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I – Introdução
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Através do Requerimento nº 1738, de 2015, de autoria do Nobre Deputado
FELICIANO FILHO, com número regimental de assinaturas, foi proposta a
constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 9
(nove) membros, com a finalidade de, no prazo de 120 dias, “apurar e
investigar a prática de maus-tratos cometidos contra animais no âmbito do
Estado de São Paulo”.

O autor, no Requerimento de solicitação, destaca na justificativa os motivos

pj e-cnpj
-cnpj e-cn

* Composição estabelecida pelo Ato do Presidente nº 94 de 10 de outubro de 2017, que constituiu a CPI.
** Composição que finalizou os trabalhos da CPI, tendo em vista as alterações ocorridas em seu decorrer;
a título de informação, as devidas nomeações e substituições encontram-se encartadas nos autos do
Processo desta CPI.
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envolvendo o embarque de animais vivos, nos portos paulistas.
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O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo Ato nº

popular, nos é oportuno e obrigatório reprimir esse menosprezo e esse

89, de 2017, criou a Comissão Parlamentar de Inquérito nos termos como ela

descaso com a vida.

foi proposta.
Os partidos políticos com direito a indicação dos membros desta CPI
encaminharam os respectivos nomes dos Deputados.

A seguir, identificamos os principais tópicos apurados durante os trabalhos
da CPI. Muitos outros poderiam ser elencados, mas ficamos com os mais
graves e explícitos, o que não quer dizer que dos documentos e

Finalmente, o Presidente da Assembleia Legislativa nomeou os membros titulares
e substitutos, cuja composição antecede a Introdução.

Duração da CPI

depoimentos coligidos se desdobrem outras investigações pelas autoridades
competentes. Passemos a eles.

IV – Tópicos Relevantes Averiguados pela CPI:

A CPI foi instituída com prazo de duração de 120 (cento e vinte) dias e seus
trabalhos foram prorrogados por mais 60 (sessenta) dias.

O objetivo de uma CPI é basicamente reunir o maior número possível de
indícios suficientes de autoria e materialidade da infração, ou seja, indícios
que caracterizem um fato determinado como ilegal ou dotado de uma série

II – Resumo das reuniões, audiências, depoimentos,
declarações, informações e documentação recebida pela CPI:
transcrição das Atas e depoimentos.

(*) A íntegra dos depoimentos que foram coletados ao longo
do trabalho realizado pela CPI pode ser acessada nos anexos

de irregularidades e que tenha ocorrido dentro da órbita de competência do
Estado-membro e que, devido a uma falha ou erro de atuação deste, tenha
acarretado algum tipo de lesão, dano moral, sofrimento, maus-tratos,
prejuízo.

Os fatos narrados nos depoimentos, declarações e todas as demais informações
colhidas apontam para esse suposto comportamento ilícito que acarretara maustratos contra animais. Desta forma, adiante, através do acesso aos anexos deste

deste relatório em “Atas e transcrições”.

III – Aspectos gerais sobre o tema

Relatório, em “Atas e Transcrições”, podemos observar em detalhes, com

O principal objetivo desta CPI é o de apurar e investigar, em profundidade,
a prática de maus-tratos cometidos contra animais no âmbito do Estado de
São Paulo.

alguns exemplos extraídos das declarações das testemunhas e informantes, bem
como das diligências realizadas, quais são os mais relevantes tópicos detectados
por esta CPI, na visão do seu Relator. Senão, vejamos:

Consideram-se crueldade e maus-tratos toda e qualquer ação ou omissão
que implique em sofrimento, abuso, ferimentos de qualquer natureza,
mutilação, transtornos psicológicos ou estresse de animais silvestres,
nativos ou exóticos, domésticos e domesticados. Todos esses atos devem

Reuniões sobre Maus tratos no uso de animais no ensino
(Lei 9.605/98, art. 32, § 1º)
28-11-2017 – USP:

ser punidos de forma exemplar, a fim de educar a população,

Sob a presidência do Deputado Feliciano Filho e com a presença dos

conscientizando, desta forma, o proprietário em relação à Posse

senhores deputados Celia Leão, Gil Lancaster, Caio França, Ana do Carmo,

Responsável, bem quanto aos direitos garantidos aos animais em normas

Welington Moura, Roberto Trípoli. Também compuseram a mesa os

vigentes.

senhores: Vania Tuglio do GECAP-MPSP, Odete Miranda e Nádia Bellagio
da Faculdade ABC, Paula da Uninove, Sergio Greif da CETESB.

Penalizar de forma exemplar quem comete abusos e maus-tratos contra
animais contribui com a formação de uma sociedade consciente de seus

Na condição de investigado: José Antonio Visintim – FMVZ da USP.

deveres; o que é antigo desejo dos defensores dos animais. Reflexo de tal

Conclui-se que as práticas de ensino que ainda usam animais, conforme

anseio é o fato do tema ser alvo de inúmeras denúncias em todo o Estado

esclarecido pelo Diretor da FMVZ da USP, estão sendo realizadas ao arrepio

de São Paulo.

da legislação em vigor, uma vez que ficou demonstrada a existência de
métodos substitutivos.

Cabe à Assembleia Legislativa de São Paulo, portanto, assumir seu papel
nesta luta, punindo atos de maus-tratos, diminuindo a demanda de animais
submetidos ao sofrimento e crueldade e, consequentemente, reduzindo os
gastos públicos advindos desta prática.

Acrescente-se recente publicação do CONCEA proibindo o uso de
animais no ensino:
CONSELHO

NACIONAL

DE

CONTROLE

DE

EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL

Nós, Deputados Paulistas, não perdemos a capacidade de nos indignar com

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 38, DE 17 DE ABRIL DE
2018

tamanho menosprezo e descaso por pessoas que praticam maus-tratos

Dispõe sobre restrições ao uso de animais em ensino, em

contra animais. Por sermos detentores de um mandato, de uma delegação

complemento à Diretriz Brasileira para o Cuidado e a
Utilização de Animais em Atividades de Ensino ou de
Pesquisa Científica - DBCA
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE
CONTROLE

DE

EXPERIMENTAÇÃO

ANIMAL

-

CONCEA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos
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I, III e IV do art. 5º e o § 3º do art. 14, ambos da Lei nº

Roberto Trípoli – para requisitar informações junto ao Comando de

11.794, de 8 de outubro de 2008, e tendo em vista o disposto

Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo com dados relativos aos anos

no art. 4º do Decreto nº 6.899, de 15 de julho de 2009, e nas

2016 e 2017. Um: quantas ocorrências envolvendo animais foram atendidas,

Diretrizes de Integridade e de Boas Práticas para Produção,

especificando por tipo de ocorrência, como maus-tratos, tráfico, venda ilegal,

Manutenção ou Utilização de Animais em Atividades de

captura ilegal na natureza, caça e outras; item dois: quantas armas e/ou

Ensino ou Pesquisa Científica, instituídas pela Resolução

armadilhas de caça ou captura ilegal foram apreendidas; três: qual o

Normativa nº 32, de 6 de setembro de 2016, do Concea,

montante de multas lavradas e qual o montante efetivamente recebido,

resolve:

especificando por tipo de ocorrência, principalmente as relativas a atos de

Art. 1º Fica proibido o uso de animais em atividades didáticas

caça (*) as providências em relação a tais requerimentos constam no tópico

demonstrativas e observacionais que não objetivem desenvolver

relativo à reunião sobre javalis.

habilidades psicomotoras e competências dos discentes
envolvidos.

Afirmando não possuir controle sobre tudo que é realizado na UNESP,

Parágrafo único. Não se aplica a proibição estabelecida no

afirma que provavelmente nas disciplinas que envolvem treinamento acredita

caput deste artigo, às atividades didáticas em pós-graduação

ser difícil fazer tal treinamento em cadáveres. Esclarecido que ele não

e àquelas aplicadas à biodiversidade, ecologia, zoologia e

representa a UNESP e não tem condições de responder aos questionamentos

conservação, produção, sanidade e inspeção animal que

da CPI, sendo anotada a reprovação à tentativa de esquivar-se levada à cabo

ensejem abordagens diagnósticas, terapêuticas, profiláticas
e zootécnicas, objetivando a redução de riscos sanitários, de
danos físicos ou o aprimoramento da condição de produção,
de saúde ou da qualidade de vida dos animais utilizados.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor em 12 meses,
contados a partir da data de sua publicação.
Parágrafo único. No prazo mencionado no caput deste
artigo, as atividades didáticas que utilizem animais,
referenciadas no art. 1º deverão ser integralmente
substituídas por vídeos, modelos computacionais, ou outros
recursos providos de conteúdo e de qualidade suficientes
para

manter

ou para

aprimorar

as

condições

de

aprendizado.

pelo Senhor Reitor da UNESP, foi encerrada a sessão.
13-12-2017 – UNICAMP:
Sob a presidência do Deputado Feliciano Filho e com a presença dos
senhores deputados Gil Lancaster, Roberto Trípoli, Pedro Kaká, Sebastião
Campos, Célia Leão.
Na condição de investigado: Wagner José Fávaro – Instituto de Biologia da
UNICAMP.
Recusou-se a assinar o termo como testemunha e declarou que hoje na
Unicamp, 99% dos protocolos analisados pela CEUA são voltados à pesquisa e
não ao ensino. O único protocolo de ensino que utiliza animais, porcos e coelhos

GILBERTO KASSAB

(reduzimos até para 2017 mais de 50% do uso desses animais), obtidos de

De fato, tais práticas já deveriam ter sido banidas há muito tempo,

criadouros e destinados ao abate, diz respeito ao ensino de técnicas eminentes de

especialmente tendo em vista o disposto na Lei Arouca, que desde 2008

morte para o médico de medicina humana. Por exemplo, drenagem de tórax com

determina a filmagem das aulas onde se usam animais, para evitar novos e

hipertensão pulmonar, abordagem do retroperitônio, anastomose de lesões de

o

desnecessários usos (Lei 11.794/2008 – art. 14, § 3 Sempre que possível, as

vasos hepáticos, as cirurgias que nós fazemos duas partes, uma com modelos

práticas de ensino deverão ser fotografadas, filmadas ou gravadas, de forma a

alternativos como a cirurgia de videolaparoscopia que são feitas em caixa preta. E

permitir sua reprodução para ilustração de práticas futuras, evitando-se a repetição

no momento onde precisa fazer a abordagem no trauma, são todas disciplinas que

desnecessária de procedimentos didáticos com animais).

são requisitos da sociedade chamada SBAIT – Sociedade Brasileira de

Assim, de rigor extração de cópias dessa sessão e encaminhamento ao

Atendimento Integrado ao Traumatizado, onde nós associamos o interno de

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça para a adoção de

medicina com os residentes.

providências no âmbito criminal e civil, contra tais práticas que possam estar

Então, para esses procedimentos, isso existe em todo o mundo, incluindo os

ocorrendo em todas as Universidades e Faculdades do Estado de São Paulo.

Estados Unidos, a Hopkins, a Baltimore, que utilizam esse tipo para tratar os

Do mesmo modo, a recusa em responder aos questionamentos escritos

residentes. Os outros procedimentos que nós temos, por exemplo de RCP,

pode configurar ilicitude que deverá ser apreciada pelo Ministério Público,

manejo de acessos venosos, tudo isso nós temos modelos alternativos e nós

extraindo-se as cópias pertinentes.

temos um centro de medicina, um laboratório de habilidades com um centro
de medicina realística dentro da Unicamp. Esses são os únicos procedimentos
Sr. Presidente, que nós usamos um número muito reduzido de animais. Esse

12-12-2017 – UNESP:

treinamento é dado no quarto e sexto ano da graduação de medicina, para os

Sob a presidência do Deputado Feliciano Filho e com a presença dos

residentes.

senhores deputados Celia Leão, Gil Lancaster, Caio França, Ana do Carmo,

Eu entrei em contato e posso citar o nome do presidente da Associação

Welington Moura, Roberto Trípoli. Também compuseram a mesas os

Brasileira de Especialidades Médicas, que é o professor Sigisfredo Luis

senhores: Vania Tuglio do GECAP-MPSP, Odete Miranda e Nádia Bellagio

Brenelli que faz programas de ensino médico e integra a Associação ABEM.

da Faculdade ABC, Paula da Uninove, Sergio Greif da CETESB.

Ele prontificou-se de, até início de 2018, fazer um levantamento nas
faculdades de medicina de todos os procedimentos que são usados e aqueles

Na condição de investigado: José Roberto Bosqueiro – UNESP.

que nós podemos utilizar métodos alternativos. Isso é um compromisso que
nós firmamos.

