SRA. CARLA NOGUEIRA COSTA: Bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite. 

Parabenizar o Ministério Público por essa iniciativa. Eu trabalho na Amda, Associação Mineira de 

Defesa do Meio Ambiente. É uma organização não governamental que atua no estado, já, há quase 

40 anos, e o nosso principal inicial foi interface com as políticas públicas. A partir daí, a gente 

estruturou um setor de projetos e a gente atua muito em relação à fauna silvestre. Isso não quer 

dizer que não tenha os anseios de trabalhar, de apoiar os projetos de defesa da fauna doméstica, 

porque por iniciativa pessoal das pessoas que trabalham na Amda a gente já fez algumas 

campanhas para arrecadação de rações para o lar da dona Lucinda. Então, assim, é muito assim, 

interesse das pessoas que trabalham lá, de várias pessoas que trabalham lá, mas o que a gente 

consegue trabalhar hoje, e que não é pouca coisa, é em defesa da fauna silvestre. A gente tem um 

projeto de área de soltura de animais silvestres em parceria o Ibama, com o IEF na região de 

Brumadinho, a gente está finalizando a implantação de um centro de recuperação de animais 

silvestres em Paracatu, esse projeto é uma parceria com o Ministério Público que conseguiu a 



 
 

 

 

 

verba através de um termo de ajustamento de conduta, então a gente está finalizando a implantação 

dele e vamos iniciar as conversas para estruturar a operação. E na vertente de educação ambiental, 

a gente tem um projeto de educação ambiental itinerante que se chama Caravana Ambiental, e a 

gente trabalhou uma primeira cartilha com o tema “Nós e as Florestas”, que fala da questão do 

tráfico de animais silvestres e dos maus-tratos, da crueldade. E o segundo tema, é... Essa foi “É o 

Bicho”, e o segundo tema que é “Nós e as Florestas”, que fala da questão dos incêndios florestais 

e como que isso afeta a fauna e flora,  ? E a gente acredita que espaços como esse, o fortalecimento 

do diálogo entre diversos setores, entre Ministério Público, entre os municípios e as organizações 

não governamentais, as associações, é de extrema relevância porque a gente não consegue 

sociedade separado do poder público, a gente não consegue atender esses anseios, que é crescente 

a defesa pelos animais domésticos e silvestres. Então, a gente vê que tem uma mudança de 

percepção da sociedade em relação à nossa responsabilidade em relação à proteção dos animais. 

E a atuação mais recente que a gente tem, que é um alerta que eu queria fazer novamente, é sobre 

o projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, que é o Projeto de Lei nº 6268 de 

autoria do deputado Valdir Colatto, que ele anula a lei de proteção à fauna, que é a nº 5.197/67, 

que proíbe o exercício da caça profissional, e retira da lei de crimes ambientais, que é a nº 9.605/98, 

o agravamento das penas por matar, caçar, perseguir, apanhar ou utilizar animais sem licença, feito 

isso durante a caça profissional. Então, assim, a gente acredita que isso está indo totalmente em 

contramão do que a sociedade quer. Então, assim, a sociedade ela vem pedindo pela proteção dos 

animais, pela nossa responsabilização em relação ao meio ambiente, em relação à fauna e a gente 

percebe que muitas vezes os legisladores, eles estão indo em contramão daquilo que a sociedade 

quer. Eu acredito que o deputado Noraldino é uma exceção, assim, em relação a isso, porque é 

alguém que carrega a bandeira, e a gente queria que isso fosse multiplicado. Então, assim, eu 

agradeço a criação desse grupo e a oportunidade de ouvir a sociedade em relação a isso, porque é 

o que a sociedade, eu acho que a grande maioria das pessoas está pedindo, sabe, tem exceções de 

pessoas que ainda elas acreditam que se divertem com rodeios, com vaquejadas e tudo, mas a partir 

do momento que existe um amadurecimento do significado de crueldade e de maus-tratos na 

sociedade, assim, eu acho que essa vertente vai diminuir. Então, eu gostaria de agradecer e eu sei 

que esse projeto de lei do deputado Valdir Colatto, ele tramita na esfera nacional, mas a gente 

enquanto estado, enquanto municípios, a gente tem que mostrar que a gente não está de acordo 

com isso e que a gente quer que a legislação, ela vá exatamente ao oposto do que está sendo 

proposto. É isso.  

Gostaria de agradecer o apoio de todos. Eu coloco, eu me coloco enquanto Amda à 

disposição para auxiliar, para receber, para a gente estabelecer alianças, parcerias para a gente 

fortalecer a nossa luta. Obrigada. 

SRA. CARLA NOGUEIRA COSTA: Só pedir uma permissão aqui. A cartilha da Amda, 

ela passou em avaliação lá no conselho, então isso é uma das formas que a gente consegue apoiar 

as entidades. Igual a Amda, ela enviou um projeto, nós temos um edital em que as ONGs aí, no 

caso, podem se inscrever, porque tudo que for ligado ao meio ambiente, que for fauna ou flora está 

dentro da nossa jurisdição, para atuação e apoiar. Então, a Amda enviou essa cartilha das florestas 



 
 

 

 

 

e nós concedemos lá um recurso, mas tem um período de início no primeiro semestre e no segundo 

semestre anual. Então, é uma forma de ajudar financeiramente aí na edição de materiais e alguma 

coisa. Então, tem formas, por isso que eu falei, precisa entrar em contato com o Conselho para a 

gente ver até onde a gente pode ir e como a gente pode ajudar. E nós temos a equipe lá que ajuda 

e no que for possível. Porque ela falou da cartilha e eu me lembrei, porque passou lá na minha 

mão, assim como publicações de revistas técnicas, alguma coisa, a gente também ajuda, tá? 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Muito obrigada. 

[aplausos] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Agradeço pelas palavras  

generosas, Carla. Gostaria de registrar a satisfação de constatar que a Amda, que tem prestado 

serviços relevantes há muito tempo na defesa do meio ambiente, agora tenha se voltado também 

para o tema específico da fauna. Muito obrigada pela sua presença, pelas suas palavras, nós temos 

muito a aprender com vocês da Amda. Obrigada.  

Agora eu vou passar a palavra para a Dra. Edna Cardoso Dias, que é referência no Brasil 

no tema da defesa da fauna, a primeira publicação, a primeira tese sobre proteção animal foi 

publicada no Brasil em 2002? 

SRA. EDNA CARDOSO DIAS: Dois mil. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Dra. Edna, é uma 

referência doutrinária obrigatória para todos nós. Dra. Edna, muito obrigada por estar aqui no 

nosso meio e poder nos ensinar com as suas palavras, com a sua presença. A senhora tem a palavra. 

SRA. EDNA CARDOSO DIAS: Bom dia a todos. Gostaria de agradecer e parabenizar a 

senhora por essa iniciativa desse encontro e também por me convidar e ter essa oportunidade de 

palavra. A senhora está de parabéns, Dra. Luciana Imaculada. Cumprimento também a Dra. Lílian, 

pioneira nesse assunto. O Deputado Noraldino, que também é um dos pioneiros carregando essa 

bandeira, e a todos os colegas.  

Inicialmente, eu gostaria de dizer que eu estou aqui, fui convidada como presidente da 

Comissão dos Direitos dos Animais da OAB-MG, e que atualmente também estou presidente do 

Abolicionista Animal, Entidade Internacional em Defesa dos Animais. Apesar de estar na OAB 

desde 1992, só em 2013 eu consegui fundar a Comissão dos Direitos dos Animais. Fui uma das 

fundadoras da Comissão de Meio Ambiente, fui fundadora presidente da Comissão de Urbanístico, 

mas toda questão do animal eu lá levava era relegada. E primeiramente, eu gostaria de parabenizar 

e dizer que muito me alegra e emociona ouvir essa notícia da criação da coordenadoria de defesa 

dos animais e da promotoria, inclusive porque eu, na ocasião em que era presidente da Comissão 

de Direito Urbanístico aqui estive na Procuradoria para trazer um apelo da comissão para a criação 

dessa coordenadoria quando então me acompanhava do terceiro setor a Maria Irene de Mello 

Neves e o Justo Maciel, que aqui vieram comigo entregar esse documento. Então, é um triunfo de 

todos nós e que muito me alegra. Eu estou acompanhando o trabalho do Ministério Público quando 

era presidente fundadora da Liga de Prevenção à Crueldade Contra os Animais desde o Dr. Renato 



 
 

 

 

 

Topan, Dr. Jarbas Soares, Dra. Lílian, que apesar de toda oposição e falta de aceitação da questão 

animal, sempre corajosamente enfrentaram esse problema, essa questão com muita competência, 

com muita coragem e também com muita satisfação que vejo Vossa Excelência com sua 

competência e presidindo o Gedef, esse sangue novo dessa juventude trazendo nova força para a 

solidificação dos direitos dos animais. E como já sou antiga na área, juntamente com a Amda, eu 

passei pelas fases quando o movimento animal era apenas uma questão fraternalista de recolher 

cachorros, recolher gatos, até que virou um clamor popular, até atingir as políticas públicas; o 

clamor da sociedade fez com que as políticas públicas abraçassem essa causa. E foi no intuito de 

que este movimento de proteção animal se tornasse educativo e de assessoria e parceria com o 

poder público e a sociedade que eu fundei minha ONG, que nunca foi assistencialista, os animais 

que eu tinha todos eles ficavam apenas na minha casa. Em relação ao apelo da Dra. Adriana, da 

mudança do Código Civil, muito me alegra também falar que já tramita no Senado Federal o PL 

351 de autoria do senador Anastasia, que chegou às mãos dele o projeto através de mim e a Dra. 

Maria Irene de Mello Neves, que aqui entregamos em Belo Horizonte, já foi aprovado no Senado 

e desceu para a Câmara. Então, nós, espero que nós sejamos depois de Portugal, que isso já 

aconteceu na França, na Alemanha, na Áustria e em Portugal recentemente, que nós sejamos os 

próximos a fazer essa mudança.  

Também eu vou aqui quebrando um pouco a linha do discurso, eu quero fazer um aparte 

para agradecer a Dra. Lílian Marotta e a Dra. Flávia Quadros, porque quando então no ano passado 

eu ocupava o cargo de coordenadora de defesa dos animais no município de Belo Horizonte já 

havia três meses que eu tinha uma política de defesa animal pronta para ser aprovada, mas que não 

conseguia vencer os morosos trâmites do poder público. Foi então quando em uma audiência, a 

Dra. Lílian, em que eu estava presente, a Dra. Lílian recomendou a aprovação dessa política 

pública, a formação de uma comissão, que hoje existe também como cadastro de ONGs para ser 

feito no município graças ao apoio dessa grande profissional, essa grande mulher que aqui temos.  

A Comissão dos Direitos dos Animais, ela tem o objetivo não só de assessorar sociedade, 

emitir pareceres para o cumprimento da Constituição e para o cumprimento das leis vigentes, ela 

não faz um trabalho assistencialista, mas ela também procura contribuir para que a disciplina 

direitos dos animais seja reconhecida a proteção animal, o direito animal como algo científico. E 

nesse sentido eu quero cumprimentar com todo o meu coração todas as pessoas aqui presentes que 

fizeram alguma dissertação de mestrado, alguma tese de doutorado para que isso fosse possível 

mudando o paradigma, porque um paradigma ele só muda quando muitas pessoas o abraçam. 

Então, obrigada Dra. Bárbara, obrigada Dra. Lílian, obrigada Marcos Vinícius, obrigada Dra. 

Samylla, e quem quer que eu tenha esquecido que tenha feito esse trabalho que estão contribuindo 

para que a proteção dos direitos dos animais se torne e entre no mundo científico. E nesse sentido, 

eu gostaria de terminar convidando a todos para o seminário que nós vamos fazer na OAB, dia 28 

e 29 de dezembro, todo voltado para que o direito animal, todos reservem a vaga, para que o direito 

animal se torne uma disciplina autônoma, porque hoje ele está ligado a Direito Constitucional, ao 

Direito Penal com a Lei de Crimes Ambientais, ao Direito Administrativo como nós falamos, junto 

com o Ibama, licenciamento de criadores de animais silvestre, do IEF, ele está ligado ao Direito 



 
 

 

 

 

Civil que precisa ser mudado, porque hoje os animais domésticos são considerados coisas, apenas 

os animais silvestres são considerados [ininteligível] como do povo, mas de toda forma eles são 

sempre propriedade, seja propriedade da nação, do povo e do estado, seja propriedade do seu 

proprietário [ininteligível] de ninguém esses que estão abandonados. E de formas que o que a gente 

gostaria que o Direito Animal apesar de ser ligado ao civil com ação civil pública, ou penal, é que 

se tornasse uma disciplina autônoma dando maior importância e faremos um seminário nesse 

sentido. Todos estão convidados. E do mais, colocar à disposição de todos o terceiro setor, o poder 

público, qualquer coisa que nós possamos fazer para somar os trabalhos e tornar todos esses nossos 

sonhos do animal protegido e com seus direitos possível, porque não adianta apenas sonhar, temos 

que realizar, e só todos juntos nós podemos fazer. Obrigada, Dra. Luciana, por esse encontro que 

vai fazer com que isso seja possível. Muito obrigada. 

[aplausos] 

DRA. LILIAN MARIA FERREIRA MAROTTA MOREIRA: Eu agradeço as palavras 

carinhosas da Dra. Edna, que sempre está presente quando precisamos desse apoio técnico, ela 

sempre está junto conosco na promotoria, nas grandes questões que envolvem o município de Belo 

Horizonte. E dizer que esse âmbito do Direito dos Animais  realmente está crescendo. Na época 

que eu fui fazer a dissertação, encontrei trabalhos de fôlego, no interior também, em Timóteo, com 

uma oficial do cartório (Simone Eberle – Doutorado Direito Civil - UFMG/2006) que fez um 

trabalho brilhante também sobre personalidade jurídica dos animais, e na Universidade de Itaúna 

já temos alguns trabalhos, o professor Gregório Assagra, que é do Ministério Público e também é 

professor na Universidade de Itaúna,  tem lá orientandos, como a pesquisadora Vânia Damasceno 

Nogueira, trabalhando a questão de Direito Animal, posso dizer que hoje ele passou totalmente 

para o nosso lado. 

[risos] 

Gregório,  tem muito conteúdo doutrinário, ele tem muita bagagem filosófica e jurídica, e 

ele realmente se encantou pelo Direito Animal e nos ajuda, viu, Dra. Edna, nessa questão científica 

com muito afinco. Eu assisti uma palestra dele no curso do MP Resolutivo e fiquei encantada de 

ver como --  desde a época  em que participou da minha banca de Mestrado -- ele está ainda mais 

encantado com a temática animal nessa questão científica, além dos nossos professores em São 

Paulo, no Sul, o Ingo Sarlet e tantos outros. Mas queria observar também que seu trabalho abriu 

portas, na prefeitura, no ano passado, com toda aquela dificuldade que eu percebi e acompanhei 

de perto, já agora parece que vai caminhar para sair do papel. Nós temos feito reuniões constantes 

lá na promotoria para fazer cumprir o que foi prometido na última companhia eleitoral municipal, 

fazer as coisas funcionarem, não é? Então, nós temos trabalhado muito nessa direção e temos 

esperança, que logo, logo tudo isso esteja realmente funcionando, vamos torcer! 

 

SRA. EDNA CARDOSO DIAS: Com certeza. 

 



 
 

 

 

 

Dra. Lilian Marotta: E eu fico muito feliz por poder trilhar essa estrada após pessoas 

como a senhora, após Dr. Fernando Galvão, após o Dr. Jarbas Soares, nosso eterno promotor de 

meio ambiente. Esses dias mesmo eu até cheguei a compartilhar com algumas pessoas que estão 

aqui uma decisão de uma ação que foi ajuizada pelo Dr. Jarbas há mais de 18 anos, exatamente 

contestando uma associação de criadores de galos combatentes que existia aqui em Belo Horizonte 

e ele pedia a desconstituição de pessoa jurídica por ato ilícito e nós tivemos a alegria de um juiz 

na capital acolher completamente todos os pedidos. E o que eu achei mais importante, Dra. Edna, 

é que eu busquei muita fundamentação teórica, ambiental, mas se a senhora verificar, eu vou 

procurar enviar para a senhora também, a fundamentação que ele utilizou foi absolutamente meta 

jurídica, ele foi respondendo a todas as questões com uma lógica e um bom senso, e não citou 

nenhum autor ambiental, ele usou simplesmente a razão, o bom senso, a cultura da paz, foi lindo 

de ler, sabe? Acho que todos nós merecemos ler, eu vou compartilhar. E acho que esse trabalho é 

longo mesmo, é árduo, é difícil, mas a gente vai aos poucos começando a ver algum resultado, 

vamos torcendo para que isso vá se fortalecendo. E finalmente... só agradecer, viu, a esse caminho 

que a senhora trilhou e que a gente que vem depois fica muito seguro de trilhar também, tá? 

Obrigada. 

[aplausos] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Nós vamos ouvir agora 

o Marcos Vinícius Souza, de Caratinga, do Conselho de Veterinária. 

SR. MARCOS VINÍCIUS SOUZA: Bom dia. Cumprimento a todos na pessoa da Dra. 

Lílian Marotta, na qual tenho grande admiração e apreço. E antes de colocar algum 

questionamento, eu queria falar um pouco da nossa instituição. Eu sou coordenador do curso de 

Medicina Veterinária da Unec, uma instituição com mais 50 anos de tradição, com o curso de 

Medicina com mais de 20 anos e muito bem-conceituado em nosso país. E contar um pouco da 

nossa realidade no sentido que eu vejo que a academia está muito ligada às questões científicas e 

poucos sociais, e isso a nível nacional, a nível internacional. A nossa instituição faz alguns 

trabalhos voltado ao social no qual a resposta é muito satisfatória em Caratinga, em toda a região. 

Nós temos 36 terapias assistidas, nas quais temos a equoterapia, que atendem as pessoas do núcleo 

da saúde. Temos a zooterapia, a terapia assistida com cães e gatos, todos eles vindos de rua, 

inclusive, temos animais mutilados que participam dessa parte de terapia assistida. Então, toda 

uma questão social voltada a uma área da saúde. E o nosso enfoque também na Medicina 

veterinária, o nosso curso, ele tem todo o enfoque na saúde única, na saúde do coletivo, uma saúde 

ambiental, humana, em uma saúde voltada também ao meio ambiente. Então, é muito interessante 

que esse despertar da academia deveria sair do simplesmente as publicações, as questões técnicas, 

e voltar, de fato, como um agente de modificação naquele contexto ao qual a universidade está 

inserida, a qual a academia está inserida. Queria aproveitar o momento, já da presença do deputado 

Noraldino também. Nós precisamos de leis federais e municipais no que se trata e no que se tange 

à fauna, porque nós ficamos reféns todos os dias de portarias, instruções normativas ao qual se 

torna assim um grande, uma grande complicação quando nós estamos na atividade final.  



 
 

 

 

 

Eu tenho uma ONG que chama Selvagens Sem Fronteiras, que atua há mais de dez anos a 

nível nacional, trabalhando em vários criatórios, em vários zoos. Vale salientar que os nossos 

zoológicos quase 100% são municipais, estão em condições deploráveis, os animais estão em 

condições sub-animais, não é sub-humanas não, é sub-animais. Aproveito também para fazer um 

grande pedido, e eu já tentei isso por diversas vezes procurando o Legislativo também, nós 

precisamos de um levantamento real das condições dos nossos zoológicos dentro do estado, de 

montar uma comissão técnica, uma comissão que não seja ligada a órgãos ambientais, mas que 

seja ligada à academia e a especialistas da área, e que possamos no final emitir um relatório e um 

parecer para que políticas públicas sejam voltadas a esses espaços e que isso se torne uma realidade 

a nível nacional. Então, mais uma vez e peço ao Ministério Público, peço ao deputado Noraldino 

Junior, ao Legislativo, que crie essa comissão e que nos ajude, as condições a cada dia são piores. 

A situação tem piorado, já estava ruim e hoje está pior. Então, essas seriam minhas considerações 

e agradeço a todos. 

[aplausos] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Obrigada, Marcos 

Vinícius, pela sua contribuição. Eu conheço Caratinga, pois  foi minha primeira comarca. 

Trabalhei em Caratinga em 2003, quando passei no concurso do Ministério Público. Caratinga foi 

uma comarca muito vívida para mim, muito rica, e fico feliz que tenha um trabalho assim. Como 

o senhor levantou questões muito importantes, a questão do zoológico e direcionou a fala ao 

deputado Noraldino, eu gostaria de franquear a palavra ao deputado, se o senhor quiser depois 

fazer as suas considerações, fique à vontade. 

SR. NORALDINO JÚNIOR: Bom dia a todos. Cumprimentar aqui, e eu posso dizer não 

só promotoras, mas minhas amigas, na pessoa da promotora Dra. Luciana Imaculada, eu 

cumprimento aqui Dra. Andressa, que para nós foi uma grande satisfação estar nesse cargo que 

hoje ocupa. Dra. Anelisa, Dra. Lílian Marotta, e cumprimentar o procurador Dr. Tonet, que não 

pode estar aqui, na pessoa do  Dr. Rômulo. E a todos vocês que aqui se encontram, que fazem 

parte dessa grande luta, que é uma luta árdua, mas eu acredito que nós estamos avançando, não 

como nós queríamos, mas estamos avançando.  

Eu quero contar só um breve relato porque aqui, parte das pessoas participaram desse 

histórico, Dra. Luciana, Dra. Andressa. Na troca da Procuradoria iniciou-se um movimento e a 

gente não sabe onde que houve, onde teve início esse movimento, que na possibilidade da 

indicação do novo procurador, Dr. Tonet, os avanços que foram conquistados, adquiridos para a 

causa animal teriam um retrocesso. E aí, houve um movimento, aqui a Flávia lembra desse 

movimento, foi um movimento muito grande, até com a possibilidade da extinção do Gedef, e esse 

movimento ganhou uma proporção na Assembleia e em outros locais, e eu tive o prazer, já 

conhecia anteriormente de conversar com a Dra. Andressa, e a Dra. Andressa colocou os pontos 

que essa nova direção teria e entre os objetivos estaria não só de manter, mas sim de aprimorar os 

trabalhos realizados pelo Gedef e pelo grupo de defesa da fauna. Logo também tive uma conversa, 

no mesmo dia, com o procurador, Dr. Tonet, que também colocou a posição dele com relação à 



 
 

 

 

 

fauna, e eu pude reunir com vários grupos e passar para esses grupos que nós não sabíamos, toda 

mudança gera uma ansiedade, uma angústia, principalmente para essas pessoas que são pessoas 

abnegadas, que dedicam grande parte do seu tempo, do seu recurso para fazer a função que é do 

poder público e para dar uma dignidade para defender os direitos dos animais. Então, essa 

conquista que pode parecer pequena para muitos, mas o Gedef é uma grande conquista para o 

estado de Minas Gerais e para todos nós ativistas, gerou essa sensibilidade e iniciou o movimento. 

Mas rapidinho a gente pode reunir e demonstrar o interesse da Dra. Andressa, do Dr. Tonet em 

fortalecer esse núcleo, esse grupo.  