Requerimentos votados e aprovados: (I) do Deputado Caio França –

Na Drenagem de tórax, associado às condições de hemo e pneumotórax,

para obter cópia do laudo das condições sanitárias e de higiene dos locais que

num primeiro momento os alunos treinam dreno de tórax em uma caixa

acomodaram os animais que foram embarcados no Porto de Santos e levados

preta, isso é um método alternativo. Depois são utilizados animais (esses

para consumo humano na Turquia entre 29-11-17 e 4-12-17. (II) do Deputado

procedimentos envolvem o aluno de graduação e o residente). Também

aaa

usamos animais para suturas de alças intestinais, porque os simuladores
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ainda não são validados de forma efetiva para isso. Ainda usamos animais em

A UNESP não abordou a questão diretamente, restringindo-se às

abordagem dos órgãos para controlar o trauma retroperitoneal. A

questões de animais de produção. Sabe-se que muitos animais são utilizados

abordagem é controlar sangramentos em grandes vasos como aorta e a veia

em cursos daquela Universidade, de modo que a questão precisa ser mais bem

cava inferior retroperitonealmente. Por fim, também usamos animais para

analisada. Assim, do mesmo modo, deverá ser oficiado para o Excelentíssimo

acessar a janela cardíaca e controlar ferimentos cardíacos, por exemplo,

Senhor Procurador Geral de Justiça, a fim de que promova as medidas

ferimentos esses envolvidos em trauma como projétil por arma de fogo ou

necessárias para identificar em todos os cursos da UNESP o uso indevido de

arma branca. O controle desse tipo de lesão se faz através de uma janela

animais no ensino .

cardíaca. Há simuladores, mas ainda não são validados, embora exista nos
Estados Unidos, a SBAIT e a ATON, que são da traumatologia, ainda não
validaram esses métodos como métodos efetivos de substituição.

Todas essas Universidades e outras que eventualmente recebam verbas
públicas também devem ser investigadas, tendo em vista o custo da

Profa. Odete Miranda da Faculdade ABC afirma que não utiliza animais

manutenção e utilização de animais vivos em biotérios destinados para o

nem para essas práticas, que são treinadas em cadáveres quimicamente

ensino. Especialmente considerando a possibilidade de que possa estar

preservados e que dão conta de todos esses processos. Então os nossos estudantes

ocorrendo uso inadequado de verba pública, comparada com a aquisição de

fazem treinamento em dreno do tórax, sutura de alças, esplenectomia,

métodos substitutivos, levando em consideração o tempo de utilidade de tais

traqueostomia, nefrectomia se for o caso. Inclusive ela aprimorou essa

métodos, que tende a amortizar o valor utilizado na aquisição, bem como o

metodologia e esses cadáveres sangram. Porque é uma solução modificada de

fato de que em relação aos biotérios, o custo tende a se elevar com o tempo, ou

larssen que nós injetamos nesse cadáver, são animais que são adquiridos

no mínimo, a manter o custo. Isso pode configurar ato de improbidade

eticamente, nós temos uma parceria com uma clínica veterinária.

administrativa que deverá ser objeto de investigação pelo Ministério Público.

Restou demonstrado que o uso de animais na UNICAMP está sendo levado
a efeito em desrespeito à Lei dos Crimes Ambientais. Assim, encaminha-se ofício

Para tanto, oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de
Justiça para que sejam adotadas as providências que o caso comporta.

para Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça para que sejam apuradas
as responsabilidades civis e criminais pelo eventual uso indevido de animais no
Reunião sobre Maus tratos na caça de javalis

ensino de graduação.

5.12.2017

4.4.2018 – UNESP:
Sob a presidência do Deputado Feliciano Filho e com a presença dos

Sob a presidência do Deputado Feliciano Filho e com a presença dos

senhores deputados: Gil Lancaster, Roberto Trípoli, Pedro Kaká, Enio Tatto

senhores deputados Roberto Trípoli, Maria Lucia Amary, Celia Leão, Pedro Kaká,

e Célia Leão. Para compor a mesa: Vania Tuglio – Gecap – MPSP, Profa.

Welington Moura, Delegado Olim, Carlão Pignatari, Itamar Borges e Ana do

Nédia, Faculdade ABC.

Carmo, Caio França, André. Também compuseram a mesas os senhores: Mauricio

Na condição de investigado: Sandro Roberto Valentini - UNESP

Brusadin, Secretário de Estado do Meio Ambiente, Vania Tuglio do GECAPMPSP, Sergio Greif da CETESB, Vilma Clarice Geraldo da SMA, Cel. PM.

Prof. Stelio menciona técnicas de zootecnia e produção animal, que não

Alberto Malfi Sardilli.

é o objeto dessa reunião.
Ensino de graduação, de forma geral é generalista. Todos os professores

Requerimentos votados e aprovados: (I) do Dep. Welington Moura – para

que ainda usam animais na UNESP foram consultados. Um dos usos é o

diligência na FMVZ da USP. (II) da Dep. Ana do Carmo – para prestar

strongelo – infestam-se ratos periodicamente para manter uma cepa que será

esclarecimentos na CPI o Cel. PM. Alberto Malfi Sardilli, Adriana Prestes, bióloga

utilizada em tratamento de humanos.

Os animais não apresentam sinais

e Marcelo Godoy, biólogo. (III) do Deputado Feliciano Filho – convocar para

clínicos observáveis de sofrimento, mas o animal é eutanasiado para retirar o

oitiva no dia 12/12/2017 o Prof. Dr. José Roberto Bosqueiro – UNESP Bauru e

strongelo. Esse Prof. Alessandro de Botucatu – fazem inoculação de

para o dia 13/12/2017 o Prof. Dr. Wagner José Fávaro, da UNICAMP. Também

strongiloides causando infecção subclínica.

para prorrogar os trabalhos por mais 60 dias.

Prof. Nédia afirma que é o professor e o cientista que deve desenvolver
o método substitutivo. Deve existir a intenção política nesse sentido.
Treinamento de residente na medicina não pode prescindir animal vivo.
A medicina veterinária pode prescindir do uso de animais.

Deputado Trípoli requisitou cópias das 557 denúncias de maus tratos registradas
pela PMAmbiental no ano de 2017. Também solicitou que fosse requisitado ao
Secretário de Meio Ambiente e aos responsáveis pela Polícia Ambiental tudo que
foi feito no último ano. Quantas multas foram dadas, quantos caçadores pegos.

Deputado: é mais barato usar métodos substitutivos em relação à manutenção

Todo o relatório para que possamos fazer uma avaliação para o deputado Kaká, e

de biotérios.

apresentarmos o relatório para que tenham conhecimento.
Ainda o Deputado Trípoli afirmou que no nosso relatório da CPI tem que constar

Inseminação artificial em bovinos – inicia treinamento com útero adquirido

essa questão que a Dra. Vânia colocou. Antes de estudos profundos, o relatório de

em matadouros. O procedimento in vivo é de grau I – sem sofrimento.

impacto ambiental da caça, eu acho que tinha que dar uma parada em todas essas

Sexagem de peixe precisa que o animal seja seguro para identificar se é

licenças. A doutora está certa, não tem estudos, não se tem localidades. Não se

macho ou fêmea. Embora o animal seja manipulado, essa manipulação não

sabe o que é caça, o que é manejo, não se fotografou, filmou. Nosso relatório tem

ultrapassa o grau I. A preocupação diz respeito às práticas zootécnicas para

que fazer uma série de encaminhamentos, tanto essa questão do cadastro - que

área de produção.

acho importantíssimo, não é licença, é cadastro.
Eu desconhecia esse aplicativo, precisamos falar para a população lá fora. Eu acho

Práticas zootécnicas de maneira geral exigem contato com animal, mas o grau

que se o senhor colocar dinheiro em publicidade, televisão e rádio, orientando e

de invasividade é mínimo.

chamando para denúncias.... Porque tem equipamento, tem gente, as denúncias são
poucas. O caso de Ilha Bela, a vereadora que briga pelos animais, está sabendo que
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Pelo princípio da “hierarquia das leis”, a Constituição figura como
norma

maior,

de

máxima

importância,

seguindo-se

os

Tratados

Internacionais, as Leis Complementares e as Leis Ordinárias. No plano infra

Deputado Feliciano Nós temos que fazer dois encaminhamentos; o primeiro é

legal estão as Portarias, Instruções Normativas, Avisos etc.

contribuir com a secretaria e fazer um trabalho conjunto para criar políticas
públicas para resolver essa questão. Agora temos técnicos que falarão daqui a

Esse sistema hierárquico conduz à afirmação de que qualquer ato

pouco. A segunda questão é emergencial, temos que ampliar essa denúncia e

normativo, para ter eficácia e validade, deverá estar em consonância com a lei

divulgar isso. É crime, o Estado veta isso. Quem souber, não importa o que está

que lhe é superior hierarquicamente.

caçando - se é javaporco, cateto, javali. É crime, está proibido e ponto. O que não
A Constituição do Estado de São Paulo, no capítulo reservado ao Meio

dá é ficar “espera aí, mas acho que isso aqui como é invasor...”. Não importa o que
é, está proibida a caça. É que nem essa questão do abate, vamos fazer uma

Ambiente, é taxativa em relação à proibição da caça:

Comissão para isso, sobre abater animais para consumo. Pode para o consumo de
subsistência. Tem que ter processo de sensibilização, controle sanitário. Virou uma

Artigo 204 - Fica proibida a caça, sob qualquer pretexto, em

bagunça, cada um faz o que quer. Desculpa o desabafo.

todo o Estado.

Deputada Célia Leão Precisamos ter pelo menos um relatório que depois seja

Poder-se-ia pensar, equivocadamente, que a Instrução Normativa

encaminhado e cobrado às autoridades competentes, seja no nível de estado,

emanada de órgão administrativo federal poderia incidir sobre a norma

nacional, municipal. Fica a sugestão da CPI pensar, o relator e os membros, de

maior paulista, mas, como já afirmado, isso é um equívoco. A Constituição do

para ajudar, para facilitar, criarmos subcomissões.

Estado de São Paulo é a regra maior de interpretação da legalidade de todas
as normas legais e infra legais que se pretende aplicar no Estado. Assim, a

Ana Maria – Advogada E como sugestão para a CPI, para encerrar, quero dizer

referência contida na IN 3/13 sobre sua aplicabilidade em todo território

que essa IN 03/2013 seja varrida de São Paulo. Nenhum leigo pode caçar. Quem

nacional não tem o condão de afastar a norma máxima paulista que veda a

tem que fazer o manejo é a Polícia Ambiental, que seja equipada para isso. Tem

caça em todas as suas formas.

que ser os agentes do Ibama. Para isso temos servidores públicos para fazer isso. A
Polícia Ambiental não vai poder fazer, porque mesmo que a IN seja irregular, o

É de conhecimento público, infelizmente, que dezenas de onças e outros

policial vai ser obrigado a servir a lei. Ele é um servidor público, é obrigado a

animais em risco de extinção, além de inúmeros outros animais estão sendo

fazer o que a lei manda e não pode fazer o que ela proíbe. Ao contrário de nós

dizimados de forma cruel em todo o Estado.

civis que não podemos fazer nada que a lei proíbe. Eles são escravos. Essa IN tem
que cair, porque ela é irregular e ilegal. Nenhuma IN pode se sobrepor à
constituição. Isso é ridículo. O Governo do Estado já devia ter tomado providência

Esse estado de total descontrole teve início com a publicação da IN nº
aaaa

há muito tempo. Peço ao secretário que tome a providência nesse sentido. Essa é a

3/13, pelo IBAMA, sendo certo que ela está sendo utilizada como escudo para

primeira medida para acabar com essa palhaçada de caça ao javali em São Paulo.

que criminosos levem a efeito inúmeras atrocidades contra animais silvestres
e domésticos, em total desrespeito à Constituição Federal que veda atos de

Secretário Brusadin: Isso com ou sem Instrução Normativa vai continuar. Se não

crueldade contra animais e também afrontando a Constituição Estadual

prendermos no garrote, dar um jeito de fiscalizar para valer, não temos saída. Vou

Paulista que proíbe a caça sob todas as suas formas.

fazer como o professor me orientou, e pedir essa lista para o Ibama. O que estou
querendo dizer é que a maioria nem na lista está. Nem na normativa está usando.

A realidade do país mostra que a IN-IBAMA 03/13, que reconheceu o

Há um crime duplamente cometido. É gente que nem autorização quer. Essa caça

javali como espécie invasora nociva errou ao liberar o controle dessa espécie

de porco ali nem tem. O que quero dizer é que precisamos envolver as pessoas

animal sem o acompanhamento de um técnico especializado, abrindo a

para denunciar mais.

possibilidade para a prática das crueldades que se repetem cada dia com mais
frequência. Efetivamente, somente o funcionário público com formação
específica pode fazer a gestão adequada do manejo de fauna silvestre.