E aqui eu fico muito satisfeito de ouvir do Dr. Rômulo essa definição de fortalecimento 

desse grupo de trabalho que para nós é de extrema importância, de extrema relevância, e colocando 

uma pessoa que eu tenho muita estima e muito carinho pelo seu trabalho, e muita consideração, a 

Dra. Andressa, a Dra. Luciana e a toda equipe do Gedef, são pessoas que, respeitada por toda a 

causa animal no estado, todos os promotores que estão aqui, a Dra. Lílian. Então, eu quero que 

levem esse agradecimento em nome do Legislativo, o Dr. Tonet, a Dra. Andressa por esse avanço, 

para nós é de extrema importância. Sendo o Ministério Público o principal parceiro do nosso 

trabalho. As pessoas imaginam que no Legislativo as coisas se tornam muito fáceis, não é, é uma 

tarefa muito difícil. Dra. Lílian é uma grande parceira, também acompanha a angústia de todos 

nós e é importante todas essas pessoas que estão aqui, todas essas promotoras compartilham 

conosco as nossas angústias. Várias delas apoiam e desenvolvem, e tem a mesma angústia como 

todas elas que estão aqui, de cada um de nós com relação aos animais. Então, isso é uma conquista 

muito importante. Quiséramos nós que o Judiciário também tivesse pessoas sensíveis com a causa 

animal, o nosso avanço seria significativo. Eu vou vim falar aqui sobre leis, sobre os avanços, eu 

fui vereador na cidade de Juiz de Fora e nós tivemos um trabalho, um movimento muito grande 

de conscientização e de sensibilização da população com relação aos animais, e nós pudemos 

avançar, a cidade pode avançar em vários casos com relação às carroças, com relação aos rodeios, 

e tanto os organizadores quanto a população não imaginavam a festa country, uma exposição sem 

rodeio. Hoje, o rodeio é proibido na cidade de Juiz de Fora e não mudou, não mudou nada, não 

trouxe nenhuma. Pelo contrário, a população convive tranquilamente sem o rodeio e nem lembra 

que teve rodeio. E nós deixamos vários animais sem o sofrimento. Eu quero referendar aqui e dizer 

que em todo esse nosso trabalho, Dra. Andressa, eu tenho falado isso em todas as cidades que nós 

visitamos, a instituição que... a maior parceira da comissão de proteção aos animais, eu posso falar 

pessoalmente como presidente da comissão e institucionalmente como, e notoriamente todos os 

membros da comissão, o Ministério Público tem sido o grande parceiro. Eu tenho viajado diversas 

cidades, conversado com muitos prefeitos, em Audiências Públicas, e em toda cidade eu faço 

questão de, se tiver uma convergência de agenda, de estar visitando o promotor daquela comarca. 

E todas essas visitas surtem muito fruto positivo que a gente consegue sensibilizar às vezes o 

promotor, como a estrutura é uma estrutura [ininteligível], como a Dra. Lílian Marota falou, a 

gente pode, a gente tem conversado com os promotores e mostrado um lado técnico, e mostrado 

as dificuldades das entidades, e a necessidade de uma atuação mais incisiva até conciliadora do 

Ministério Público com o Poder Executivo Municipal, e graças a Deus esse trabalho tem surtido 

efeito, eu tenho agora diversas ações, diversos prefeitos que têm entrado em contato com o 



 
 

 

 

 

gabinete pedindo orientações técnicas de como lidar com a fauna no seu município.  

E aí, eu deixo aqui uma sugestão, Dra. Luciana. Nós estamos iniciando a elaboração de um 

material técnico para que nós possamos apresentar a todos os prefeitos uma linha de atuação com 

relação aos animais domésticos, com relação aos animais silvestres, enfim, com relação à fauna 

do seu município para que o prefeito tenha uma linha de trabalho, de atuação junto com os demais 

órgãos, com as entidades, para que essa realidade possa mudar. Ontem eu tive uma surpresa, uma 

grata surpresa, eu estava em reunido, liguei para a senhora ontem à noite, eu estava na Polícia 

Civil, acabando de dar o toque final no projeto que compreende o Ministério Público, nós temos 

uma dificuldade muito grande de investigação dos crimes de maus-tratos, das práticas de maus-

tratos em todo o estado, e nós conseguimos convencer a Polícia Civil de criar um grupo, embora 

seja tímido, com uma estrutura pequena, será um delegado e mais dois investigadores que estarão 

por conta da investigação dos crimes contra a fauna no estado de Minas Gerais. Esse grupo ficará 

à disposição da comissão e do Gedef para fazer essas investigações e para dar cobertura. É um 

passo inicial, mas a Polícia Civil já demonstrou aí, já há um interesse de desenvolver um trabalho 

e também disponibilizar dentro da perícia da Polícia Civil, que é uma área, um departamento para 

poder desenvolver a investigação de crime como a perícia de investigação, a perícia para crimes 

contra a fauna. Isso nós temos feito em diversas áreas do estado, trabalhando para que, 

sensibilizando o poder público estadual para que haja um programa, uma política pública de estado 

para ser implantada. A gente tem diversas ações como, por exemplo, as caravanas de manejo 

proporcional que rodam o estado e elas não funcionam só com a esterilização, mas a gente utiliza 

ela como um instrumento para sensibilizar e para mobilizar a cidade.  

Ontem, eu estive em Sete Lagoas, o prefeito já colocou que vai implantar um programa e 

não só o programa de manejo proporcional, mas o principal, que é mudar a concepção das pessoas 

com relação aos animais, utilizando a estrutura da educação, utilizando os professores como 

instrumento, capacitando-os e também aos alunos para que a gente possa mudar essa realidade no 

estado inteiro. E a gente está trabalhando, a gente está trabalhando isso com o Governo do Estado. 

É difícil, às vezes as pessoas imaginam assim, “Ah, tudo é muito fácil”, não, não, principalmente 

uma política pública que é nova para todo o Executivo. Todos esses programas que estão sendo 

desenvolvidos e aqui o Gedef e a Polícia Ambiental, eu pude participar com o comandante da 

Polícia Militar Ambiental, tudo isso é muito novo, então ele requer um pouco de cautela e requer 

sensibilidade. Nós estamos aqui aptos para iniciar uma grande política pública, mas a gente tem 

que convencer ao Poder Executivo, que é o principal instrumento para a mobilização de políticas 

públicas, da necessidade. Então, isso não é fácil, conversa com um secretário, conversa com outro, 

Secretaria de Saúde, e hoje nós temos um problema que a defesa da fauna envolve toda a fauna, 

mas nós temos um problema que é o que a maioria as ONGs passam com relação aos animais 

domésticos. E não tem nenhum órgão e nenhum recurso destinado, nem da saúde, não se pode 

utilizar recurso das zoonoses, nem do SUS para o manejo populacional ético. E é um problema 

sério, que são os argumentos do prefeito e tudo, e a gente tem mostrado que com pouco recurso, 

com muita boa vontade se consegue fazer muito. É isso que a gente faz no dia a dia, todos nós 

aqui. Eu às vezes eu estou lá meia-noite, recebo o telefone da Dra. Bárbara, da Adriana “Nossa, 



 
 

 

 

 

nós estamos aqui...” Mas essa angústia é de todos nós. Mas eu não reclamo não, eu faço isso com 

todo prazer, todos vocês sabem o carinho que eu tenho por cada um de vocês aqui, a consideração 

e o reconhecimento pelo trabalho que vocês desenvolvem. Então, Dra. Luciana, todos vocês que 

estão aqui, para mim é um prazer enorme, para mim é um marco esse movimento aqui do 

Ministério Público, acho que foi a primeira reunião dessa natureza, dando voz a estes, a todos esses 

representantes, pessoas que têm a sua importância, cada um em sua área, cada um em sua 

instituição. Para mim, como presidente da Comissão de Proteção dos Animais é um orgulho muito 

grande estar aqui. Dra. Andressa, o meu agradecimento sincero e meu reconhecimento pelo seu 

trabalho. Eu nunca, e aí eu falo aqui com vocês, se tem um órgão que nunca, em nenhuma vez nos 

recusou o apoio, mesmo com todas as dificuldades, esse órgão se chama Ministério Público. E por 

isso, Dra. Luciana, que a recíproca do meu mandato, a recíproca da comissão também é verdadeira. 

Pode ter certeza que nós, eu como parlamentar, como presidente da comissão e proteção dos 

animais não vou, eu vou me esforçar em todos os sentidos para que eu possa também atender as 

demandas do Ministério Público, para que nós possamos em um trabalho conjunto mudar essa 

realidade esforçando de todos os meios, nós estamos agora com o programa “Crueldade Nunca 

Mais”, nós temos conversado com o estado, é um programa novo também, é uma nova percepção 

que o estado está se adequando para poder atender essas demandas. E às vezes a gente é criticado. 

E com certeza às vezes algumas pessoas podem até criticar um grupo desse que a gente sabe o 

avanço que isso é para todo estado, até para a saúde pública da população, mas nós também 

sofremos críticas. Oitenta por cento da minha verba parlamentar, de emendas parlamentares é 

destinada à proteção à fauna, a projetos com relação aos animais e isso é motivo de crítica. Mas a 

gente tem que ter persistência e acreditar que juntos nós possamos, aliás, nós, todos nós juntos, 

nós podemos mudar essa realidade do nosso estado e contagiar outros estados para que a gente 

possa mudar a realidade do Brasil, a realidade do mundo, de todos os países. A Holanda, hoje, 

conseguiu, todos nós sabemos, ser um exemplo para todo o país, para todos os países com relação 

aos animais domésticos, nós temos várias ações com relação à fauna aos animais silvestres, que é 

referência de trabalho, nós temos ONGs com soluções práticas.  

Então, essa ideia, Dra. Luciana, de mostrar as iniciativas que deram certo, isso é muito 

importante, porque é mais fácil copiar do que inventar, né ? Então, a gente copiar iniciativas que 

sejam, que deram certo é muito bacana. Eu tive em Israel, e eu tive uma lição muito, uma lição 

importante lá, lá em Israel tinha um problema muito sério com os gatos, tinha muito rato em Israel. 

Então, na década de 20, qual foi a solução que eles encontraram? Foram trazer navios e navios e 

gatos e soltaram tudo em Israel. E aí, nós vamos prever o que aconteceu em Israel, né ? E 

rapidamente eles avaliaram lá atrás que, olha, não adianta exterminar, não adianta a gente capturar, 

adianta nós desenvolvermos uma política pública eficaz. E assim fizeram. Mas a gente sabe que o 

estado de Israel, ele tem um poder muito grande sobre os seus moradores, enfim, todos os cidadãos 

daquele país. Então, ele instituiu uma política pública e, em nove anos, ele conseguiu mudar a 

realidade de Israel, e hoje os gatos convivem em menor número, em números muito menores, mas 

hoje os gatos convivem com a população de forma harmônica e não traz nenhum problema para o 

estado de Israel.  



 
 

 

 

 

Então, Dra. Luciana, Dra. Andressa, a todos vocês aqui, o meu sincero reconhecimento e 

a disponibilidade desse parlamentar, desse ativista, desse protetor assim como todos vocês em 

apoiar e fortalecer esse trabalho do Gedef. Eu tenho muito orgulho de ter vocês como 

representantes desse grupo, desse movimento. Como eu estou na política, eu vou confidenciar para 

vocês aqui, a gente, momento próximo à eleição do ano que vem, e a gente vai definindo quais são 

os rumos da nossa vida, não é? E a gente vê muita necessidade na área da defesa dos animais, tanto 

em âmbito nacional quanto em âmbito do estado. E colocando na balança, eu confesso que a 

proximidade de vocês, desse grupo, essa proximidade é muito importante para mim, pesa na 

balança para que eu continue no estado. Então, há uma demanda grande lá em cima, a gente sabe 

que é necessidade, mas esse trabalho eu acho que tem que ser continuado e eu vou estar... Onde 

eu estiver, quer seja como ativista, quer seja como parlamentar, eu vou estar colaborando para esse 

grande trabalho que todos vocês desenvolvem. É um grande orgulho estar aqui hoje com vocês. 

Muito obrigado. Bom dia. 

[aplausos] 

SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA LANCHOTTI: Eu queria só agradecer em nome do 

Ministério Público, as palavras do deputado Noraldino, e em meu nome a confiança depositada 

pelo deputado. Desde o ano passado quando ocorreu a transição aqui da gestão da Procuradoria-

Geral de Justiça, de fato nós tivemos conhecimento dessa sensação de insegurança, por parte dos 

movimentos, porque a transição realmente, ela traz insegurança. Então, eu procurei o deputado 

para apresentar o nosso projeto de gestão na área da fauna, ele acolheu, ele viu que realmente nós 

temos um histórico, ele já tinha uma relação de confiança com a Dra. Lílian, com a Dra. Luciana, 

com a Dra. Anelisa, e também se abriu para uma relação de confiança com a nova gestão, comigo 

e com o Dr. Tonet, e foi nosso interlocutor com os movimentos e a partir daí nós já realizamos 

várias reuniões técnicas aqui de trabalho. Eu converso com o deputado acho que semanalmente 

sobre questões relacionadas à fauna, seja aqui na Procuradoria, seja por telefone. Então, hoje 

mesmo temos uma reunião de trabalho para apresentação desse projeto com a Polícia Civil, que 

eu acho que vai ser muito frutífero também para a nossa atuação na área penal. Então, aproveito a 

oportunidade para parabenizá-lo pela sua atuação que é efetiva na proteção animal. Obrigada, 

deputado. 

[aplausos] 

SR. NORALDINO JÚNIOR: Dra. Luciana, posso só fazer uma... 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Faça o favor. 

SR. NORALDINO JÚNIOR: Eu quero só pedir desculpa a vocês, promotoras, porque às 

vezes eu também me excedo e quando eu vejo eu estou passando mensagem, estou ligando para 

elas fora do horário de trabalho. Eu quero me desculpar, mas é porque eu tenho vocês não só como 

promotoras, mas eu tenho vocês também como amigas, entendeu? Então, me desculpe aí, tá, Dra. 

Andressa? 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Imagina. Nós só 



 
 

 

 

 

podemos agradecer, como a Dra. Andressa disse, a confiança, deputado, da parceria que 

engrandece a defesa da fauna e a nossa atuação. Muito obrigada.  

Já encaminhando para o encerramento, nós temos aqui um número grande de inscritos, mas 

nós termos que manter o número de manifestações inicialmente pensado. Eu vou passar a palavra 

para a Dra. Samylla Mól, que é uma ativista muito qualificada, advogada, escritora e uma 

dissertação de mestrado na área e tem sido referência para todos nós. Dra. Samylla. 

SRA. SAMYLLA MÓL: Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente eu quero dizer que 

é uma alegria estar aqui, agradeço imensamente o convite. Bem, em âmbito nacional, nós estamos 

vivendo um momento de muita insegurança em que corremos o risco de regressão da tutela 

legislativa dos animais. Nós temos aí o já mencionado projeto de lei que pretende legalizar a caça, 

e temos recentemente a aprovação de uma PEC, de uma Emenda Constitucional que tornou legal 

uma prática cruel que afronta a própria Constituição Federal que veda quaisquer práticas que 

submetam os animais à crueldade, não é? Eu me refiro aqui à vaquejada. Então, são tempos muito 

difíceis para nós que atuamos como protetores de animais, como pesquisadores do direito deles, 

para nós que acompanhamos tudo que vem acontecendo no resto do mundo em relação à tutela 

deles. Já foi mencionado aqui que em vários outros países essa proteção vem sendo cada vez mais 

efetiva, ao passo que no Brasil, nós vivemos, estamos vivenciando esse caos, esse caos que tem 

gerado uma sensação de aflição em todos nós.  

A vaquejada, hoje, está na Constituição Federal como uma prática cultural, mas eu não 

canso de dizer, disse na Assembleia Legislativa, no evento que teve na semana passada, cultura 

relaciona-se com identidade, né, gente? Identidade, a minha identidade enquanto pessoa são as 

minhas raízes, eu enquanto indivíduo, são as minhas raízes, é quem eu reconheço quando eu me 

olho no espelho. Enquanto povo, identidade é também isso. O que nos representa enquanto povo, 

quais são as nossas raízes, o que nós enquanto povo gostaríamos e queremos ver quando nos 

olharmos no espelho? E quando se coloca que a vaquejada é uma cultura, faz parte da nossa cultura, 

a gente está se reconhecendo enquanto um povo que agride, que maltrata, que pratica uma 

crueldade institucionalizada. Então, nós não podemos aceitar isso passivamente, essa não é a nossa 

identidade enquanto povo brasileiro. A vaquejada representa, sim, uma parcela minoritária, 

interesses minoritários, mas não, de forma nenhuma é a cultura do povo brasileiro. Já pode ter sido 

algum dia, mas as culturas evoluem, as culturas não são estáticas, elas evoluem à medida que os 

valores, que a percepção da sociedade vai mudando. E hoje é crescente o número de pessoas que 

estão sensibilizadas para a causa animal. Isso aqui é um retrato disso, tantas pessoas que dedicam 

aqui a vida, o estudo, o intelecto, o dinheiro, a defender, a proteger, a construir uma sociedade 

menos hostil em relação aos animais. Então, nesse cenário, que até agora eu só falei de coisa ruim, 

mas nesse cenário de tristeza, nesse cenário em que nós estamos apreensivos quanto aos rumos 

legislativos do país, a notícia da criação dessa coordenadoria vem, eu escrevi aqui, como um grilo 

verde, simbolizando a esperança, a esperança de que é possível sim a construção de uma sociedade 

melhor e que cada um de nós representa isso, cada um de nós hoje representa uma luz, representa 

a força, para que a gente não se deixe esmorecer por esses tempos difíceis e que continuemos 

atuantes, militantes, dedicando nosso tempo e todos os nossos esforços a esse trabalho de 



 
 

 

 

 

construção de um mundo melhor para os animais.  

Meus sinceros agradecimentos ao Ministério Público de Minas Gerais, meus sinceros 

aplausos a todos os que o integram, ao deputado Noraldino Junior pela atuação efetiva em defesa 

dos animais e a todos aqui presentes, porque estar aqui hoje e ouvir os depoimentos de cada um 

de vocês, protetores dedicados à causa, é motivo de alegria e de renovação de ânimo. Quantos 

projetos bonitos a gente teve a oportunidade de ouvir aqui? Projetos de alimentação, projetos de 

educação, tanta gente dedicada ao bem. Então, o meu sentimento aqui nesse momento é de 

renovação de forças e de gratidão a todos vocês. 

[aplausos] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Agradeço à Samylla pela 

confiança e pela parceria que tem sido tão profícua para nós. E, de fato, Samylla, o Brasil tem 

vivenciado esse momento de ativismo parlamentar contra o qual nós temos muito pouco a fazer, 

não é? Esse movimento, parece-nos, que está totalmente desconectado dos interesses da sociedade, 

mas tem o objetivo de atender interesses minoritários. Quantos retrocessos observamos nessa fase 

e que, infelizmente, temos que conviver, como o Código Florestal e agora essa Emenda 

Constitucional. Mas não vamos perder a esperança, pois também algumas coisas boas têm 

acontecido. Muito obrigada por ter comparecido e pelas suas palavras.  

Eu vou passar a palavra agora para a Dra. Bárbara Goloubeff, com o compromisso formal, 

doutora, de não nos fazer chorar, porque é um desafio para quem nunca ouviu a Dra. Bárbara falar, 

é permanecer com os olhos secos diante da Dra. Bárbara. Infelizmente, doutora, é a realidade, é o 

retrato daquilo que a gente vivência muitas vezes na rua. 

[risos] 

SRA. BÁRBARA GOLOUBEFF: Bom dia, Sras. Promotoras, deputado Noraldino, aos 

protetores e protetoras, minhas colegas, guerreiros e guerreiras do bem. Teria muita coisa a falar. 

Bom, primeiro, fazer uma memória. Aqui, em Belo Horizonte, já tem mais de 30 anos, uns 35 que 

tem uma ativista da causa animal, a Vera Lúcia, que já resgatou mais de seis mil cavalos 

adentrando favelas, fazendo trabalho social, e no momento esse trabalho ao qual eu dou assistência 

técnica, ele se tornou até de risco de vida, porque os aglomerados, as vilas, elas não são mais a 

residência de uma pessoa despossuída de bens, mas é caso de polícia mesmo,  ? Então, em boa 

hora, na época o vereador Anselmo fez a Lei nº 10.119 e a prefeitura levou seis anos praticamente 

para fazer o decreto que regulamenta essa lei. E mesmo ela já estando assinada, ela requer algumas 

instruções normativas para ainda efetivar ela e provavelmente alguns adendos com uma nova 

redação em que eu solicito a ajuda do deputado, tem o vereador Orlei também, para ela realmente 

poder começar a caminhar. E também há necessidade de algumas outras atuações. A prefeitura, 

através da Secretaria de Meio Ambiente, ela está começando a fazer o projeto dos carroceiros a 

começar a caminhar, no sentido de que a partir de agosto vai começar a panfletar, vai começar a 

convidar os carroceiros para virem conhecer o novo modelo de carroça que restringe a carga, a 

convidá-los a participar de curso de atualização, de capacitação, e eles poderem preencher todos 

os requisitos deles, da saúde dos animais e nós podermos melhorar a qualidade de vida dos animais 



 
 

 

 

 

que se adequarem a esse decreto. O fato é que muitos, muitos mesmo, um número muito grande 

desses animais não se adequará a essas novas exigências. E aí, fica a pergunta. O que nós vamos 

fazer com esse número tão grande de animais? Tem uma dissertação de mestrado na de área 

antropologia da UFMG, que diz que tem, em Belo Horizonte, 8 mil carroceiros e em torno de 14 

mil cavalos, dados de 2015. Dra. Lílian, o que nós vamos fazer? Porque até agora, esses seis mil 

cavalos foram resgatados com recursos próprios. O resgate de um cavalo gera uma despesa em 

torno de R$ 2 mil. Eu estou no meu limite, o meu salário não me permite mais, o da Vera Lúcia 

menos ainda. Então, de algum lugar essa verba vai ter que sair.  

Algumas outras coisas precisam ser feitas. Nós precisamos empoderar o centro de controle 

de zoonoses, que está emparedado por uma postura municipal de 1987, Dra. Luciana, que 

determina que o animal apreendido, vagando, abandonado, tem que ser devolvido. E isso vai contra 

toda a legislação federal, estadual e até a nova legislação municipal. Então, eu solicito que se 

façam gestões junto ao secretário municipal de saúde para que seja alterado um único parágrafo, 

proibindo essa prática que afronta toda a legislação. Também precisamos de um centro de 

passagem, e esse local até já existe em tese, é um local abandonado. Só que para que essa estrutura, 

prontinha, com cocheira, piquete, auditório e tudo mais possa servir de casa de passagem eu vou 

ter que solicitar ajuda do nosso deputado, porque vai envolver o Executivo federal, estadual e 

municipal.  

Também o comandante da Cavalaria me determinou que eu faça instrução à tropa para 

ensiná-los a fazer eutanásia de animais atropelados nas estradas, nas ruas, porque não há médicos 

veterinários em quantidade suficiente e que possam fazer isso de forma graciosa, e isso gera custos. 

Então, ele tomou essa iniciativa, estou lhes passando isso de primeira mão. Esses animais que são 

resgatados, eles são recolocados em área rural a quem se habilite a fazer uma... caridade é uma 

palavra feia, mas que traga um animal que será bem tratado e que vai embelezar a sua propriedade. 

Bom, até agora a senhora não chorou, não é? 

[risos] 

SRA. BÁRBARA GOLOUBEFF: Nem vai. Eu realmente estou muito agradecida pela 

oportunidade de poder vir, relatar o que a gente já conseguiu fazer e a imensa tarefa que se 

apresenta na hora que a Lei nº 10.119 e seu decreto começarem realmente a serem colocadas em 

prática. A Dra. Lílian, hoje, trouxe uma boa notícia de que há a possibilidade da criação de uma 

promotoria da fauna. 

SRA. LÍLIAN MARIA FERREIRA MAROTTA MOREIRA: Não há, estou pedindo 

como você. 

SRA. BÁRBARA GOLOUBEFF: Não há? Ah... Então. 

SRA. LÍLIAN MARIA FERREIRA MAROTTA MOREIRA: Ainda não há. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: É uma demanda, não é, 

Lílian? 

SRA. BÁRBARA GOLOUBEFF: É uma demanda. Pois é. E eu acrescento a isso uma 



 
 

 

 

 

outra demanda, para ajudar mais ainda. É um juizado de proteção animal, como há em Curitiba, 

não é? Porque aí sim, nós vamos ter promotores especializados e juízes especializados, e não uma 

pessoa que vira para o promotor e fala: “Mas qual o problema de o cavalo comer lixo”, não é? 

SRA. LÍLIAN MARIA FERREIRA MAROTTA MOREIRA: Eles falam mesmo. 

SRA. BÁRBARA GOLOUBEFF: Pois é. 

SRA. LÍLIAN MARIA FERREIRA MAROTTA MOREIRA: [pronunciamento fora 

do microfone]. 

SRA. BÁRBARA GOLOUBEFF: Então, os meus protegidos eles são de peso e requerem 

medidas de peso e recursos de peso. E é isso que eu solicito a todos. Muito obrigada. 