Requerimentos de 12/12/2017: do Deputado Roberto Trípoli – para
requisitar informações junto ao Comando de Policiamento Ambiental do
Estado de São Paulo com dados relativos aos anos 2016 e 2017: 1) quantas

A propósito da IN-IBAMA 03/2013, mencione-se o seguinte trecho da

ocorrências envolvendo animais foram atendidas, especificando por tipo de

Nota Técnica 02001.000216/2017-47, de 1º de março de 2017, da Coordenação

ocorrência, como maus-tratos, tráfico, venda ilegal, captura ilegal na

de Operações de Fiscalização do IBAMA, que trata da “relação entre o

natureza, caça e outras; 2) quantas armas e/ou armadilhas de caça ou captura

controle de javalis e sua dispersão por caçadores, além da possibilidade de

ilegal foram apreendidas; 3) qual o montante de multas lavradas e qual o

introdução de outras espécies exóticas”.

montante efetivamente recebido, especificando por tipo de ocorrência,
principalmente as relativas a atos de caça.

Diz o documento técnico: “O controle instituído pela citada instrução
normativa é frágil e a organização dos dados é deficitária. Não se conhece as

Restou demonstrado que a Polícia Militar Ambiental descumpre

datas e locais onde ocorrerão as caçadas e não se consegue extrair no sistema do

frontalmente a Lei 9.605/98 e a Constituição do Estado de São Paulo e a Secretaria

CTF1, informações que identifiquem ou, ao menos, quantifiquem quantos

de Estado de Meio Ambiente tolera e aceita tal descumprimento.

caçadores existentes no Brasil, na região, Estado ou município. Também não se

Anota-se que em 31 de janeiro de 2013 o IBAMA publicou a Instrução

conhece quantos javalis existem no Brasil e dados de sua abundância por

Normativa nº 3, declarando a nocividade do javali-europeu e autorizando o

região. Assim, não se conhece quantos caçadores estão envolvidos no controle

controle populacional daquela espécie exótica em todas as suas formas, em todo

do javali ou quantos javalis existem no Brasil. De tal forma, não existem meios

território nacional. Essa autorização é concedida por norma infra legal, ou seja, ato

de avaliar a evolução, eficiência ou efetividade do controle. Soma-se a esta

administrativo, do qual a Instrução Normativa é modalidade.

ignorância, o fato dos próprios caçadores não entregarem os relatórios
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Art. 1º. Declarar a nocividade da espécie exótica invasora javali-europeu, de

conforme previsto na instrução normativa”.

nome científico Sus scrofa, em todas as suas formas, linhagens, raças e

Percebe-se a nocividade e os danos concretos que estão ocorrendo como

diferentes graus de cruzamento com o porco doméstico, doravante
denominados "javalis".

consequência direta dessa normativa federal.

Parágrafo único. Esta Instrução Normativa não se aplica à população de

Assim, expeça-se ofício ao Excelentíssimo Presidente do IBAMA para
que, revogue imediatamente, os artigos 3º, 4º e 7º da IN 03/13.

porcos ferais do Pantanal (Sus scrofa) conhecidos como porco-monteiro ou
porco-do-pantanal.
Art. 2º Autorizar o controle populacional do javali vivendo em liberdade em
todo o território nacional.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013, de 31 de janeiro de 2013

§ 1º - Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, considera-se controle

(Publicado no D.O.U. de 1 de fevereiro de 2013, seção I, pág. 88-89)

do javali a perseguição, o abate, a captura e marcação de espécimes seguidas
de soltura para rastreamento, a captura seguida de eliminação e a eliminação

Decreta a nocividade do Javali e dispõe sobre o seu manejo e

direta de espécimes.

controle.

§ 2º - O controle do javali será realizado por meios físicos, observado o art. 10
da Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967, e demais diplomas normativos que

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

regulem a matéria.

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, no uso das atribuições que

§ 3º - O emprego de armadilhas, substâncias químicas (salvo o uso de

lhe confere o item V, Art. 22 do Anexo I do Decreto nº 6.099, de 26 de abril de

anestésicos) e a realização de soltura de animais para rastreamento com

2007, que aprova a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no Diário

finalidade de controle somente serão permitidos mediante autorização de

Oficial da União, de 27 de abril de 2007, e Considerando que os javalis-

manejo de espécies exóticas invasoras que deverá ser solicitada no sítio

europeus (Sus scrofa), em todas as suas formas, linhagens, raças e diferentes

eletrônico do Ibama na seção "Serviços".

graus de cruzamento com o porco doméstico, são animais exóticos invasores e

§ 4º - É vedado o uso de produtos cuja composição ou método de aplicação

nocivos às espécies silvestres nativas, aos seres humanos, ao meio ambiente, à

sejam capazes de afetar animais que não sejam alvo do controle.

agricultura, à pecuária e à saúde pública;

§ 5º - Somente será permitido o uso de armadilhas que capturem e

Considerando os registros de ataques de javalis aos seres humanos no Brasil;

mantenham o animal vivo, sendo proibidas aquelas capazes de matar ou ferir,

Considerando os registros de ataques de javalis aos animais silvestres nativos

como, por exemplo, laços e dispositivos que envolvam o acionamento de

e animais domésticos;

armas de fogo.

Considerando, ainda, a variedade de doenças transmissíveis pelos javalis aos

§ 6º - A aquisição, transporte e uso de equipamentos e produtos para o

seres humanos, animais domésticos e silvestres nativos;

controle dos javalis serão de responsabilidade do interessado observadas as

Considerando o disposto no Art. 5º, Art. 6º e Art. 225, § 1º, Inciso I, da

previsões da autoridade competente quanto ao seu emprego e destinação de

Constituição Brasileira;

embalagens e resíduos.

Considerando o disposto no Art. 7º, Incisos XVII e XVIII da Lei

§ 7º - A aquisição, o transporte e o uso de armas de fogo para o controle de

Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011;

javalis deverão obedecer as normas que regulamentam o assunto.

Considerando o disposto no Art. 1º, § 1º, Art. 3º, § 2º e no Art. 10 da Lei nº

§ 8º - O controle de javalis não será permitido nas propriedades particulares

5.197, de 03 de janeiro de 1967;

sem o consentimento dos titulares ou detentores dos direitos de uso da

Considerando o disposto no Art. 2º, Incisos I e II da Lei nº 7.735, de 22 de

propriedade.

fevereiro de 1989;

§ 9º - O controle de javalis dentro de Unidades de Conservação Federais,

Considerando o disposto no Art. 29 e Art. 37, Inciso II e IV, da Lei nº 9.605,

Estaduais e

de 12 de fevereiro de 1998;

Municipais deverá ser feito mediante anuência do gestor da Unidade.

Considerando as punições previstas para o crime de difusão de doença ou

Art. 3º O controle dos javalis vivendo em liberdade poderá ser realizado por

praga que possa causar dano a floresta, plantação ou animais de utilidade

pessoas físicas ou jurídicas, conforme previsto nesta Instrução Normativa.

econômica, conforme disposto pelo Art. 259 do Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de

§ 1º - Todas as pessoas físicas e jurídicas que realizarem o controle de javalis

dezembro de 1940;

deverão estar previamente inscritas no Cadastro Técnico Federal (CTF) de

Considerando o disposto no preâmbulo e no item "h" do Artigo 8 da

atividades

Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519,

ambientais do IBAMA no código 20-28, na categoria "Uso de Recursos

de 16 de março de 1998;

Naturais", descrição "manejo de fauna exótica invasora".

Considerando o objetivo específico 11.1.13 da Política Nacional de

§ 2° - Para fins de fiscalização, todas as pessoas físicas e jurídicas que

Biodiversidade cujos princípios e diretrizes foram instituídos pelo Decreto nº

realizarem o controle de javalis deverão portar cópia do Certificado de

4.339, de 22 de agosto de 2002;

Regularidade no Cadastro Técnico Federal durante as atividades.

Considerando o disposto no Art. 2º, Incisos VIII e XVIII do anexo I do

§ 3° - As pessoas físicas e jurídicas que prestarem serviços de controle de

Decreto nº 6.099, de 26 de abril de 2007;

javalis para terceiros deverão informar as atividades previamente por meio

Considerando o objetivo e as diretrizes gerais da Resolução CONABIO nº 05,

da Declaração de manejo de espécies exóticas invasoras, disponível no sítio

de 21 de outubro de 2009;

eletrônico do Ibama na seção "Serviços".

Considerando o disposto no Art. 20, § 1º e § 2º e Art. 21, parágrafo único, da

§ 4º - Para fins de fiscalização, os prestadores de serviço que realizarem o

Portaria IBAMA nº 102/1998, de 15 de julho de 1998;

controle de javalis deverão portar cópia da declaração de atividades, prevista

Considerando as definições de fauna exótica invasora e fauna sinantrópica

no parágrafo anterior, sob pena de responsabilização.

nociva da Instrução Normativa Ibama nº 141/2006;

Art. 4º O controle de javalis vivendo em vida livre será realizado sem limite

Considerando os documentos existentes no processo nº 02059.000116/2008-64

de quantidade e em qualquer época do ano.

e, em especial, o Parecer/AGU/PGF/IBAMA/PROGE nº 69/2006 e o Despacho

Art. 5º Todos os produtos e subprodutos obtidos por meio do abate de javalis

nº 107/2006-PROGE/COEPA do IBAMA Sede; resolve:

vivendo em liberdade não poderão ser distribuídos ou comercializados.

potencialmente

poluidoras

e/ou
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Art. 6º Os javalis capturados durante as ações de controle deverão ser

Considerando a manifestação do Sr. Marcelo Faria Rodrigues, Diretor-

abatidos no local da captura, sendo proibido o transporte de animais vivos.

presidente do Porto de São Sebastião, na ocasião, constatamos que:

§ 1º - Os animais capturados somente poderão ser soltos para uso de técnicas
que visem aumento da eficiência do controle, como o rastreamento por

1. O Porto de São Sebastião está operando com licença de operação vencida,

radiotelemetria, e mediante autorização solicitada no sítio eletrônico do

desde fevereiro de 2018, conforme descrito na LICENÇA DE OPERAÇÃO N.

Ibama na seção "Serviços".

908/2010, emitida em 08 de fevereiro de 2010, com validade de 08 (oito) anos,

§ 2º - Em casos excepcionais, o transporte de animais vivos será permitido

da data de emissão.

mediante autorização da autoridade competente.
§ 3º - O transporte de animais abatidos deverá atender à legislação vigente.

2. O Porto de São Sebastião opera sem a autorização dos órgãos gestores das

Art. 7º As pessoas físicas e jurídicas que realizarem o controle do javali

unidades de conservação atingidas pela operação, de acordo com a resolução do

deverão encaminhar relatórios trimestralmente por meio do Relatório de

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA.

manejo de espécies exóticas invasoras disponível no sítio eletrônico do Ibama
na seção "Serviços".

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo será
impeditivo para emissão do Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal.
Art. 8º A instalação, registro e funcionamento de toda e qualquer modalidade
de novos criadouros de javalis no Brasil estão suspensos por tempo
indeterminado.
Parágrafo único. Em casos excepcionais, poderão ser autorizadas criações
científicas exclusivamente com finalidades de pesquisas relacionadas às áreas
de saúde e meio ambiente.
Art. 9º Enquanto não for implementado o sistema eletrônico de informação
para controle de espécies exóticas invasoras (SISEEI) as solicitações de
autorizações, as declarações e os relatórios devem ser encaminhados às
Unidades do IBAMA nos Estados.
Art. 10 O IBAMA constituirá, no prazo de 30 dias após a publicação desta
Instrução Normativa, um comitê permanente interinstitucional de manejo e
monitoramento das populações de javalis em território nacional, composto
por representantes da Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e
Florestas - DBFLO e das Unidades descentralizadas do IBAMA, para o
acompanhamento das ações e revisão do plano de ação para o controle do
javali no Brasil.
Parágrafo único. Serão convidados para compor o comitê permanente
representantes de instituições de pesquisa de notório saber e demais

Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em
especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do
Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:
III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente
afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto,
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;

LEI No 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000:
Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental
competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo
relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de
acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.(Regulamento)
§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica
ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste

artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável
por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao
Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da
compensação definida neste artigo.

instituições pertinentes, em especial, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -

RESOLUÇÃO CONAMA N° 428, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010

Embrapa.

Art. 1º O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto

Art. 11 Os infratores à presente Instrução Normativa serão responsabilizados

ambiental que possam

de acordo com a legislação vigente.

afetar Unidade de Conservação (UC) específica ou sua Zona de

Art. 12 Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Ibama.

Amortecimento (ZA), assim

Art. 13 Revogam-se a Instrução Normativa nº 08, de 17 de outubro de 2010, e

considerados pelo órgão ambiental licenciador, com fundamento em Estudo

as demais disposições em contrário.

de Impacto Ambiental

Art. 14 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), só poderá ser

VOLNEY ZANARDI JÚNIOR

concedido após
autorização do órgão responsável pela administração da UC ou, no caso das
Reservas Particulares

Reunião sobre Maus tratos no transporte de bois vivos pelo Porto de São

de Patrimônio Natural (RPPN), pelo órgão responsável pela sua criação.

Sebastião - 08.05.2018

§1º Para efeitos desta Resolução, entende-se por órgão responsável pela
administração da UC, os

Na Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, ocorrida ontem, 08 de maio

órgãos executores do Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC),

do corrente ano, compareceu o Secretário de Estado de Logística e Transportes,

conforme definido

gestão de maio de 2017 à abril de 2018, Senhor Laurence Casagrande. Na

no inciso III, art. 6º da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000.

oportunidade, esta comissão discutiu também a resposta ao Requerimento de
Informação n.41/2018*, no qual solicitou informações sobre o transporte de

§2º Durante o prazo de 5 anos, contados a partir da publicação da Resolução

bois vivos pelo Porto de São Sebastião.

nº 473, de 11 de

Questionado pelo presidente, o Sr. Casagrande não somou esclarecimentos,

dezembro de 2015, o licenciamento de empreendimento de significativo

além dos já prestados através do RI 41/18.

impacto ambiental,
localizados numa faixa de 3 mil metros a partir do limite da UC, cuja ZA não

*O conteúdo do Requerimento de Informação nº 41/2018 segue em anexo ao relatório.

esteja estabelecida,
sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput, com exceção de RPPNs,
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Áreas de Proteção
Ambiental (APAs) e Áreas Urbanas Consolidadas. (redação dada pela
I - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e os contratos de

Resolução nº 473/2015).

concessão;

Art. 3º O órgão responsável pela administração da UC decidirá, de forma
II - assegurar o gozo das vantagens decorrentes do melhoramento e

motivada:

aparelhamento do porto ao comércio e à navegação;

I – pela emissão da autorização;
II – pela exigência de estudos complementares, desde que previstos no termo

III - pré-qualificar os operadores portuários, de acordo com as normas

de referência;

estabelecidas pelo poder concedente;

III

–

pela

incompatibilidade

da

alternativa

apresentada

para

o
IV - arrecadar os valores das tarifas relativas às suas atividades;

empreendimento com a UC;
IV – pelo indeferimento da solicitação.

V - fiscalizar ou executar as obras de construção, reforma, ampliação,
melhoramento e conservação das instalações portuárias;

3. Nos relatórios de vistoria técnica, emitidos pelo IBAMA Nos 51/2017, em 13
de dezembro de 2017 e 16/2018, em 19 de janeiro de 2018, assinados pelos

VI - fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades

analistas ambientais, cumpre-me ressaltar que analistas ambientais não estão

com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente;

aptos a reconhecer situações de maus-tratos. Nas descrições constatadas nos
referidos relatórios, os analistas descrevem condutas de maus tratos:

VII - promover a remoção de embarcações ou cascos de embarcações que
possam prejudicar o acesso ao porto;

a. "foi relatada pelo responsável pela operação de embarque a utilização de
bastões de choque"

VIII - autorizar a entrada e saída, inclusive atracação e desatracação, o
fundeio e o tráfego de embarcação na área do porto, ouvidas as demais

b. Os recintos apresentam tamanhos que variam entre 15 a 20 m2 (...) foi

autoridades do porto;

observada a presença de 15 a 20 animais por recinto
IX - autorizar a movimentação de carga das embarcações, ressalvada a

Os recintos da embarcação são distribuídos ao longo de 06 níveis, sendo 03

competência da autoridade marítima em situações de assistência e salvamento

abaixo do casco.

de embarcação, ouvidas as demais autoridades do porto;

X - suspender operações portuárias que prejudiquem o funcionamento do

4. Presença de 02 (dois) veterinários durante todo o trajeto, cerca de 17 dias (...)
que trabalham visando minimizar as perdas comerciais e em caso de ferimento

porto, ressalvados os aspectos de interesse da autoridade marítima

dos animais, existem meios para sacrifício dos mesmos.

responsável pela segurança do tráfego aquaviário;

5. Os analistas ambientais: Sr. Pedro Henrique Wisniewski Koehler, Sr. Luiz

XI - reportar infrações e representar perante a Antaq, visando à instauração

Roberto Louzada Júnior, Sr. Francisco de Assis Grillo Reno, Sr. Leonardo

de processo administrativo e aplicação das penalidades previstas em lei, em

Ribeiro Teixeira e Sr. Alexandre Gomes da Costa justificam não haver crime de

regulamento e nos contratos;

maus-tratos, em razão da ausência de regramento que defina maus-tratos na
XII - adotar as medidas solicitadas pelas demais autoridades no porto;

cadeia produtiva de pecuária.

XIII - prestar apoio técnico e administrativo ao conselho de autoridade

6. Ficou constatado ausência de Plano de gerenciamento de Riscos, uma vez

portuária e ao órgão de gestão de mão de obra;

que: para desembarque emergencial do animais, cerca de até 30 mil bovinos, de
XIV - estabelecer o horário de funcionamento do porto, observadas as

acordo RI 41/18. Anexo 13, capítulo 2.7, item 04 é:

diretrizes da Secretaria de Portos da Presidência da República, e as jornadas

Consultar a autoridade portuária e o exportador.

de trabalho no cais de uso público; e

7. Diante lei n. 12815, o Porto de São Sebastião fica responsável pela

XV - organizar a guarda portuária, em conformidade com a regulamentação

fiscalização da operação e zelo pelo meio ambiente e de acordo com RI 41/18,

expedida pelo poder concedente.

O então presidente, Sr. Marcelo Faria Rodrigues, declarou que "Não cabe ao
porto realizar controle sobre as atividades das empresas exportadoras",

§ 2o A autoridade portuária elaborará e submeterá à aprovação da Secretaria

posicionamento este, foi

de Portos da Presidência da República o respectivo Plano de Desenvolvimento

reiterado, na comissão parlamentar de inquérito,

e Zoneamento do Porto.

realizada nesta data, pelo ex-secretário Sr, Casagrande.
LEI Nº 12.815, DE 5 DE JUNHO DE 2013.
Art. 17. A administração do porto é exercida diretamente pela União, pela
delegatária ou pela entidade concessionária do porto organizado.

§ 1o Compete à administração do porto organizado, denominada autoridade
portuária:

§ 3o O disposto nos incisos IX e X do § 1o não se aplica à embarcação militar
que não esteja praticando comércio.

§ 4o A autoridade marítima responsável pela segurança do tráfego pode
intervir para assegurar aos navios da Marinha do Brasil a prioridade para
atracação no porto.
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Diante possíveis indícios de crimes de maus-tratos e de acordo com anexo 6 do

quinta-feira, 24 de maio de 2018

1 - a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares

RI 41/18, CABE RESSALTAR as empresas responsáveis pela exportação:

Ante as manifestações referentes à Reunião sobre Maus tratos no
transporte de bois vivos pelo Porto de São Sebastião, solicito providências aos

referidos órgãos:

- SUPERINTENDENCIA IBAMA SP;
- SUPERINTENDENCIA PF SP;
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA;
- CETESB
- MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO SEBASTIÃO

V– Das Conclusões e Recomendações

A análise dos documentos e dos depoimentos prestados poderá levar às
autoridades estaduais e federais competentes à aplicação de sanções
administrativas e judiciais. Podemos, então, sugerir, de imediato,

Ante as manifestações e considerações expostas na Reunião sobre Maus-

medidas tais como:

tratos no uso de animais no ensino (Lei 9.605/98, art. 32, § 1º), solicito oficie-se
ao Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça para que sejam adotadas as
providências que o caso comporta.

1. ENCAMINHAR CÓPIA DESTE RELATÓRIO FINAL AO
Ante as manifestações e considerações expostas na Reunião sobre maus-

MINISTÉRIO

tratos na caça de javalis, solicito as seguintes providências:

PÚBLICO

PROCURADORA-GERAL

- expeça-se ofício ao Excelentíssimo Presidente do IBAMA para que,

PELA

- expeça-se ofício para Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de

PESSOA

REPÚBLICA,

DA

PARA

EVENTUAL

SÉRIE

DE

IRREGULARIDADES,

OMISSÕES E MAU USO DO DINHEIRO PÚBLICO;

Justiça para que adote as providências em relação ao desrespeito acima

ato de improbidade administrativa por omissão - possível crime de

DA

NA

PROMOVER A APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES,

revogue imediatamente, os artigos 3º, 4º e 7º da IN 03/13 (ao estado SP)

mencionado, especialmente considerando a possibilidade de cometimento de

FEDERAL,

2. ENCAMINHAR CÓPIA DESTE RELATÓRIO FINAL AO

prevaricação.

SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO PARA QUE ELE

- oficie-se para Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São

DETERMINE

Paulo para que adote as providências que o caso comporta, especialmente

A

PROMOÇÃO

DA

APURAÇÃO

DA

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PELA EVENTUAL

para que a Secretaria de Meio Ambiente observe estritamente o ordenamento

SÉRIE DE IRREGULARIDADES;

jurídico paulista, em especial a Constituição do Estado, quando proíbe a caça
sob todas as suas formas.
- ainda, para Ilustríssimo Senhor Comandante Geral da Polícia Militar

3. ENCAMINHAMENTO

DO

RELATÓRIO

FINAL

AO

do Estado e para a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO

declarado o fato na CPI de desrespeito à Constituição do Estado, norma

SENTIDO

maior paulistana, além de descumprimento do Regulamento Disciplinar da

DE

ACOMPANHE

Polícia Militar, instituído pela Lei Complementar nº 893/2001 em especial o

QUE

ESTE

DOCUMENTO

AS

RESPECTIVAS

AUXILIE

INSTÂNCIAS

E
NO

JULGAMENTO DE AÇÕES CIVIS QUE VERSEM SOBRE OS

disposto nos artigos 8º e 9º:

FATOS APURADOS NESTA CPI;

Artigo 8º - Os deveres éticos, emanados dos valores policiais militares
e que conduzem a atividade profissional sob o signo da retidão moral,
são os seguintes:
.......
III - preservar a natureza e o meio ambiente;

OS MEMBROS DESTA CPI AGRADECEM O ESPECIAL APOIO DO

.......

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

VIII - cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuições legalmente

SÃO PAULO PELO APOIO IRRESTRITO AO BOM DESEMPENHO

definidas, a Constituição, as leis e as ordens legais das autoridades

DESTA CPI. ESTENDE-SE O AGRADECIMENTO AOS DEMAIS

competentes, exercendo suas atividades com responsabilidade,

MEMBROS DA EGRÉGIA MESA, BEM COMO AOS NOBRES

incutindo-a em seus subordinados;

DEPUTADOS QUE NOS AUXILIARAM E COOPERARAM PARA O

Artigo 9º - A disciplina policial-militar é o exato cumprimento dos
deveres, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral
das leis, regulamentos, normas e ordens, por parte de todos e de cada

CORRETO

E

REGIMENTAL

DESENVOLVIMENTO

DOS

TRABALHOS DESTA COMISSÃO ESPECIAL.

integrante da Polícia Militar (grifei).
§ 1º - São manifestações essenciais da disciplina:

O

MESMO

AGRADECIMENTO

SE

FAZ

AO

TRABALHO

REALIZADO PELOS SERVIDORES DESTA CASA, QUE TANTO
LABUTARAM PARA SE ALCANÇAR ESTE RESULTADO FINAL.
EM ESPECIAL, NOSSOS AGRADECIMENTOS A TODAS AS
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PESSOAS E ENTIDADES QUE, DE UMA FORMA OU DE OUTRA,
COLABORARAM COM ESTA CPI
Recomenda-se, por fim, o encaminhamento integral deste
Relatório às autoridades citadas no item V.

VI- Anexos*
São Paulo, 08 de maio de 2018

Pedro Kaká
Deputado Estadual
Relator da CPI constituída com a finalidade de apurar e investigar, no prazo de 120 dias,
prorrogados por mais 60 dias, a prática de maus-tratos cometidos contra animais no âmbito do
Estado de São Paulo.