[aplausos] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Conseguimos não 

chorar. Mas a é muito difícil não ficar sensibilizado pelo compartilhamento dos dramas que a 

Bárbara vivencia todos os dias em seu trabalho na defesa dos cavalos, esses seres indefesos e que 

são usados como escravos no nosso dia de hoje. Por isso, o trabalho que ela realiza exige muita 

força. Eu tenho grande admiração pela sua trajetória dedicada aos cavalos e por generosidade em 

compartilhar esse conhecimento que você construiu ao longo dos anos. Um conhecimento 

acadêmico, um conhecimento prático, mas, principalmente, uma vivência que vem do coração. 

Por isso que a gente se sensibiliza tanto com seus relatos, porque a gente percebe como isso é 

verdadeiro em você.  

SRA. SAMYLLA MÓL: Já que eu recebi aqui, nominalmente, né? Tenho acompanhado, 

Bárbara, na verdade, acompanhado não, tenho feito reuniões para garantir que os órgãos públicos 

estão se reunindo, para colocar em prática a nova lei. E tenho acompanhado as inúmeras 

dificuldades que eles vão visualizando. E não sei, acho que não veio ninguém lá da Secretaria de 

Meio Ambiente de Belo Horizonte, não? Não? Do Ibama, não? Não veio. Bom, até convidei.  

Mas, por outro lado também, queria só deixar um registro aqui. Eu acho que eu não falo 

sozinha, se eu estiver mentindo o Júnio e o Daniel do Ibama podem mentir junto comigo, não 

podem me contestar, é claro. Mas, brincadeiras à parte, quando eu comecei o trabalho na 

Promotoria da capital, eu comecei muito com os silvestres,  ? E a gente tinha uma média de 

ocorrências, de policiais, de mil por ano, né, Daniel? Recebia lá um volume gigantesco de animais?  

ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].  

SRA. SAMYLLA MÓL: Hã? Não, mil animais, mas eu falo assim, ocorrências, eram mil 

por ano. Eu comecei, trabalhei uns quatro anos com esses mil. E a gente foi acreditando que usando 

a legislação e fazendo esse trabalho de retirada dos animais das casas das pessoas, a gente ia 

conseguir reduzir. De alguma forma, houve uma redução. Claro que nós tivemos algumas 

mudanças de estratégia, mas, realmente, hoje, o número não está chegando nem a 300 pelo meu 

último levantamento.  



 
 

 

 

 

Mais de 6 mil audiências, não sei quantos mil acordos nós já conseguimos fazer no âmbito 

do Juizado Especial Criminal, que apesar de não ser um Juizado de fauna, mas eu posso dizer que 

ele, hoje, já tem um olhar faunístico bastante avançado depois desses dez anos, né ? A gente tem 

uma troca dos juízes, mas parece-me que o que foi construído ao longo dos anos, a partir da criação 

de uma audiência ambiental, já foi muito suficiente para criar uma cultura de proteção aos animais.  

Então, aqueles primeiros julgados, a gente tem conseguido hoje reverter, e não é reverter 

aquele caso, mas a gente vem tendo outras decisões bacanas também. E já tivemos uma decisão, 

que me emocionou muito também, que foi uma decisão condenatória por uma ação abusiva que 

não deixou uma única lesão. Mas as testemunhas conseguiram trazer para o Fórum, trazer para a 

audiência, de tal forma, a violência com que o cuidador tratou o cão, que era um beagle, um 

pequenininho, que não houve dúvida de que aquilo era abusivo e de que aquilo caracterizava 

crueldade e houve condenação.  

Então assim, a gente vem com boas notícias também, não? Nós temos notícias que foram 

muito difíceis no começo e depois elas foram melhorando. E é verdade mesmo, que foi o exemplo 

que foi dado, da absolvição por comer lixo, porque se entendeu que isso era uma bobagem. Mas 

isso tem melhorado. E ao lado disso também, queria dizer o seguinte, que na questão dos silvestres, 

a gente sempre ouviu dizer que são não sei quantos milhões de animais, na capital, mantidos em 

cativeiro. E a gente não tem muito dado concreto sobre isso,  ? Mas o que a gente sabe também é 

que todo trabalho, como esse que vai ser feito com os cavalos, como esse que é feito lá pelo Ibama, 

agora pelo IEF, pela Promotoria junto com a Polícia Militar Ambiental e a Polícia Civil e o Juizado, 

a gente sabe que se a gente for tirar todos os bichos de uma vez, é impossível. Mas não é isso que 

a prefeitura vai fazer,  ?  

A proposta deles não é de pegar 8 mil animais e destinar, porque isso seria, realmente, 

inviável. Mas me parece que a proposta caminha, para ser implantada, em uma direção de um 

trabalho educativo que vai, aos poucos, criando um funil. Eu acho que isso, até do ponto de vista 

do meio ambiente, quando a gente estuda os movimentos da natureza, a gente vê que é melhor. 

Porque toda vez que você causa um grande impacto, você tem também um grande efeito.  

Então, a gente tem que ir lidando com isso, tem a questão social, mas me parece que se 

conseguirmos caminhar sem que as pessoas saibam que há 8 mil cavalos para destinar. Eu acho 

até bom que não saibam, é bom que a gente não saiba, por quê? Porque nós não vamos lidar com 

8 mil ao mesmo tempo. Nós vamos lidar com as apreensões, a Polícia Militar já está, nós já temos 

contato, já temos mantido. Estamos fazendo lá, fechando essa questão da interação.  

A última reunião que nós tivemos já com os órgãos do município, para que os órgãos do 

município incluam, os fiscais ambientais incluam, tenham lá um quadro, um código com a infração 

ambiental e a gente já falou da questão da lei estadual, a possibilidade da aplicação direta, viu, 

Luciana? A gente levou isso para eles e na reunião foi muito bem recebido, isso ficou como “para 

a casa”, nós já temos outra reunião. E a nossa expectativa é que a gente comece, sim, a mudar essa 

realidade.  



 
 

 

 

 

Agora, em relação à apreensão, era uma coisa que eu queria comentar, que você disse sobre 

a questão da prefeitura, a normatização deles ser muito antiga e permitir a entrega do animal. Eu 

queria lembrar o exemplo também que a gente tem dos silvestres, porque mesmo quando a Polícia 

Militar não tinha mais o convênio com o Ibama, para fazer a autuação administrativa, a apreensão 

criminal valia como segurar o animal. Desde que você tenha onde segurar esse animal, a gente tem 

essa condição. Há um crime ambiental, o animal foi recolhido, nós temos base legal para isso e 

esse animal só vai poder ser liberado com ordem do juiz,  ? Isso já acontecia lá no Ibama, no 

Cetas(F) e nós podemos fazer com o Centro de Controle de Zoonoses.  

O nosso grande desafio é o centro conseguir dar recolhimento a esse animal, nos dar laudos, 

nos dar documentos como o Ibama dava. Porque aí a gente consegue segurar o animal e definir, 

na transação penal, que esse animal vai ser encaminhado para a adoção. Então, aí, nós começamos 

esse trabalho, que vai ser demorado,  ? Eu estou completando dez anos de Projeto Pássaros, quer 

dizer, a gente sabe que as coisas levam tempo para ter esse resultado de diminuição, mas ele vem. 

Se a gente perseverar, ele vem. Então, só para dar essa notícia, para a gente sair daqui mais feliz 

do que triste. Porque depois de um longo e tenebroso inverno, como eu falava direto com a Flávia 

Quadros e falava com a Adriana: Gente, calma, nós vamos dar conta. “Não, doutora, nós já estamos 

cansadas.” “Mas tem gente ouvindo e cada dia vai ter mais”,  ?  

Então, eu acho que esse evento aqui,  , Flávia? Para a gente que está aí na luta, serve para 

nos fortalecer e saber que a administração superior do Ministério Público está ouvindo e que a 

Assembleia está ouvindo, que vários órgãos públicos que nós temos aqui representados, não sei 

vai haver tempo para eles se manifestarem. Eu não sei se inscreveram, mas temos órgãos como o 

Ibama, que é um parceirão do Ministério Público, também atua muito na proteção da fauna, com 

pouquíssima equipe, eu sou testemunha, com pouquíssima equipe, mas com muita dedicação. 

Então, conseguimos fazer frutificar. A gente vira fermento,  ? Já fazendo meu agradecimento aqui 

ao trabalho desenvolvido pelos técnicos do Ibama, que não se negam, estão sempre na primeira 

linha,  , Júnior? Inclusive, me cobrando também, todos os resultados, como parceiros que somos, 

tá? Muito obrigada, Bárbara. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Bom, antes de encerrar, 

nós ainda temos alguns inscritos. Eu gostaria de dar a palavra ao Daniel, o Daniel Vilela, do Ibama. 

Ele não se inscreveu, mas o Daniel tem sempre alguma coisa para acrescentar, tem sempre uma 

experiência que enriquece, Daniel. Por favor, compartilhe conosco. 

SR. DANIEL VILELA: Bom dia a todos aí. Obrigado pelo convite, pela oportunidade da 

gente participar aqui. Acho que eu conheço maior parte do pessoal aqui. É um prazer muito grande 

para o Ibama participar de eventos como esse, acho que são válidos e de... em caráter parecido.  

Como a proposta do evento era ouvir as instituições sociais, eu acho que está, estamos 

caminhando para o final, mas eu acho que a proposta está bem, o objetivo foi bem atendido. E a 

gente é uma instituição pública, que trabalha com proteção de fauna silvestre e estamos abertos 

para quaisquer demandas, necessidade de colaboração, cooperação, atuação conjunta. Nós temos 

uma equipe muito pequena, muitas vezes, as respostas não são aquelas que a gente espera também 



 
 

 

 

 

como cidadão, mas é... a participação de todos aqui, e esses eventos organizados pelo Ministério 

Público, nos dão uma esperança de um futuro melhor,  ? Que é um espaço que a gente percebe que 

tem uma importância muito grande para a sociedade, que é um espaço para a gente apresentar 

nossas demandas. É um espaço de cobrança, um espaço que a gente percebe, pelo menos nessa 

área tocante à fauna silvestre, a gente percebe que tem um acolhimento das nossas expectativas, a 

gente tem retorno. E eu confio muito no trabalho das promotoras, posso até falar que acho são 

quase todas mulheres, parabéns aí pelo trabalho.  

E o que eu sinto é que a maioria das pessoas que dedicam à essa causa se sentem acolhidas 

também pelo Ministério Público, pelo trabalho do Gedef, Dra. Lilian Marotta está aí, Dra. Luciana, 

Dra. Anelisa e a Dra. Andressa começando agora também. Então, a gente está aberto, nós estamos, 

além de técnicos formais assim, nós somos muito dedicados à causa. E para quem não conhece aí, 

pode nos procurar aí para a gente tentar estabelecer as parcerias. Eu não vou apresentar 

reivindicação, porque eu acho que esse momento é dos movimentos sociais apresentarem e a gente 

está disposto a colaborar aí. Ah, cumprimentar também o deputado Noraldino, que tem sido um 

grande parceiro da causa ambiental, de maneira geral aí. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Obrigada, Daniel. Nós 

crescemos muito com essa parceria com o Ibama, mas, principalmente, com as pessoas que estão 

no Ibama. Todos aqui receberam um informe técnico, que foi fruto dessa parceria. A publicação 

surgiu do Seminário do GEDEF realizado no ano de 2015. Foi uma moção do grupo de trabalho, 

para que fosse criado esse material, que se transformou em realidade graças à qualificação técnica 

e ao empenho do Daniel Vilela e da Profa. Camila Muito obrigada, Daniel e todos os colegas da 

equipe do Ibama. Obrigada. 

[aplausos] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Agora nós vamos ouvir 

a Laiza Bonela, do Conselho de Veterinária da UFMG. 

SRA. LAIZA BONELA: Bom dia a todos. Cumprimento a Dra. Luciana.  

Eu sou, meu nome é Laiza Bonela, eu sou doutoranda da escola de veterinária, eu sou 

médica veterinária doutoranda lá. E eu acho oportuna essa oportunidade para poder contar o 

trabalho que a gente começou a desenvolver esse ano. Nós fazemos parte de um grupo, que já tem 

desenvolvido trabalhos dentro da medicina veterinária, do coletivo, dentro do contexto da saúde 

única. Inclusive, acabou de ser realizado um evento, muitos dos que estão aqui participaram 

conosco.  