Aprovado o Relatório Final, em 09 de maio de 2018.
a) Deputado Feliciano Filho (Presidente)
a) Deputado Pedro Kaká (Relator)
a) Deputado Gil Lancaster (Vice-Presidente)
a) Deputado André Soares
a) Deputada Célia Leão
a) Deputado Wellington Moura

* Por questões de economia, os anexos não foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e serão disponibilizados
no Portal da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na página da CPI Maus-Tratos contra Animais. Dessa forma, o
acesso pode ser feito através do endereço eletrônico www.al.sp.gov.br , na seção referente à “Comissões/CPIs/ CPI Maus-Tratos
contra Animais”.
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CPI MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DE ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTE
DA
COMISSÃO
PARLAMENTAR
DE
INQUÉRITO CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE “APURAR E
INVESTIGAR A PRÁTICA DE MAUS-TRATOS COMETIDOS
CONTRA ANIMAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO”
Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta
minutos, no Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizouse a Reunião Especial de Eleição de Presidente e Vice-Presidente da Comissão Parlamentar
de Inquérito criada pelo Ato nº 89, de 2017, do Presidente da Assembleia, mediante
Requerimento nº 1738, de 2015, com a finalidade de "apurar e investigar a prática de maustratos cometidos contra animais no âmbito do Estado de São Paulo", convocada nos termos §
2º do artigo 36, da XIV Consolidação do Regimento Interno pela Senhora Deputada Célia
Leão e presidida, inicialmente, pela Senhora Deputada Ana do Carmo, nos termos do artigo
37 do mesmo diploma legal. Presentes a Senhora Deputada Ana do Carmo e os Senhores
Deputados Gil Lancaster, Caio França, Wellington Moura, Feliciano Filho e Pedro Kaká
(membros efetivos). Ausentes, a Senhora Deputada Célia Leão e o Senhor Deputado Léo
Oliveira e, licenciado, o Senhor Deputado Roberto Trípoli. Havendo número regimental, a
Senhora Deputada Ana do Carmo declarou abertos os trabalhos e indagou aos presentes se
havia indicação para o cargo de Presidente da CPI. Pela ordem, o Deputado Wellington
Moura indicou o nome do Deputado Feliciano Filho para o cargo. Não havendo outras
indicações, a Senhora Deputada Ana do Carmo colocou em votação o nome do Deputado
Feliciano Filho, que, a votos, foi eleito por unanimidade. Ato contínuo, a Senhora Deputada
Ana do Carmo convidou, para assumir a presidência dos trabalhos, o Senhor Deputado
Feliciano Filho, que, já empossado, indagou a seus pares se havia indicação de nome para a
Vice-Presidência. Pela ordem, o Senhor Deputado Caio França indicou o nome do Senhor
Deputado Gil Lancaster à Vice-Presidência. Não havendo outras indicações, o Senhor
Presidente colocou em votação o nome do Senhor Deputado Gil Lancaster, que foi eleito por
unanimidade Vice-Presidente da CPI. Manifestaram-se, parabenizando as escolhas e
eleições do presidente e do vice-presidente, a Senhora Deputada Ana do Carmo e os
Senhores Deputados Wellington Moura, Gil Lancaster e Pedro Kaká. Em seguida o Senhor
Presidente agradeceu o apoio dos membros e indicou o Senhor Deputado Pedro Kaká como
Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Após considerações finais, anunciou que
oportunamente agendará a data da próxima reunião e será discutido sobre o roteiro dos
trabalhos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a reunião, que eu Monica Ferrero, Analista Legislativo, secretariei, e da
qual lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi dada por aprovada e segue
assinada pelo Senhor Presidente e por mim. Os trabalhos foram gravados pelo Serviço de
Audiofonia, e a correspondente transcrição taquigráfica, tão logo concluída, integrará para
todos os fins esta ata. Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
em dezessete de outubro de dois mil e dezessete.

Deputado Feliciano Filho
Presidente

Monica Ferrero
Secretária

CPI – MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
17.10.2017
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI – MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
17.10.2017

A SRA. PRESIDENTE – Havendo número regimental, declaro aberto os
trabalhos da reunião especial de eleição de presidente e vice-presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito, constituída com finalidade de apurar e investigar a prática de
maus-tratos cometidos contra animais no âmbito do estado de São Paulo. Registro a
presença dos Srs. Deputados, Ana do Carmo, Gil Lancaster, Caio França, Wellington
Moura, Feliciano Filho.
Consulto os Srs. Deputados se há indicação para ocupar o cargo de presidente
desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
O SR. WELLINGTON MOURA – PRB – Pela ordem, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE – Com a palavra o deputado Wellington Moura.
O SR. WELLINGTON MOURA – PRB – Eu gostaria de indicar para a
presidência desta CPI o deputado Feliciano Filho.
A SRA. PRESIDENTE – Coloco em votação o nome do deputado Feliciano
Filho. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram.
(Pausa). Fica eleito o deputado Feliciano Filho, a quem eu convido para assumir os
trabalhos desta Mesa.
***
-Assume a Presidência o deputado Feliciano Filho.
***
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O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Passamos agora à
eleição do vice-presidente dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Consulto os Srs.
Deputados se há indicação para ocupar o cargo de vice-presidente desta Comissão
Parlamentar de Inquérito.
O SR. CAIO FRANÇA – PSB – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Caio França.
O SR. CAIO FRANÇA – PSB – Quero sugerir o nome do deputado Gil
Lancaster para vice-presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Coloco em votação. Os
deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. (Pausa). Aprovado.
O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado.
O SR. – Eu gostaria, Sr. Presidente, primeiramente, de parabenizá-lo pelo senhor
estar assumindo esta CPI dos maus-tratos contra animais. Nós sabemos, Presidente, que
de todos os membros que fazem parte desta Comissão, o senhor realmente é a pessoa
mais indicada para estar assumindo esta Presidência, sabemos da sua luta pela causa
animal, como todos nós que estamos aqui também temos uma luta pela causa animal.
Sabemos dos maus-tratos, que é um fato verídico, acontece, em todo o nosso
estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, isso é uma realidade, mas aqui no estado de
São Paulo, sabemos que é uma causa que realmente deve ser fiscalizada, as pessoas que
fazem esses maus-tratos têm que ser punidos, convocados, e sei que V. Exa., como
presidente, vai ser um presidente atuante, vamos fazer essas CPIs todos os meses,
colocar realmente para funcionar.
É um dos pedidos que faço à V. Exa., como membro desta CPI, para que
possamos realmente apurar os fatos e vamos punir as pessoas responsáveis pelos maustratos animais, e parabenizo também o deputado Gil Lancaster como vice-presidente,
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que tenho certeza que também atuará de forma brilhante a esse trabalho dessa CPI.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GIL LANCASTER – DEM – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Gil Lancaster.
O SR. GIL LANCASTER – DEM – Também gostaria de parabenizar o seu
trabalho, a sua presidência nessa nova CPI, que com certeza foi uma luta para conseguir
instaurar nessa Casa, parabenizar, agradecer os colegas que me elegeram como vicepresidente desta causa, eu também tenho vários projetos nesta causa, defendendo os
animais, mas nada comparado com V. Exa., que realmente é um grande defensor, eu
comentava com minha família na semana passada, “Existe um deputado na Assembleia
Legislativa de São Paulo que realmente defende a causa animal”. “Mas só por causa de
voto”? “Não, esse é aquele que se pegar um animal atropelado, ele socorre. Um animal
doente, leva para casa”, parabéns pelo seu dom, realmente é um dom que Deus lhe deu e
que quase nenhum ser humano tem.
Eu não conheço alguém no Brasil, e olha que eu conheço gente, 108 mil votos, eu
conheço gente, que tenha o dom que o senhor tem, parabéns, estamos juntos e vamos
lutar para punir aqueles que realmente tem feito grandes, não pequenos, maus-tratos a
animais. Temos visto no Facebook maus-tratos que dá vontade de sair na hora, ir lá
buscar essa pessoa, para punir essa pessoa, prender essa pessoa de tanta injustiça no
animalzinho que às vezes está ali indefeso, não tem nem como reclamar, se defender.
Então, injustiças que estão sendo feitas, já basta os seres humanos, agora animais que
não podem reclamar, parabéns pelo seu trabalho, e que Deus te abençoe na condução
desta CPI.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Amém, muito obrigado.
A SRA. ANA DO CARMO – PT – Pela ordem, nobre presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Queria anunciar aqui a
presença do deputado Pedro Kaká, acabou de chegar. O deputado Caio França tem
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compromissos fora, já quero agradecer antes que ele saia, muito obrigado, deputado.
Quero agradecer, tem mais alguém para o uso da palavra, antes de indicar para a
relatoria? Ana do Carmo.
A SRA. ANA DO CARMO – PT – Eu quero aproveitar esta reunião, esta
Comissão aqui, para também dar os parabéns ao nobre deputado Feliciano, que eu
também tenho comentado bastante sobre ele, sobre o trabalho dele, o trabalho
importante que ele faz, que é muito impressionante, temos que agradecer muito em ter
pessoas assim. Quero te cumprimentar também, boa sorte, o que depender da Ana do
Carmo, vamos estar junto para conduzir os trabalhos nessa Casa, e quero dizer que
apesar desta Comissão investigar os maus-tratos aos animais, também temos uma
preocupação e sei que vocês também têm, com os animais silvestres.
Então fizemos uma audiência pública que foi muito importante, teve uma
presença muito importante de deputados e deputadas nessa audiência, muitos militantes
que defendem esses animais, foi muito importante. E essa audiência foi para debater um
projeto que se tem colocado em Brasília que libera a caça demasiadamente no Brasil,
então não podemos aceitar que esse projeto seja aprovado de forma alguma, então nessa
Comissão, em algum momento, também debatermos isso.
Eu vou colocar também na Comissão do Meio Ambiente também, para que
possamos elaborar um documento, fazer alguma coisa, mandar para Brasília, para que
esse Projeto de lei tão absurdo não seja aprovado. Como os animais, a luta do deputado,
dos animais domésticos, os animais silvestres também são perseguidos, têm seus
espaços invadidos, enfim. Como ontem fomos visitar uma pessoa com esse trabalho,
uma militante. Ela nos dizia que principalmente quando é época de competição de jogo,
Corinthians com outros times, o que as pessoas querem, os corintianos – um exemplo,
não falando mal de ninguém –, mas é pegar o gavião, e aí brincam com eles, passeiam
para os jogos, depois quebram perna, braço, e soltam de qualquer jeito.
Então, tem vários lá inclusive em recuperação nesta chácara dela, então são coisas
absurdas que nós vemos, que infelizmente tem pessoa que faz. Então, temos que ser
totalmente contra esse tipo de atitude. Então quero dar os parabéns para vocês, e dizer
que conta com a Ana do Carmo.

5

O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente. Aliás, pegando o gancho da deputada, saiu
uma matéria no Fantástico nesse domingo, onde um torcedor levou um porquinho lá, e
passava de mão em mão. Isso não pode, né?
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – É um absurdo.
O SR. – Para que isso tome previdência também, para que seja proibido.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Pedro Kaká.
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE – Primeiro, cumprimentar a todos os meus pares
aqui presentes, e também V. Exa., eleito de forma legítima, como presidente da
Comissão, e ao Gil Lancaster, que nos honra tanto também, como sendo nosso vice, e
nesse mesmo diapasão, como disse a deputada Maria do Carmo, vamos trabalhar juntos.
Era isso que eu tinha para falar, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Muito obrigado. Eu
queria primeiramente agradecer aos deputados dessa Casa, eu fiquei emocionado
quando propus a CPI, eu estava atrasado na reunião, e saí para pegar as assinaturas
devidas, e nisso os deputados, quando eu cheguei com a CPI para assinar, eles não
quiseram ler, não queriam saber o que é. Tiveram momentos que realmente eu não
aguentei de emoção, e quero agradecer também aos deputados dessa Casa por conta
desta CPI. Só um minutinho, já está encerrando, deputado. Só para não cair o quórum.
Eu queria agora para finalizar, agradecer os membros dessa Comissão pela minha
eleição à Presidência, e prometo que farei o mesmo que sempre tenho feito ao longo dos
20 anos na Casa, e nesse momento, antes de continuar, para liberar o nosso querido
Wellington Moura, eu já queria eleger o relator, pensei muito sobre isso, e para o bem
da comissão, eu quero justificar o motivo aqui de ter o deputado Pedro Kaká, porque eu
achei que se indicasse alguém que fosse da situação, ficaria um pouco constrangedor
para o relator, quando se tratar de averiguar questões relacionadas ao estado, por
exemplo. Temos casos graves nas universidades.
Se for oposição, poderiam de repente falar que qualquer coisa relacionada ao
estado, para não dizer que “isso é coisa da oposição”. Para manter a legitimidade da
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questão técnica, que o deputado Kaká, primeiro o elogio que tenho que fazer para o
deputado, primeiro mandato, mas pela sua competência, seu discernimento que tem
mostrado nesta Casa, então achei que o Pedro Kaká dentre os membros da comissão
seria o mais neutro, no início nem oposição e nem situação, então eu conversei com ele,
ele aceitou prontamente, como sempre muito solícito, e o deputado terá todos os
técnicos de maior alto nível para poder assessorá-lo no que tiver dúvida ou alguma
questão.
Então, queria só dizer que essa Comissão foi realmente um sonho antigo nosso, e
é igual o deputado Gil Lancaster disse, o que ele tem visto de maus-tratos, a deputada
Ana do Carmo com relação a animais silvestres, todo tipo de maus-tratos que exista,
seja animais silvestres, experimentos, rodeio, vaquejada, não importa, onde estiver
maus-tratos, nosso prazo da Comissão é curto, temos 120 dias prorrogados para mais
60, mas vamos fazer de tudo, possível e impossível, para poder alcançar um êxito o
mais rápido possível nessa apuração e entregar para o Ministério Público aqui de direito
para que tomem as providências.
Acho que quem está por quase 20 anos trabalhando na causa animal, não sei se
vocês sabem, eu fiz praticamente quase 3 mil resgates de animais, saí quase 3 mil vezes
para resgatar animais e a maioria cães e gatos, mas resgatei animal de todo tipo e
espécie na minha vida, e fiquei 14 sem nenhum final de semana, e sem férias 17 anos.
Então é uma luta constante porque o mal está sempre agindo. Não vencemos, parece que
estamos enxugando gelo, porque trabalhamos e continua, então nossa intenção é
realmente punir, mostrar caminhos, indicar políticas públicas em todos os segmentos,
desde a questão de cães e gatos, também da questão de animais silvestres, experimento
com animal.
Tivemos um projeto vetado há pouco tempo, o PL 706, que foi um veto injusto ao
meu ver, acho que aos olhos do Brasil todo, temos que trabalhar, nosso trabalho vai ser
muito profícuo, muito intenso, e fiquei muito feliz com a qualidade dos deputados que
se inscreveram nessa Comissão, fiquei feliz mesmo, não tenho um nome que eu posso
dizer que tenho uma pequena objeção sobre o nome, todos os nomes que estão aqui são
nomes por que eu tenho o maior respeito, admiração, e tenho certeza que essa
Comissão, precisamos só trabalhar muito para que dê quórum.
Tem Comissão que às vezes não dá quórum e acaba emperrando, e o tempo é
curto, então a única coisa que eu tenho para solicitar, infelizmente a Célia queria
presidir, ela teve um probleminha, não pode estar presente, nossa querida Célia Leão
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não pôde estar. O Roberto Tripoli também, membro da Comissão, está licenciado, o Léo
Oliveira, não consegui falar com ele, só deu caixa postal, deve estar no interior.
Não tem problema, o importante é que deu quórum, a Comissão está instituída, e
muito em breve vamos fazer um roteiro de trabalho e já começar a chamar as pessoas
aqui para tentar minimizar o sofrimento dos animais. Era só isso, muito obrigado a
todos.
Temos que marcar a data da próxima reunião, mas como temos que montar o
roteiro primeiro, eu faço isso através de ofício, para fazermos uma coisa mais
organizada, mais tranquila. Está encerrada a sessão, agradeço a todos, muito obrigado.
***

CPI MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE “APURAR E
INVESTIGAR A PRÁTICA DE MAUS-TRATOS COMETIDOS
CONTRA ANIMAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO”
Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às
quatorze horas, no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, realizou-se a primeira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato
nº 89, de 2017, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 1738, de 2015, com
a finalidade de "apurar e investigar a prática de maus-tratos cometidos contra animais no
âmbito do Estado de São Paulo", sob presidência do Senhor Deputado Feliciano Filho.
Presentes as Senhoras Deputadas Ana do Carmo e Célia Leão e os Senhores Deputados Gil
Lancaster e Roberto Tripoli. Ausente por motivo justificado o Senhor Deputado Wellington
Moura e licenciado o Senhor Deputado Pedro Kaká (membros efetivos). Havendo número
regimental o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da leitura, a ata da
reunião anterior foi aprovada. Passou-se à deliberação sobre a pauta. Item 1 - Requerimento
de autoria do Deputado Feliciano Filho, para que seja convocado o Prof. Dr. José Antonio
Visintin, Diretor da Faculdade de Veterinária da USP, e convidados a Dra. Vânia Túglio,
Promotora de Justiça do Gecap, o Sr. Sérgio Greiff, Biólogo no Setor de Atendimento a
Emergências da Cetesb, a Dra. Odete Miranda, Professora da disciplina de Propedêutica
Médica da Faculdade de Medicina do ABC, a Dra. Paula Bastos, Coordenadora do Mestrado
Saúde e Bem Estar Animal e professora no Curso de Medicina Veterinária da FMU, Dra. Julia
Matera, Professora Titular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária
e Zootecnia da USP e a Dra. Nédia Maria Hallage, Professora Assistente da Faculdade de
Medicina do ABC e Pesquisadora da Fapesp para que esclareçam questionamentos da
Comissão. Por ser o autor do requerimento, o Deputado Feliciano Filho passou a condução
dos trabalhos para o Senhor Deputado Gil Lancaster. Sobre o requerimento em pauta,
manifestaram-se os Senhores Deputados Feliciano Filho, Célia Leão e Roberto Tripoli. Em
votação, foi aprovado o requerimento e devolvida a Presidência ao Senhor Deputado
Feliciano Filho, que fez considerações sobre o tema da CPI, assim como os Senhores
Deputado Roberto Tripoli e Ana do Carmo. Ficou estabelecido que a oitiva do convocado e
dos convidados, conforme o requerimento aprovado, será realizada no próximo dia vinte e
oito de novembro, às quatorze horas, e que haverá a possibilidade de novas convocações de
reuniões em outros dias e horários da semana, de forma a agilizar os trabalhos. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
reunião, que eu Monica Ferrero, Analista Legislativo, secretariei, e da qual lavrei a presente
ata que segue assinada pelo Senhor Presidente e por mim. Os trabalhos foram gravados pelo
Serviço de Audiofonia, e a correspondente transcrição taquigráfica, tão logo concluída,
integrará para todos os fins esta ata. Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, em vinte e um de novembro de dois mil e dezessete. Aprovada em
vinte e oito de novembro de dois mil e dezessete.

Deputado Feliciano Filho
Presidente

Monica Ferrero
Secretária
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI - MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
21.11.2017
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Havendo número
regimental, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião da Comissão Parlamentar
de Inquérito, constituída com a finalidade de apurar e investigar a prática de maus-tratos
cometidos contra animais no âmbito do estado de São Paulo. Com a finalidade de
apreciar a pauta já encaminhada a Vs. Exas., então, registro a presença dos senhores
deputados: Célia Leão; Roberto Tripoli; Ana do Carmo; Gil Lancaster.
E, antes de dar início, eu não sei o que os deputados preferem, mas, eu queria
fazer uma breve exposição aqui e, infelizmente, o tempo dessa Comissão, que é uma
Comissão, que, obviamente está ciente de que teria 120 dias, e, foi prorrogado com mais
60, é isso, não é? Mas, o prazo, infelizmente, praticamente se exauriu por conta de
feriados e disso e daquilo, estamos aqui e se formos contar apenas terça e quarta que são
o dia que nós teríamos quórum aqui na Casa, olha, eu acho que daria 29 dias úteis
apenas.
E, então estaríamos aqui com o tempo muito curto, e a não ser que os deputados
fizessem um esforço concentrado para podermos fazer reuniões nas quintas, por
exemplo, ou aí sim poderíamos estender esse prazo que já está muito curto, e, temos
temas para serem debatidos e exauridos, mas, eu não vou me alongar nessa questão, e,
tem outra Comissão que está começando agora e, que eu sei que tem secretários na
Casa, e, deputados que precisam ir até lá, e, o motivo dessa reunião hoje, mas, de
qualquer maneira eu gostaria talvez e eu ia passar antes até para mostrar, porque eu
fiquei até de alguns deputados da Comissão que não estão tão afeitos a causa, tirando e
excluindo obviamente o deputado Roberto Tripoli que é da causa.
Mas, temos aqui um site que fizemos depois da construção do PLC 706 que
proíbe a utilização de animais no ensino e, que, restringe, e, esse site hoje ele é o site
praticamente mais completo e ele tudo, se os deputados quiserem consultar sob métodos
substitutivos, tem um grande debate das pessoas que são a favor e contra. Mas, eu
queria só fazer um panorama breve, antes de votarmos essa matéria, dizendo o seguinte,
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que o PL 706, que aprovamos nessa Casa, e por unanimidade, tive o apoio de todos os
deputados aqui da Casa.
E, eu quero até agradecer aqui ao público, e, infelizmente, ele foi vetado, o
governador entendeu que deveria vetar, e, esse, o pedido de veto, veio de três
universidade, da USP, da Unicamp e da Unesp, e, então, nós mostramos e
argumentando com os técnicos, eu tive reunião com o pessoal da Unicamp, e eu tive
reunião na USP, tivemos várias reuniões, e, mesmo mostrando que praticamente as 202
universidades dos Estados Unidos e Canadá, somando as duas, ou seja, a sua totalidade,
já não utilizam mais animais no ensino.
E, é bom enfatizarmos aqui, é bom separarmos a questão do ensino e pesquisa,
porque tem até jornalistas confundindo isso, a própria revista “Veja” confundiu. E,
sabemos, temos consciência, e, muita tristeza, mas, sabemos que na pesquisa ainda
vamos demorar um bom tempo para conseguirmos fazer a substituição. E, agora, no
ensino, não existe mais razão nenhuma para que não se faça, porque igual ao que eu
disse, além do Canadá e Estados Unidos, a Alemanha não utiliza mais, a Inglaterra e,
muitos outros países não utilizam mais animais no setor de ensino.
E, no Brasil, mais de dez universidades também não utilizam, inclusive com
notas cinco no Enade, são universidades que inclusive tem e terão pessoas que virão
entre os convidados, são docentes que vieram e ganharam o prêmio internacional por
substituição, o pessoal da própria USP, se Deus quiser estarão presentes, o MP estará
presente, e, a nossa lei é claríssima, fizemos uma grande audiência pública na
Assembleia Legislativa, e, além de todos os técnicos que estiveram aqui, cirurgiões,
médicos, veterinários, biólogos, enfim, todo mundo da área técnica, que mostrou e
provou que não tem a menor necessidade, até porque o aluno que utiliza tanto cadáveres
embalsamados, quanto bonecos, enfim, outros métodos, eles acabam tendo mais
destreza.
Por que? Porque eles praticam muito mais. E, um animal vivo ali vai fazer uma,
duas vezes só, e ainda preocupado se o animal está respirando ou se não está. E, aí,
todos deram o depoimento aqui, que, foram eles que aprenderam com o manequim, com
o cadáver, enfim, fizeram 40, 50 vezes, então, a prática leva a perfeição. E, então
acabaram dando esse depoimento, e, também mostraram que não existe nenhum
procedimento dentro do ensino que não tenho métodos substitutivos.
E, não tendo, a lei é clara, a lei federal é clara, e, ela diz que é crime. E, aí o juiz
federal que fechou e que fez a palavra e o encerramento, ele disse e ele fez o pré-
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encerramento, ele fez para o veterinário do conselho federal de medicina veterinária,
mas, ele foi bem claro, ele disse, “olha, desde que tenha métodos, de tudo que eu assisti
aqui, mostrando que existem métodos substitutivos para tudo, e, quem estiver
praticando está incorrendo em crime”.
E, a USP, já inclusive está respondendo o inquérito criminal do Ministério
Público por conta da utilização de animais no ensino. E, aí eu fiz um RI, um
requerimento de informação, e, todos os deputados sabem sobre o que é, e, o que se
trata, pedindo para a Unicamp, desculpe, pedindo para a Unesp, e, para a USP
responderem uma série de requisitos, e quais são os... Para que estavam utilizando os
animais, e quais eram os tipos de animais, enfim, depois eu posso disponibilizar uma
cópia de todos os questionamentos.
E, a Unesp entregou ipsis litteris do que perguntamos. Fez uma resposta
fidedigna. E, infelizmente, a USP não respondeu. A Unesp respondeu tudo que
perguntamos, mas a USP não respondeu, e, a USP que eu quero dizer e não quero
generalizar, porque temos muitos profissionais e bons, inclusive, conversei com o reitor,
ele está saindo, está entrando outro, e, disse a ele que, “infelizmente, não tivemos
respostas, que esse veterinário infelizmente ele rasgou a constituição do estado, ele
desrespeitou essa Casa, não respondendo aquilo que é de prerrogativa do deputado e que
é fiscalizar o governo”.
E, inclusive as pessoas que virão aqui também e algumas pessoas são da USP e
que seria um quadro maravilhoso. Mas, essa pessoa em si, desde o começo ele vem
criando dificuldades, problemas, e, não apresenta forma substitutiva. Temos conversado
com ele, e, aí eu cumprimentei de novo o RI. Olha, o senhor não me respondeu isso, e,
eu gostaria que o senhor me respondesse. Passou o prazo regimental e ele não
respondeu.
Ou seja, a primeira resposta que foi evasiva, enquanto a outra respondeu dez ou
20 páginas, ele respondeu uma página. Ou seja, acabou colocando essa Casa como se
fosse e não tivesse a menor importância. E, a segunda vez que eu pedi, ele realmente
ignorou e não respondeu. E, então é por isso que eu liguei para o reitor, para explicar e
para dizer para ele o que estava acontecendo. Enfim, então eu queria aqui agora, eu vou
ter que passar a Presidência no momento, e, depois eu posso voltar, se os deputados
entenderem.
Mas, antes de passar, como o requerimento é meu, e eu tenho que passar a
Presidência, esse site que fizemos, temos vídeos, e, eu queria só antes de passar, dizer o
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seguinte, hoje, infelizmente, não sabemos o que se passa dentro de quatro paredes, e
temos várias denúncias, o Roberto como é da área também deve receber muita
denúncia, e, eu até comentei com a Célia uma vez, e, no ano passado, final do ano
retrasado, recebemos uma denúncia muito grave.
De um aluno que estava com um monitor, e, que não era nem professor ainda,
não sei se era formado ou não com um animal dentro de uma sala, um cachorro
amarrado e ele começou a cortar esse cachorro sem anestesia. E, aí a pessoa
simplesmente falou olha, “mas, o senhor não vai anestesiar?”, “não, se eu anestesiar ele
vai camuflar os efeitos frente ao estímulo que eu estou colocando”.
E, o Roberto, então isso é muito triste, e, aí “como é que você não vai anestesiar
o cachorro?”, “se eu anestesiar o cachorro eu não vou obter o resultado frente ao
estímulo que eu estou fazendo”, “mas, o cachorro está gritando, o senhor está cortando
ele”, e ele falou, “não, eu vou dar um jeito nisso”, e aí ele foi lá e cortou as cordas
vocais do cachorro.
E, então assim, temos vídeos aqui que eu vou poupa-los nesse momento, e,
assim, eu sei que temos coisas terríveis que se assistirmos saímos daqui e eu vou fazer
justiça com as próprias mãos, porque a revolta é muito grande. Porque eles não podem
se defender. E eu sempre digo que entre os maus-tratos, o pior é dentro de biotério. E,
pior, não existe a menor necessidade disso. Então, eu vou poupá-los e eu vou passar a
Presidência para que possamos se Deus quiser aprovar o convite dessas pessoas que
virão aqui e a convocação desse veterinário.
Eu passo a Presidência.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB - Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Pois não.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Passa a Presidência e eu falo depois.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Passar para a Ana do
Carmo, para a deputada.
O SR. – Quem é o vice-presidente?
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Não, passar aqui...
Desculpe, (ininteligível) está mais perto. Passo a presidência ao deputado Gil.