E um assunto que tem sido abordado veementemente entre nós é o elo existente entre a 

crueldade interpessoal, que é a violência entre os seres humanos, e a violência entre os animais 

domésticos. E aí, esse ano nós estamos desenvolvendo um trabalho, um projeto de doutorado, que 

vai ser a minha tese, que é, o nosso objetivo é fazer um diagnóstico do município de Belo 

Horizonte, para tentar cruzar essas informações, essa violência. E a gente quer tentar voltar, 

sobretudo, para a violência doméstica infantil. Porque a gente sabe que muitas são as situações, 



 
 

 

 

 

nós temos o abuso contra idosos, a violência doméstica às mulheres, mas a gente quer focar na 

violência doméstica infantil.  

E para isso, nós estamos na fase de reuniões para tentar estabelecer parcerias, porque o 

desafio é imenso. A gente sabe que há muita escassez na obtenção desses dados, com relação às 

denúncias dos animais. Então assim, são dados muito crus ainda, poucas informações, muitas 

vezes, elas não coincidem com a realidade. Então, a gente vai precisar de muitas parcerias. Nós 

estamos pensando em estabelecer parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria 

Municipal de Saúde, a prefeitura, o CCZ, a Polícia Ambiental, a Polícia Civil, a Militar.  

Então, aproveitando essa oportunidade para poder falar também que o Ministério Público, 

no que ele puder nos apoiar. Porque o cenário é desafiador, o trabalho é imenso, mas nós estamos 

muito confiantes. Porque, além de tudo, não há nenhum trabalho no Brasil, nenhum município que 

conseguiu retratar, e isso já é, como fala? Como eu explico para vocês? É uma realidade, existe 

esse elo,  ? Já tem esses dados em diversos países da América do Norte. E aí, nós vamos ser 

pioneiros nesse trabalho de diagnóstico e de experimental nesse aspecto. Então, o que vocês 

puderem apoiar a gente está aceitando, porque é muito desafiador. E muito obrigada pela 

oportunidade. 

[aplausos] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Laiza. 

[falas sobrepostas] 

DRA. LILIAN MAROTTA: Laiza, acabou de achar uma parceira. Olha só, a respeito 

disso, você deve conhecer o trabalho da Teoria do Link. Aham. Já tem um trabalho de um policial 

de São Paulo, você conhece o livro dele? 

SRA. LAIZA BONELA: O Marcelo Nassaro,  ? 

DRA. LILIAN MAROTTA : Isso. Agora está saindo, está no prelo um outro artigo do 

comandante aqui da Polícia Militar de Belo Horizonte, que ele também fez, já focado em Belo 

Horizonte. Eu acho que está bem dentro do que você precisa. E, além disso, eu também venho 

coletando dados lá na Promotoria, vamos marcar urgente uma reunião porque eu tenho que te 

ajudar. Tenho todo interesse nesse assunto, eu acho que seu trabalho fortalece o que a gente faz, 

reafirma essa nossa preocupação que é grande. Inclusive, no nosso seminário já houve uma palestra 

sobre-- 

[falas sobrepostas] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Rita Garcia do Itec. 

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Rita-- 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Rita Garcia do Itec, você 

deve conhecer. 



 
 

 

 

 

SRA. LAIZA BONELA: É, ela é a minha coorientadora. A minha orientadora é a Profa. 

Danielle Ferreira da UFMG, e a minha coorientadora é a Rita Garcia, do Paraná. 

DRA. LILIAN MAROTTA : E ela trouxe essa palestra para nós, que foi extremamente 

esclarecedora. Eu uso as informações que ela trouxe direto lá, naquele embargo auricular que a 

gente faz com os magistrados, no dia a dia, a gente conta, comenta, leva material. Então assim, 

estou à disposição, tá? É só ligar, a gente agenda, o que eu puder contribuir, eu estou 

completamente à disposição. Porque em Belo Horizonte todos esses dados passam lá por mim, na 

questão do que virou processo na Justiça. Então, os casos em que houve absolvição, os que não 

houve, e talvez aí você possa ter uma informação, se você quiser fazer alguma pesquisa de campo 

mais focada, inclusive, nos casos comprovados. Documentalmente e judicialmente comprovados, 

tá? 

SRA. LAIZA BONELA: Ótimo. Muito obrigada. E a nossa intenção não é só fazer um 

retrospectivo dos dados, mas como também, tentar acompanhar no corte de pelo menos dois anos 

para frente, essas denúncias que entrarem de violência doméstica infantil e os maus-tratos aos 

animais, mas já direcionada,  ? De forma que a polícia já tenha um questionário para direcionar a 

fonte de obtenção desses dados. Para a gente conseguir diagnosticar-- 

[falas sobrepostas] 

DRA. LILIAN MAROTTA : Lá na Promotoria da Infância você já fez contato? 

SRA. LAIZA BONELA: Já fizemos, ainda está muito inicial. 

DRA. LILIAN MAROTTA : Com quem você fez? 

SRA. LAIZA BONELA: Foi minha orientadora que fez. Mas a gente já fez alguns 

contatos, estamos com todos os dados e-- 

DRA. LILIAN MAROTTA: Estou às ordens também, tá? Para te ajudar nisso. Parabéns. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Ô, Laiza, a gente tem 

tentado contato com a Profa. Danielle, é de todo o nosso interesse fortalecer esses vínculos com a 

academia. Nós precisamos de partilhar esse conhecimento e vocês podem nos municiar de 

argumentos técnicos, nós podemos dar foro, dar força para aquilo que vocês estudarem, para aquilo 

que vocês publicarem. Então, leva o nosso recado para a Profa. Danielle. Nós que temos muito 

interesse nessa parceria.  

Bom, agora, por fim, nós vamos ouvir a Patrícia Lobato. 

SRA. PATRÍCIA LOBATO: Bom dia a todos. Eu vou ser breve então. Queria 

parabenizar pelo evento, quem organizou, MP, e todas as pessoas que estão aqui presentes.  

Eu vou falar sobre, eu sou cobradora da rede MMDA e eu faço parte também de um 

trabalho, de uma ONG, que chama Direito na Escola. Essa ONG, ela fez uma parceria com a OAB, 

ela virou Comissão OAB Direito na Escola, que a Comissão OAB Animal é parceira também. E a 

gente leva para as escolas, algumas escolas de BH e estamos com o projeto de expansão no interior, 



 
 

 

 

 

tópicos de direito para os alunos. E, desde o início, nós temos aula de direito ambiental e esse ano 

foi feito, já está sendo feito um material de direito animal, que a Dra. Samylla está colaborando na 

produção.  

Então, eu gostaria de falar que nós estamos à disposição de parceiros. Inclusive, parceiros 

para capacitar a gente e também para levar para mais escolas. Quem quiser conversar comigo, 

fique à vontade, no final. E é isso, então. Obrigada. 

[aplausos] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Parabéns pelo Direito na 

Escola. Eu já tinha tomado conhecimento através da Dra. Samylla, que é uma das docentes, Dra. 

Samylla? 

SRA. SAMYLLA MÓL: Eu estou colaborando na elaboração da cartilha. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Excelente. É o que nós 

mais precisamos trabalhar, educação ambiental. Nosso impulso, às vezes, é de tomar uma atitude 

que resolva emergencialmente a situação, mas com certeza precisamos de investir em educação 

ambiental, a começar pelas nossas próprias instituições. Nós precisamos sensibilizar as pessoas. 

Nada melhor, não existe um cenário melhor para que isso aconteça do que na escola.  

Então, vamos ouvir agora Carolina Quelotti, que é assessora do vereador Osvaldo Lopes, 

de BH. 

SRA. ANNA CAROLINA COSTA QUELOTTI GONÇALVES: Boa tarde a todos. Eu 

queria agradecer o convite, apesar dele ter chegado ontem à tarde para a gente, mas o vereador 

pediu para agradecer. Impossibilitado devido à agenda, eu estou representando ele neste momento.  

Gostaríamos de colocar o gabinete à disposição de todos. Ele, hoje, faz parte do meio da 

proteção animal, como representante político. Primeiro vereador da causa animal na Câmara 

Municipal de Belo Horizonte. Então, ele coloca à disposição a todos vocês e gostaria que vocês, 

se possível, visitar o site da Câmara. Lá, ele já protocolou vários projetos referentes à causa animal 

e meio ambiente.  

Dra. Luciana, eu gostaria de abrir o restante da minha fala para o nosso representante do 

movimento da Serra do Curral. Um importante meio, do meio ambiente hoje. Nós estamos 

passando por um processo muito complicado, principalmente, por conta das mineradoras. Então, 

eu gostaria de passar a minha palavra para o Leonardo Magalhães, representante do movimento. 

Por gentileza. Obrigada. 

[aplausos] 

SR. LEONARDO MAGALHÃES: Obrigado. Prometo ser bem breve.  

Na verdade, eu gostaria só de chamar a atenção de vocês sobre o processo de degradação 

que vem ocorrendo na Serra do Curral. Serra essa que é símbolo de Belo Horizonte e patrimônio 

da humanidade reconhecido pela Unesco. Eu chamo a atenção pelo grave processo de mineração 



 
 

 

 

 

próximo à área do Taquaril, que vem gerando danos irreversíveis à fauna silvestre. E outros 

empreendimentos que estão ocorrendo na Serra do Curral, onde já temos apoio do próprio 

Ministério Público Estadual, através da Dra. Gisele. Então, eu chamo a atenção dos senhores, serra 

essa que abriga diversas espécies de animais, dentre ela a águia chilena, que é já, que a gente 

participa com o apoio da própria [ininteligível], que é uma espécie única aqui no Brasil.  

Eu agradeço a vocês. Nós temos uma página no Facebook, chama Amigos da Serra do 

Curral, que está à disposição de todos lá para visualizar os artigos e curtir essa luta com a gente. 

Obrigado. 

[aplausos] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Obrigada pelas palavras. 

E, bom, mineração está no nome do nosso estado, não é? 

SR. LEONARDO MAGALHÃES: Doutora, rapidamente. As leis que protegem a serra, 

elas existem. Mas, infelizmente, essas leis vêm passando por processos de alteração, via meios 

políticos, que não levam em consideração a fauna, a flora e muito menos a população de Belo 

Horizonte. A Serra do Curral, ela é reconhecida como a caixa d’água de Belo Horizonte e em 

breve, nós vamos passar por outros problemas de água. Ou seja, ela não é um problema, a Serra 

do Curral não é um problema do bairro Mangabeiras, mas sim de toda a população de Belo 

Horizonte. Obrigado. 

SRA. ANELISA CARDOSO RIBEIRO: Bom dia a todos,  ? Eu sou Anelisa, promotora 

de Caeté e integrante do Gedef. Com relação à Serra do Curral, como o senhor falou, uma das 

prioridades da Dra. Gisele e ela tem compartilhado muito isso com a gente,  , Dra. Andressa? E 

pedido o apoio, tanto institucional como da sociedade civil, para a gente tentar reverter isso. Mas, 

infelizmente, como o senhor falou, a gente tem visto, assim, alterações legislativas, não só em 

Belo Horizonte, para atender a interesses minoritários, como a Samylla falou,  ? Assim, a gente 

teve agora uma emenda constitucional para entender interesse de ruralista.  

A gente vê isso em todo o nosso país e o Legislativo está ali para poder, com o perdão do 

deputado Noraldino, viu, deputado? Assim, que a gente sabe que o senhor é uma exceção que 

venha confirmar a regra, de que o Legislativo está ali para fazer, atender interesse de poucos. A 

gente tem visto isso, tanto nessas reformas todas, referentes ao meio ambiente, como agora, essas 

propostas de reformas para diminuir direito trabalhista, diminuir direito previdenciário e modificar 

a lei de abuso de autoridade para poder intimidar o Ministério Público e o Poder Judiciário. 

Infelizmente, a gente vive um período de trevas no Poder Legislativo. 

SR. NORALDINO LÚCIO DIAS JÚNIOR: Dra. Luciana, só para complementar aqui. 

Eu não consegui concluir o raciocínio.  

Quando eu disse que nós estamos visitando diversas cidades, diversas prefeituras no estado 

de Minas Gerais, eu tenho deparado com uma situação que eu acho que é um avanço para nós, que 

é pelo menos a sensibilidade do gestor público. Quer seja por pressão popular ou por interesse 

político, de desenvolver ações com relação aos direitos animais nas suas respectivas cidades. Mas 



 
 

 

 

 

o que eu tenho me deparado é com uma completa falta de conhecimento desses gestores, isso é o 

que nós conversamos, imagina o que nós não conseguimos conversar. Uma completa falta de 

informação, completo desconhecimento sobre as iniciativas eficazes e eficientes que o poder 

público pode tomar para mudar a realidade, tanto dos animais domésticos, quanto aos animais 

silvestres, enfim, toda a fauna da respectiva cidade.  

Então, eu queria propor, se nós pudéssemos nos unir e desenvolver um plano de ação ou 

um plano de sugestões às prefeituras, desenvolvimento de ações. Porque tem várias ações que não 

requer recurso público e outras que requerem um pouco de investimento,  ? Então, se nós pudermos 

desenvolver aí ou uma cartilha ou um informativo para todos os gestores. Para que eles possam ter 

conhecimento técnico. Porque eu tenho visto, e eu tenho ficado, até tem me alarmado muito, as 

soluções que alguns prefeitos têm pensado e têm tentado colocar em prática para solucionar os 

problemas dos animais na sociedade.  

Já pegamos prefeituras, e eu estava com a Daniela lá em Uberaba, e tinha um grupo de 

prefeitos que estava projetando a criação de um consórcio de canis, de canil público ou de abrigos 

públicos de animais. E nós todos sabemos que essa não é a solução. E que, mesmo que esse abrigo 

para animais, sejam domésticos ou silvestres, inicialmente, seja um abrigo bem-feito, que atenda 

todas as normas, rapidamente isso vai estar superlotado e a situação daqueles animais será uma 

situação degradante. Então, essa orientação que nós podemos fazer para todos os prefeitos seria de 

extrema importância.  

E uma outra informação, que nós estamos finalizando a elaboração de uma PL para 

regulamentar o comércio, a criação e o comércio de animais domésticos de raça no estado de Minas 

Gerais. Nós estamos, no projeto prevê a permissão da criação, da venda, do comércio somente 

animais castrados. Animais sem estarem castrados só poderão ser comercializados entre 

criadouros cadastrados. Porque nós sabemos que 98% do comércio é um comércio clandestino, é 

um comércio irregular e a origem de grande parte desses animais, que são comercializados, 

contribui para esse crescimento do número de animais abandonados.  

E também, nós estamos trabalhando com o estado para aumentar o imposto sobre a criação 

e o comércio de animais domésticos de raça. Conversei com o secretário da Fazenda e ele falou: 

“Eu sei que a reunião é sobre imposto, não vem querer abaixar o imposto”. Pelo contrário, eu quero 

aumentar. Então, eu quero aumentar e impor sanções administrativas mais pesadas, para que a 

gente possa minimizar essa prática e contribuir para o crescimento do número de animais adotados.  

Então, eu quero passar esse PL também para o Gedef, para que o Gedef possa fazer essa 

contribuição, fazer as alterações que sejam necessárias, para que a gente possa apresentar. E 

sugerir esse trabalho com os prefeitos. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: São ótimas e necessárias 

essas sugestões, deputado. Nós concluímos  recentemente a elaboração do informe técnico sobre 

manejo ético de cães e gatos, em parceria com a World Animal Protection. Ele está na nossa 

publicidade para as últimas correções. Tão logo seja concluído, eu encaminharei ao senhor. Nós 



 
 

 

 

 

estamos com várias iniciativas e nós gostaríamos, depois com tempo, o senhor poderá conhecê-

las, nos ajudar a aperfeiçoar e nos ajudar a divulgar também.  

SR. NORALDINO LÚCIO DIAS JÚNIOR: O último comentário que eu vou fazer, 

doutora, e a senhora lembrou muito bem. Sobre um dos problemas que as prefeituras estão 

passando, que é para solucionar a questão do manejo populacional ético, as prefeituras estão 

abrindo editais de contratação de veterinários. O que tem acontecido, e é um problema frequente 

nas prefeituras, é que, às vezes, aquele veterinário que foi contratado e que passou no concurso 

público, ele tem aptidão para passar no concurso público, mas para desenvolver com eficácia e 

eficiência o plano de manejo populacional, ele não tem capacidade.  

E, às vezes, são veterinários que não têm aptidão. Então, a gente pensar em um modelo 

jurídico e técnico que nos dá essa, ou até orientar os prefeitos para colocar dentro desses editais 

de concurso público algumas ferramentas para que possam assegurar a eles, que esses profissionais 

possam, efetivamente, desenvolver esses projetos. 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Sem dúvida. Agora 

encerrando, é a última inscrição que nós temos aqui, mas não menos importante. Nós vamos passar 

a palavra para a Flávia, que muito contribuiu com o seu conhecimento, com a sua expertise nessa 

questão. Muito do que eu sei, Flávia, eu aprendi ouvindo suas palestras, lendo aquilo que você 

publicou. E, principalmente, aprendendo com seu exemplo de dedicação à essa causa. Obrigada 

por tudo, Flávia, que você faz por nós. Tem a palavra. 

SRA. FLÁVIA QUADROS: Bom dia, todo mundo. Queria cumprimentar as promotoras 

aqui presentes, por ordem alfabética. Dra. Anelisa, Dra. Andressa. Uma que é muito importante, 

mas não está presente, Dra. Gisele,  ? Dra. Lilian, Dra. Luciana. E lembrar aqui também, duas 

pessoas que não estão mais na Promotoria de Meio Ambiente, mas que têm a minha admiração e 

que têm a minha gratidão e que têm a minha amizade, assim como vocês têm. Muita, muita, muita 

gratidão, muita admiração mesmo, que eu tenho por vocês e que tenho por eles, Dr. Luciano Badini 

e Dr. Carlos Eduardo.  

Dr. Carlos Eduardo, fazendo uma homenagem aqui, já fora de tempo, mas foi acho que o 

primeiro promotor estadual de meio ambiente que reverteu grandes termos de ajustamento de 

conduta, grandes, uma soma vultuosa de dinheiro, para beneficiar animal doméstico,  ? Lembrando 

que animal doméstico, muitas vezes, eles são tidos como animais que não têm função nenhuma 

para o ser humano, a não ser o de passar doença. É assim que a gente enxerga,  ?  

E, pela primeira vez, pelo menos que eu saiba, pela primeira vez o Ministério Público de 

Minas Gerais reverteu um termo de ajustamento de conduta, dois termos de ajustamento de 

conduta importantes, para beneficiar esse tipo de animal, que não tem uma função ecológica bem 

definida, e que é tido como praga. Então, fica aqui o registro e que isso nunca vá cair no 

esquecimento, pelo menos para mim não. A gratidão vai ser para sempre.  

Enfim, queria agradecer os promotores, Dr. Rômulo, Dr. Tonet e Dra. Andressa, que hoje 

está no CAO. E dizer que há muito tempo a gente espera que a criação dessa coordenadoria, que 



 
 

 

 

 

o Gedef pudesse crescer e pudesse se firmar enquanto coordenadoria. Para que a Dra. Luciana 

pudesse ser exclusiva da fauna, assim como a gente espera que a Dra. Lilian também possa vir a 

ser exclusiva da fauna, Dra. Anelisa, tão vocacionadas que são,  ? Se a gente pudesse ter elas só 

para a fauna, a gente poderia avançar muito mais, mas estamos começando.  

E, enfim, e gostaria aqui de passar uma demanda que eu acredito ser a principal para essa 

coordenadoria, a partir de agora, uma vez que vocês vão poder ter um pouco mais de tempo para 

isso. A gente fica aqui falando sobre como fazer os municípios cumprirem uma legislação, outra, 

outra, e no fim das contas o que acontece é que a gente vê que as ONGs é que fazem,  ? Eu não 

lembro o nome, eu sou péssima de nome. Você, de Formiga. Márcia, é. A Márcia falando: “Ah, é 

uma pequena ajuda que a gente dá, a gente é muito pequeno”. Não, vocês não são muito pequenos. 

Se hoje os animais não estão em uma situação ainda mais deplorável do que estão, é por causa 

desses pequenos. Por causa desses pequenos, que enfrentam desafios gigantes e que deixam de 

amar a si mesmos para amar primeiro os animais. Ou, nem amar primeiro os animais, às vezes, só 

amar os animais. Porque, às vezes, é conflitoso. Se você se amar, não tem jeito de você se dedicar 

a essa causa.  

Então, se não fosse essas ONGs, realmente, a situação seria infinitamente mais deplorável. 

Então, não tem ninguém aqui pequeno, não tem nenhuma ONG aqui que faz pouca coisa, não tem 

nenhuma pessoa aqui que ajuda pouco. Sabe? Então, em relação a isso, eu gostaria de pedir a vocês 

a possibilidade, desde que essa possibilidade exista, de empoderar essas pequenas pessoas, essas 

pequenas ONGs, que estão aí perdidas nas mais de 500 cidades que tem dentro do estado de Minas 

Gerais. Porque, na verdade, são elas que mudam a situação daqueles animais, e muito mais do que 

elas podem fazer.  

Infelizmente, a gente não vê as prefeituras fazendo, infelizmente a gente não vê as polícias 

fazendo. Quando a força policial age, infelizmente, é esporádico. A gente sabe que, em algumas 

cidades, a força policial tem parceria com algumas instituições, com alguns protetores, mas ainda 

deixam muito a desejar,  ? Infelizmente, pelo menos aqui na capital eu posso dar o meu relato, de 

que para a gente contar com a ajuda da força policial, a gente precisa acionar um promotor amigo 

ou um deputado amigo, e nesse caso, o deputado amigo é sempre o Noraldino. 

Porque esse amigo de verdade, é o amigo do protetor e é amigo do bicho e atende telefone 

de madrugada. Enfim, é com ele que a gente conta. Não sei, Noraldino, mais me imaginar sem 

você. Morro de medo de ficar sem você. Não sei mesmo, não sei mesmo o que vai ser dos 

protetores de Minas, se algum dia você faltar. Porque mudou muito depois que você está com a 

gente,  ? A gente tem para quem telefonar, na hora da necessidade.  

Enfim. Então, voltando ao assunto principal. O que acontece é que o Ministério da Saúde, 

ele não reconhece absolutamente a importância do manejo populacional ético. De forma que o 

Ministério da Saúde, ele não tem, não existe por parte do maior órgão de saúde do Brasil, não tem 

por parte deste órgão uma diretriz nacional dizendo: vamos esterilizar, ao invés de vamos matar. 

Ele deixa isso em aberto, ele deixa isso, isso é uma lacuna. De forma que cada estado e cada cidade 

age de maneira aleatória e conforme a cabeça do gestor.  



 
 

 

 

 

Isso faz com que cada uma dessas pequenas ONGs e pequenas pessoas, que ainda têm 

coragem de se achar pequenas, tenham que travar uma queda de braço no seu município para que 

o prefeito assuma a sua função. E a gente sabe muito mais, muito além disso, que a gente tem no 

nosso país 5.570 municípios, isso pelo IBGE, publicado em 27 de junho de 2013. Então, eu me 

pergunto: é possível que a gente brigue com cada um dos 5.570 municípios, para que cada prefeito 

assuma a responsabilidade sobre esse manejo populacional?  

Sabendo que lá de cima não parte uma diretriz, pedindo a eles, especificando que isso é o 

correto? E sabendo muito mais, que o imposto fica no cofre do Governo Federal e o Governo 

Federal joga a responsabilidade para o município, que não tem o dinheiro, muitas vezes, o dinheiro 

para implementar? Então, até quando a gente vai travar uma briga nesses mais de 5 mil municípios, 

quase 6 mil, e achar que a gente vai chegar em algum lugar, né?  

Então, eu peço aqui a vocês, enquanto coordenadoria, que consigam chegar lá no 

Ministério da Saúde e estabelecer um diálogo lá em cima. Para que de cima para baixo as coisas 

comecem a mudar, porque enquanto a gente tentar de baixo para cima, vai ser mais briga do que 

resultado,  ? A gente vai se sentir esmagado como a gente se sente, a gente vai se sentir pequeno 

como a gente se sente, quando, na verdade, a gente não é, quando na verdade a gente faz muito 

mais do que pode. Então, eu acho que se a gente não começar a estabelecer um diálogo lá em cima, 

realmente, a gente vai brigar muito e vai ter algumas cidades que vão se destacar. A gente vai 

tentar eleger essas cidades como cidades-modelo, tentar fazer com que outros prefeitos copiem 

aqueles modelos, mas a gente não sabe a realidade de cada município.  