***
- Assume a Presidência o Sr. Gil Lancaster.
***
O SR. PRESIDENTE - GIL LANCASTER – DEM – Boa tarde a todos.
Vamos votar então o requerimento. E, depois daremos continuidade.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - GIL LANCASTER – DEM - Pois não.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB - Eu gostaria antes da votação do
requerimento, e, obviamente não só pelas palavras do próprio autor, do deputado
Feliciano Filho, ao qual eu tenho muito respeito e carinho lá desde a nossa cidade de
Campinas, as nossas lutas, principalmente a dele, e então eu tenho muita liberdade de
perguntar, e, de sugerir ao mesmo tempo. E, estamos, e eu estou entendendo e comungo
com as mesmas ideias em defesa dos animais de forma inequívoca.
Mas, eu gostaria só de fazer aqui uma nova avaliação do requerimento, uma vez
que convidamos vários, quer dizer, convite a vários e um só entende bem que é uma
convocação. E, eu queria ver do próprio autor, o deputado Feliciano, se, haveria a
possibilidade com o nosso compromisso, falo em meu nome obviamente, mas, quando
eu digo nosso é porque eu tenho certeza de que todos da Comissão tem esse sentimento,
de que eles têm que vir aqui, e, principalmente esse professor e Dr. Antônio Visintin.
Mas, se pudéssemos passar para convite, e, ele não vindo em uma data já marcada para
a semana que vem, porque o nosso prazo é exíguo, e, eu acho que podemos fazer as
reuniões nas quintas-feiras, pelo menos da minha agenda, eu não sei dos demais
deputados, para não perdemos nem o tempo e nem a oportunidade.
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E, se ele não viesse, convocaríamos para o dia seguinte ou coisa parecida. Não
sei, eu estou sugerindo até porque fica um pouquinho estranho, eu não sei se do ponto
de vista técnico, o Dr. Renê está aqui nas Comissões, e, ele pode falar melhor
tecnicamente e juridicamente, que nós convoquemos um e que convidemos os outros, e
aí o convocado aí venha e os convidados não são obrigados e não venham.
Eu não sei, eu queria ouvir os deputados desta Comissão, desta CPI, para ver se
nós chegamos a um melhor termo.
O SR. FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, Presidente. Respondendo só
então, eu pensei também, eu tive o mesmo sentimento, e, eu pensei nisso também. O
que fez eu tomar essa decisão da convocação e não do convite exatamente com o Dr.
Visintin é por conta do histórico e do tempo exíguo. Sabemos, que, infelizmente, por
conta dos feriados, estamos apenas com 29 dias úteis, e, tirando hoje, 28 dias úteis de
CPI.
E, com tantos animais sofrendo e precisando de nós, que estão lá nesse momento
aguardando o nosso posicionamento. E, pelo histórico dele, desde a primeira conversa
que eu tive com ele, eu percebi assim, que ele era uma pessoa muito difícil, desde o
primeiro contato, e, realmente não tem cumprido nenhuma questão com essa Casa, de
respeito com os deputados, então não é nada, ninguém pode (ininteligível) de forma
nenhuma, é sempre de forma respeitosa e democrática.
Mas, é por conta do tempo. Eu sei que realmente, o Conselho não respondeu
nem o primeiro pedido de informação. E, o segundo... O primeiro ele respondeu uma
página de uma forma eu até entendo isso como uma forma muito desrespeitosa. E, a
outra ele não respondeu, ou seja, rasgando praticamente a constituição do estado. E,
então é por isso que eu entendo que no convite ele não virá.
E, então é por isso que eu achei melhor pela questão do tempo ser exíguo, e, de
realmente convoca-lo. E, que as outras pessoas para que foi feito o convite são pessoas
docentes, que virão, obviamente, se quiserem vir, e que não está sendo investigadas, não
tem nada que pese contra elas, e obviamente que se virão, virão por uma boa causa e por
um senso de justiça e amor aos animais. E, então é só por isso, é por conta disso.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - GIL LANCASTER – DEM - Pois não.
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O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV – Sr. Presidente, em relação ao
requerimento, eu vou usar pouco tempo, mas, dizer que há alguns anos atrás eu como
vereador de São Paulo fiz uma homenagem a dois reitores de duas universidades, duas
faculdades da grande São Paulo que já não utilizam animais para experimentos, ou seja,
tem isso também, tem as faculdades que estão mesmo aqui no Brasil e então eu
homenageei dois reitores, que, as suas faculdades... Mas, de fato, hoje temos sensores e
equipamentos, e, isso é matéria de “Fantástico”, enfim, e que não há necessidade.
E, o que eu pergunto ao proponente é o seguinte, a importância de José Antônio
Visintin. Ele participou então do veto ao projeto de V. Exa. também, porque se ele não
vier, os outros vão vir também para conversar com o Visintin. Quer dizer, todos esses
tem interesse, e, que simplesmente ele vai vir e quebrar totalmente...
O SR. FELICIANO FILHO – PSC – ... Respondendo deputado, eu perguntei a
ele porque sabemos que nenhum... Se existiu algum método substitutivo, ele não pode
ser utilizado o procedimento, porque ele se constitui como crime, e eu perguntei para
ele, obviamente que é um requerimento de informação, e, quais eram os métodos, qual
era o procedimento que possivelmente não teria método substitutivo e, ele disse que
não, que existem vários métodos e que não tem método substitutivo.
Mas, não elencou nenhum, quer dizer, ele teria que ter respondido, “olha, o
procedimento, X, Y ou Z, não existem métodos substitutivos”. Mas, infelizmente, ele
apenas se esquivou e não respondeu. E essas outras pessoas que foram e estão sendo
convidadas, uma delas, obviamente pertence ao Ministério Público, não é verdade? E, as
outras são pessoas técnicas da área, onde vão dizer, e, então o que vamos fazer aqui? Na
verdade, é um bate-papo.
Olha, o que é que tem aqui? O que o senhor diz que não tem? “Eu digo isso”. E,
outra pessoa que é técnica pode falar, “isso tem”. E, igual, por exemplo, disseram que
não tinha método substitutivo para a laparoscopia, e, não é verdade, tem há mais de dez
anos, 20 anos, que tem métodos substitutivos para a laparoscopia. E, “mas, então agora
vamos fazer a questão de colocação do sêmen na vaca e não pode”. Não, isso aqui já
tivemos reunião semana passada, e isso aí quem faz já é formado, não entra, isso aí a
pessoa já faz em campo, essas questões de colocação de óvulos.
E, então, na verdade, as pessoas que estarão aqui são pessoas altamente técnicas
e docentes que vão só dizer, “olha, eu acho que isso vai ser muito bom, e que vai
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elucidar”, e, eu tive em reunião com o professor e eu até fui professor do governador na
faculdade, e, diretor de medicina da USP, e eu esqueci o nome dele.
E, ele foi totalmente favorável ao projeto, ele foi, e quem foi contra foi o
Visintin e esse senhor falou, “da minha parte eu sou totalmente favorável, por isso e por
aquilo”, e, inclusive disse ao governador, quer dizer, então como ele não respondeu o
requerimento, ele foi lá dentro chamar o reitor que não é e não tem a questão técnica
para responder.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV – Só para ajudar. Qual é a data do
chamamento?
O SR. FELICIANO FILHO – PSC – Terça-feira que vem.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV – Na próxima terça?
O SR. FELICIANO FILHO – PSC – Na próxima terça.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV – Está aprovado hoje e a secretária
encaminha ao reitor o que está sendo convocado. É isso? Eu quero me pronunciar
depois da aprovação do requerimento.
O SR. PRESIDENTE - GIL LANCASTER – DEM - Item um, data de 16 de
novembro de 2017, deputado Feliciano Filho, requerimento nº um: solicita seja
convocado o Prof. Dr. José Antonio Visintin, Diretor da Faculdade de Veterinária da
USP, e convidados a Dra. Vânia Túglio, Promotora de Justiça do GECAP, o Sr. Sérgio
Greiff, Biólogo no Setor de Atendimento a Emergências da CETESB, a Dra. Odete
Miranda, Professora da disciplina de Propedêutica Médica da Faculdade de Medicina do
ABC, a Dra. Paula Bastos, Coordenadora do Mestrado Saúde e Bem-Estar Animal e
professora no Curso de Medicina Veterinária da FMU, Dra. Julia Matera, Professora
Titular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
da USP e a Dra. Nédia Maria Hallage, Professora Assistente da Faculdade de Medicina
do ABC e Pesquisadora da FAPESP para que esclareçam questionamentos da
Comissão.
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos. Está encerrada a discussão. Em
votação. Os senhores deputados e deputadas que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado o requerimento. Meus parabéns.
Sr. Presidente, eu devolvo a Presidência para Vossa Excelência.
***
- Assume a Presidência o Sr. Feliciano Filho.
***
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Muito obrigado,
deputado Gil Lancaster. Eu queria só então pedir aos deputados que quem quiser, o
deputado que tiver interesse em algum tema, que apresente então, eu não sei, eu ia
perguntar na questão técnica primeiro, mas, poderíamos na próxima reunião também
colocar, bom, isso tem que ser protocolado obviamente, mas, podemos protocolar, e,
podemos também deliberar a matéria junto.
Então os deputados que entenderem, tem um outro tema, e eu até já conversei
mais ou menos com o Roberto Tripoli sobre a questão dos porcos. Hoje, tem uma
questão muito triste, que eu acho que é um outro requerimento que vamos fazer, sobre
quem serão as pessoas que convidaremos e que hoje é um caso sério dessa questão do
porco que eles estão colocando como endemia, enfim, que é o javali. E, aí já houve até
uma morte esses dias, que eu digo que já faz quase um ano, fogo amigo, no meio do
mato, mas, o que está acontecendo é o seguinte, está havendo uma tortura.
Eles entram, eu tenho esse vídeo, não vou passar para poupa-los, quem sabe em
um dia propício. Mas, são 12 animais mordendo... Então, eles entram no meio do mato,
e, está validado, hoje a Secretaria do Meio Ambiente ela pegou a atribuição do que era
do IBAMA, e, foi passado para a Secretaria do Meio Ambiente, e ela tem essa
atribuição de proibir, vetar ou não essa prática no estado de São Paulo. Só que as
pessoas que estão para serem autorizadas a caçar, elas têm que preencher um formulário
e colocar o número da arma, o registro da arma, e toda uma formalidade.
E, ainda tem a Dra. Vilma, que eu estive com ela na Secretaria do Meio
Ambiente, e ela disse o seguinte, que o cão não pode encostar na caça. E, que ele tem
que só apontar para a caça. E o único cão que eu vi apontar a caça até hoje foi em
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desenho animado, aquele cão que eu esqueci o nome. E, quando se entra no meio do
mato com os cães, ele não vai perguntar, “o senhor é javali? Tem um documento? O
senhor é queixado ou cateto? O que o senhor é?”.
O cachorro vai pegar o que estiver se movimentando, e, esse vídeo que eu tenho,
na verdade, é um crime ambiental, porque é um cateto. E, tinham 12 cães em cima desse
cateto. E, arrancando as orelhas dele e tudo, e, um rapaz segurando as duas pernas dele
por trás, e ele gritando pedindo socorro, coitadinho, é lógico. E, um cara segurando as