A gente sabe que só em Minas 64,5% dos municípios têm menos de 12 mil habitantes. 

Hoje, a legislação reza que para ser município, para ser decretado município, o município tem que 

ter 12 mil habitantes. Como não existia esse critério antigamente, era um critério político ser 

município ou não, a gente tem aqui em Minas arraiais, a grande verdade é que os municípios são 

aldeias, são cidades dormitórios, que vivem de repasse da União, que sequer conseguem manter a 

própria estrutura do município, pagar vereador, pagar prefeito, ter um posto de saúde,  ?  

Então, pedir que a solução venha desses muitos municípios, que não são sustentáveis, é 

acreditar em um mundo de sonhos que a gente não vai atingir. O problema é mais lá em cima. E, 

infelizmente, tem muitos anos que a gente vem falando isso e, particularmente nós aqui, a gente 

não consegue estabelecer um diálogo lá em Brasília. A gente não tem acesso às pessoas 

importantes que a gente precisa ter lá. Não é falta de tentar não, é realmente falta de não conseguir, 

sabe? Então, em 2013, ainda quando a portaria que proíbe usar dinheiro do Ministério da Saúde 

para esterilização, antes dessa portaria ser assinada, pelo, na época era Alexandre Padilha, o 

ministro da Saúde, a gente tentou assim, embranqueceu a cabeça para que essa portaria não fosse 

assinada. Em vão. Ela foi assinada, a consulta pública, foi muito alertado sobre o erro que estava 

sendo cometido. Quem a gente tinha acesso para chegar ao ministro da Saúde e dizer: olha, é um 

erro, não façam isso. Foi acionado, mas a gente sabe que o recado não chegou, não houve boa 

vontade,  ?  



 
 

 

 

 

Então que, principalmente, que essa coordenadoria possa estabelecer esse diálogo e que a 

gente consiga, pelo menos, voltar o que era, porque o que era não era bom, mas era muito menos 

ruim do que a gente tem. Aí fica esse o pedido, juntamente, com o empoderamento,  ? Eu sei que 

todas vocês, promotores que estão aqui, ajudam com a verba dos seus gabinetes, à causa animal 

das suas cidades. Quem dera que a gente tivesse cada uma, que a gente tivesse em todas as cidades 

promotores feito vocês,  ? A gente não tem. E eu sei que na cidade de vocês, vocês empoderam, 

vocês dão dinheiro, porque não adianta a gente bater no ombro das pessoas da causa animal e 

dizer: estamos junto. Sem o dinheiro não vira realidade. E eu sei que vocês fazem essa diferença, 

mas a grande maioria das cidades não têm promotores como vocês,  ?  

E, enfim, que vocês possam, enquanto coordenadores, enquanto coordenadoria, empoderar 

essas pessoas que fazem demais, que fazem muito mais do que qualquer, do que os órgãos públicos 

dessas cidades, que têm verba, que têm pessoas assalariadas, que têm carro, que têm sede, que têm 

aparato técnico, que têm computador, que têm tudo o que elas não têm e que fazem infinitamente 

mais. Que elas possam ser valorizadas mesmo. Obrigada. 

[aplausos] 

SRA. ANELISA CARDOSO RIBEIRO: Flávia, a nossa admiração por vocês é 

recíproca. Vocês, da causa animal, em especial, todos que eu conheço que estão aqui. Como o 

deputado disse, deixaram de ser simples parceiros para ser nossos amigos e o nosso socorro. Eu 

também queria ter uma Flávia, um Daniel, uma Patrícia Dutra só para mim.  

ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone].  

SRA. ANELISA CARDOSO RIBEIRO: Uma Bárbara, que são as pessoas que nos 

socorrem. Eu queria, como eu disse, Samylla, dar umas notícias boas. A gente sabe que os 

veterinários, Analise, Flávia, Bárbara, que são da causa animal, estão sobrecarregados. Por isso a 

gente tem se empenhado em treinar novos veterinários, como a Joana e a Aline, que estão ali no 

fim da Mesa, para ajudar o Gedef nessa causa e, consequentemente, as demais Promotorias de 

Justiça do estado de Minas Gerais.  

Antes que eu me esqueça, a Maria Irene, da Associação Bichos Gerais, sugeriu aqui que a 

gente conste uma moção de repúdio à PL do deputado Valdir Colatto, nº 6.268/2016, que visa a 

liberação da caça de silvestres, só para eu não me esquecer.  

Bom, nós já vamos, podemos encerrar,  , Dra. Luciana? O nosso encontro. E eu queria 

agradecer, em especial, em nome de todos os ativistas que estão aqui, o Movimento Mineiro de 

Defesa Animal. Porque a Adriana, além dela nos provocar, ela nos motiva a trabalhar, porque a 

gente vê um empenho e uma dedicação extraordinários. Gostaria de agradecer também a presença 

do deputado e o apoio que ele dá ao Gedef e a toda causa animal. Gostaria de agradecer a Dra. 

Andressa, que aqui está representando tanto o Dr. Rômulo quanto o Dr. Tonet. Por essa notícia 

boa, de transformar o Gedef em uma coordenadoria e dizer que todos nós, integrantes do Gedef, 

seja eu, Dra. Luciana, Clarice, que está ali, Isabel, as Isabelas, enfim, todos nós trabalhamos 



 
 

 

 

 

cumulando funções. Então, o avanço disso é que o coordenador, ele terá dedicação exclusiva. 

Então, uma das demandas da Flávia vai ser atendida.  

Agradecer vocês, por ter atendido esse nosso pedido, esse nosso anseio. E agradecer mais 

ainda, Dra. Andressa, pelo Dr. Rômulo ter falado que será a Dra. Luciana a nossa coordenadora. 

Porque não sei se você se lembra, porque você veio conversar comigo, a Dra. Luciana estava de 

licença-maternidade, estávamos eu, Clarice, salvo me engano, a Isabela na sala e esse foi um dos 

pedidos do Gedef,  ? Para que o coordenador do Gedef fosse não só uma pessoa que tivesse 

conhecimentos jurídicos, como a gente sabe que a minha guru, Luciana, aqui tem. Mas que ela 

tivesse identidade com a causa. E a Luciana, eu acho que é a melhor pessoa para isso, porque a 

gente sofre junto com vocês do movimento. Então assim, cada coisa que a gente não consegue 

resolver, cada não que a gente tem que dizer para vocês, vocês podem saber que é com muita dor 

no coração.  

E eu tenho também duas demandas a fazer. Uma para o Dr. Tonet e, consequentemente, 

Dr. Rômulo e Dra. Andressa, completando o que a Daniele falou e o que a Patrícia falou, a gente 

precisa de conscientizar os promotores e procuradores de Justiça, inclusive. Porque eu ouço muito 

absurdo aqui dentro do Ministério Público, com relação à causa animal. Então, a gente precisa 

conscientizá-los da necessidade de controle populacional dos animais. A gente precisa 

conscientizá-los do bem-estar animal e a gente precisa de conscientizá-los do comércio, 

infelizmente, de animal, principalmente doméstico. A gente escuta muito: “Ah, eu vou comprar 

um cachorro”, aqui dentro.  

Então assim, eu, fica como sugestão que a gente pudesse trazer essas pessoas, tanto para 

os encontros que o Gedef promove, quanto para as oficinas de maus-tratos, para que não só eu, 

Luciana e Lilian, enfim, sejamos multiplicadores, para que todo mundo aqui dentro seja 

multiplicador, né ? Porque muitas pessoas sequer conhecem o Gedef dentro da nossa instituição, 

muitas pessoas, quando eu falo: Eu faço parte do Gedef, para alguns colegas, eles me perguntam: 

o que é o Gedef? Então assim, que essa seja uma das prioridades, assim, da administração do Dr. 

Tonet e da senhora como coordenadora do Caoma. A minha outra demanda... você quer já falar? 

Não, você quer falar? 

DRA. ANDRESSA LANCHOTTI: Não, em relação a essa capacitação, nessa 

conscientização dos promotores, nós vamos participar, o Caoma, dos encontros regionais, foi feita 

essa solicitação ao Ceaf. Então, esse ano nós vamos participar de três encontros na cidade de Juiz 

de Fora, Divinópolis e Pouso Alegre. Então, haverá um espaço para o Gedef nessas reuniões, daí 

é uma oportunidade também de fazer a conscientização. E a expectativa é que no próximo ano 

participemos de outros seis encontros, para atingir todas as coordenadorias regionais de meio 

ambiente. Então, eu acho que é uma possibilidade também, de fazer a capacitação, talvez, dos 

municípios, né? No mesmo tempo que faz a conscientização dos promotores com palestras, fazer 

uma oficina de capacitação para os municípios também, vai ser uma oportunidade importante. 

SRA. ANELISA CARDOSO RIBEIRO: Seria importante também, eu acho que a gente 

já até tem esse espaço, a gente estava conversando sobre isso, de abrir um espaço para o Gedef no 



 
 

 

 

 

curso de formação dos promotores de Justiça ? Para a gente trazer para eles, assim, o que é o 

Gedef, o que a gente visa com o Gedef, não é , Luciana? Assim, para que eles já saibam que tem 

esse suporte. Ainda que mínimo, mas tem.  

E o meu outro pedido é para o pessoal, para os ativistas mesmo. Eu acho que todo mundo 

aqui tem visto, a gente tem demandado muito com relação à vaquejada, a rodeio, a controle 

populacional no Poder Judiciário e a gente tem criado muito precedente negativo. Então assim, da 

mesma forma que vocês vieram bater na nossa porta, eu suplico a vocês que batam na porta do 

Poder Judiciário. Porque a gente faz tudo que a gente pode administrativamente, mas como a Dra. 

Lilian falou, que 18 anos para julgar uma ação, 18 anos!  

DRA. LILIAN MAROTTA: Em Primeira Instância. 

SRA. ANELISA CARDOSO RIBEIRO: Em Primeira Instância. Exatamente. Então 

assim, da mesma forma que vocês demandam encontros do Ministério Público para 

conscientização dos promotores sobre fauna, da mesma forma que vocês batem lá na nossa porta: 

ah, pelo amor de Deus, propõe a ação. Ah, pelo amor de Deus, vamos fazer encontro, vamos fazer 

seminário, vamos fazer oficina. Eu gostaria que vocês começassem a pressionar o Poder Judiciário, 

para que eles também conscientizem os juízes e desembargadores sobre a importância dessa causa. 

Porque o que eu ouvi lá Caeté da juíza foi: “Mas se em Barretos pode, por que aqui em Caeté não 

vai poder?”. Entendeu? É, enfim, são inúmeros. E aí a gente vai criando precedente negativo e, 

infelizmente, isso só depõe contra a gente. Então, o meu pedido para vocês que também 

apresentem dessas demandas ao Poder Judiciário.  

Bom, eu encerro aqui agradecendo a presença de todos. Dizer que, mais uma vez, a Dra. 

Luciana é minha guru. Me encontrei no Ministério Público quando eu fui indicada pela Flávia, 

pela Adriana, no Gedef. Porque eu sempre fui uma amante dos animais e a gente, às vezes, se sente 

meio sozinha no mundo,  ? Então, o Gedef me fez encontrar pessoas que compartilham dos meus 

ideais. Muito obrigada a todos. 

[aplausos] 

SRA. PRESIDENTE LUCIANA IMACULADA DE PAULA: Anelisa, nossa 

admiração é recíproca, eu aprendo todos os dias com você. Você é uma Promotora sensacional e 

uma pessoa incrível. É por isso que o nosso grupo existe há tanto tempo e continua tão coeso. É o 

que nos motiva a trabalhar sem prejuízo das nossas funções, fazendo o que chamamos de “ativismo 

institucional”, como a gente brinca. E tem dado muito certo, tem sido uma felicidade participar 

desse grupo.  

Eu gostaria de encerrar esta audiência informando que este evento foi gravado o que nos 

permitirá transcrever tudo o que foi dito para que fique registrado esse momento. Nós esperamos 

que desse encontro surjam muitos frutos e muitas ações efetivas para a defesa da fauna. Muito 

obrigada a todos, obrigada por terem atendido ao nosso convite. Estamos encerrados, então. 

[aplausos] 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