duas pernas dele de trás para ele não correr e os cachorros despedaçando ele. E, aí o
cidadão vem e enfia uma faca, tira a faca cheia de sangue, para deixar ele mais fraco, e,
esse é o procedimento de caça que está se tendo aqui no estado de São Paulo.
E, eu conversei com o secretário do Meio Ambiente, e, ele também é contra, e,
quer participar da CPI. Eu até falei que temos vários técnicos para ajudar, que eu pedi
para ele chamar para conversarmos, e, nós queríamos até ajudar tecnicamente esse
absurdo que está acontecendo. Quer dizer, está se tendo aqui uma carnificina. Não está
se controlando absolutamente nada.
Eles estão matando animais silvestres ainda, nem javali não é. Quer dizer, isso é
um absurdo. Então, a próxima convocação, da minha parte, seria praticamente essa
questão. E, a outra questão também que já houve inclusive nessa sala, e que me parece
que o estado, conversar com ele, mas, autorizou a morte de mais capivaras.
Tivemos uma audiência pública nessa Casa, e um condomínio e que se teve a
autorização do DeFau. E, isso não pode, nós tivemos aqui, e o promotor de justiça quase
deu voz de prisão aqui na técnica do meio ambiente. Porque trouxemos um técnico de
Minas, que é o maior técnico do Brasil hoje, e, ele provou que as capivaras, o
procedimento não é matar, que aí sim o carrapato se espalha, e, que ela é uma esponja,
enfim, eu não vou me alongar aqui.
Mas, tecnicamente está tudo errado, e, parece que eles estão mais ou menos no
mesmo caminho. E, então, por enquanto, e, por uma questão de 27 dias, a Célia disse
que talvez consigamos em uma quinta-feira ampliar a questão e estamos muito felizes
com isso, e então talvez consigamos, não é Célia? Ela é uma pessoa que tem uma
grande sensibilidade, mas, vive perguntando umas questões para mim e eu fico muito
feliz com a Célia na Comissão, que é uma pessoa que ama os animais.
E, a deputada Ana do Carmo, o deputado Gil, nós montamos um grupo aqui,
graças a Deus que temos sentimentos. Eu vou passar a palavra ao deputado Roberto
Tripoli.
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O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV – Pela ordem. Na verdade, Presidente, o que
estão fazendo é um javaporco, estão fazendo uma mistura para dizer que estão caçando
animais exóticos, mas, na verdade, estão caçando animais silvestres na Ilha Bela, por
exemplo, por onde eles entram, e eles vão atrás do javaporco, mas, estão matando tudo.
Eu consegui com o secretário do Meio Ambiente, disponibilizar uma viatura da Polícia
Ambiental, para fazer as prisões, e, agora o fato que me preocupa, Sr. Presidente, é que
temos pouco tempo para trabalhar, e, se não sair um relatório dessa Comissão vai ficar
feio para nós, e, muito feio.
E, nós temos que lembrar também que o estado, é interessante, ele se promove
em relação a proteção animal, mas, não tem equipamento nenhum, e, V. Exa. lembra
quando o governador Geraldo Alckmin queria proibir os pit bulls, e, quem aqui ia
prender os pit bulls? Quer dizer, o estado faz uma demagogia com a questão, e não tem
equipamentos, porque o estado não tem nenhum centro de controle de zoonoses como
tem no distrito de São Paulo, e não tem funcionários.
Então se fala do IBAMA, mas ele infelizmente, seis fiscais, não tem
equipamento, não tem carro, não tem viatura, não tem dinheiro, então se terceirizou
tudo com a Secretaria do Meio Ambiente. E a Secretaria do Meio Ambiente não está
muito preocupada com essa questão de caça. E, eu me lembro Presidente, que em 1900,
quando teve a constituição estadual, em 1992?
A SRA. - Em 1990.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV – Em 1990? 1989. Eu me lembro que junto
com Fernando Gabeira nós trouxemos um grupo aqui na (ininteligível) Estadual, e todos
vestidos de animais, e, fizemos um grande lobby contra a caça e foi aprovado na
constituição estadual que é contra a caça. E, eu estou apresentando um projeto e eu já
vou adiantar que proíbe e a caça e eu peço o apoio de vocês todos, que é o único projeto
que eu vou deixar.
E, quer dizer, tem coisas que não tem que de se ter lei, são coisas que se tem de
fazer independentemente de leis. Eu acho que essa Comissão tem um trabalho
importante, primeiro que o estado não tem equipamento, eu acho que temos que analisar
o estado, porque não adianta o Feliciano ficar 24 horas atrás de cachorros ou de gatos, e,
não sei o que e não tem para quem. E, porque em uma cidade de interior que tem,
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Campinas, quem sabe, ou algum esquema, mas, o estado não tem funcionários,
equipamentos e nem força de vontade para fazer.
Então, eu acho que o nosso relatório tinha que... Eu sugiro a V. Exa. quem sabe
de criar algumas sub relatorias para se facilitar o trabalho porque temos os animais
domésticos, temos os domesticados, vaca e cavalo, temos os silvestres, temos os
silvestres exóticos que vem de fora. Quer dizer, você tem uma gama de trabalho aí que
eu não sei como, nós temos a exposição do urso polar, que é um absurdo, e, que cada
vez estão vindo mais exóticos para se expor.
E a China acabou com os zoológicos, e, temos um trabalho agora, começado
pelo Reginaldo Tripoli na Câmara Municipal, e, para ver se acabamos com os
zoológicos, proibir a entrada de animais exóticos no Brasil, e começar por aí, e castrar
todos os animais, porque não tem que reproduzir, a deputada Célia se lembra, uma coisa
que eu queria voltar, mas, o tempo não vai dar, foram assassinados no zoológico de São
Paulo, acho que perto de 80 animais, 60, a senhora recorda? Uma elefanta. E vários, e
aquilo tem a ver com o tráfico de animais, porque o zoológico, na verdade, esquenta
muito animal.
Quem é que vai comprar um animal silvestre ou exótico? Você vai aonde? E
então tinha que se analisar essa questão do zoológico também, do custo para o estado,
do zoológico, o salário dos funcionários do zoológico, quantas viagens eles fizeram para
o exterior, quer dizer, qual é o benefício da educação ambiental do zoológico?
O SR. - Da tempo deputado de colocarmos, corremos, igual a deputada Célia às
quintas-feiras...
O SR. - ... Eu vou fazer o possível para colaborar, eu estava viajando e o que eu
puder colaborar. E então contem com o meu apoio e com o meu voto e vamos aguardar
a próxima reunião para trazer alguns requerimentos para...
O SR. GIL LANCASTER – DEM - ... Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Eu queria só antes de
passar a palavra ao deputado Gil Lancaster, que o prazo regimental para apresentar os
convites e as convocações seja de 48 horas. Eu pergunto ao assessor da Comissão o
seguinte, eu acho feio isso, porque eu sempre acho que o Plenário é soberano, inclusive
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na Comissão de Justiça. E, se for apresentado aqui um requerimento agora, e, se tiver
quórum e for votado pela maioria ele passa a valer, está regimento interno que é 48
horas? É regimento, mas, é triste isso.
E, eu preciso de uma informação, que por curiosidade que eu tenho, o
requerimento de informação e da publicidade, quer ver outra coisa ridícula que eu não
vou discutir com o senhor aqui, mas, o pedido de informação e eu tenho que votar. Eu
sou Presidente da Comissão de Meio Ambiente, e aí o pedido de informação eu tenho
que votar, e, de repente, os deputados falam “não, o voto é contra o pedido de
informação”.
Quer dizer, você não pode trabalhar com o pedido de informação. E, informação
não deveria nem ganhar votos. E, é direito que você tem, mas, não vamos entrar nessa
temática agora. Eu acompanho a V. Exa. e conte com o meu voto, e eu vou colaborar e
eu estarei junto.
A SRA. - Pela ordem, nobre Presidente.
O SR. - Eu queria passar primeiro, eu acho que foi pedido...
O SR. - ... Pode deixar, as damas primeiro.
A SRA. - Obrigada. Eu quero cumprimentar aqui a todos, cumprimentar ao
Presidente e deputado Feliciano, e, dizer que o que eu puder fazer para estar ajudando
nós vamos fazer, e, quero dizer também que a nossa preocupação também sei que é dele
e de todos aqui também é diante desse projeto de lei que tem apresentado em Brasília e
que libera e aí a caça no Brasil todo.
É o projeto de um deputado muito absurdo, e fizemos uma audiência pública
aqui nessa Casa, eu acho que vários deputados tiveram a oportunidade de participar e
foi muito importante para dizer um não a esse projeto desse deputado, e, uma outra
coisa que é muito grave também e que todos aqui são conhecedores, é que tem vários
ONGs e pessoas que cuidam, e, que fazem esse trabalho que o Feliciano faz de ter um
cuidado especial com os animais.
E, essas ONGs que tem esse trabalho, além de eles não terem nenhum recurso do
governo do estado, e nenhum subsídio, uma parte grande dessas entidades, os espaços
para a soltura estão cada vez mais menos, e então isso é muito grave, porque são vários
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animais que essas instituições pegam, cuidam, recuperam, e depois esse espaço para
soltura está cada vez menor, e então é uma preocupação também e precisa ser uma
preocupação não só da Comissão.
E, nem só da CPI, mas, sim de toda essa Casa, e, porque é muito grave tudo isso
que vem acontecendo. E, o deputado falou muito bem, os animais são indefesos, como
as crianças e os idosos, e enfim, então precisa se ter todos o respeito necessário de se
ter. E, então o Feliciano, um dia que eu conversei um pouco com o Feliciano, ele estava
me explicando um pouco mais e contando um pouco das dificuldades dele, e, é muito
difícil, fazer o trabalho que ele faz, que é uma das bandeiras dele, como outros
deputados que tem outras bandeiras de lutas.
E, na verdade, os deputados nessa Casa entram em várias áreas, mas, tem umas
ou outra que trabalhamos mais, não é deputado? Então, é muito preocupante, e muito
grave, e então precisamos ficar muito firmes, precisa sair um relatório daqui sim, o
deputado Tripoli falou muito bem, se não conseguirmos fazer fica muito ruim, e, precisa
sair um relatório convincente e bem discutido, bem debatido e dessa CPI sim.
Então, o deputado e a todos aqui, pode contar conosco, vamos estar juntos hoje,
e eu não sei o nome daquele casal que veio falar conosco hoje, Guterman, que não pôde
ficar, mas vai vir na próxima Comissão, na próxima reunião para falar com o deputado e
conhecer as pessoas, eu não estou me lembrando o nome agora, mas, são pessoas que
também trabalham em defesa dos animais fortemente, e está muito feliz com essa
convocação.
Porque com essas pessoas eu não conheço, mas, eles me dizem que são todas
pessoas do gabarito do deputado falou, e então vamos ter bastante subsídio aqui com
essas vindas aqui para podermos trabalhar, e então eu estou muito feliz, e, eu estou
tendo firmeza de que vai dar tudo certo sim, e, de que vamos conseguir fazer com que
sensibilize os secretários de cada área e o governo do estado de São Paulo.
E, essa Casa também.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Obrigado, deputada.
Deputado Gil Lancaster.
A SRA. - Pela ordem.
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O SR. GIL LANCASTER – DEM - Boa tarde, Presidente, mais uma vez, com
relação às quintas-feiras, as minhas em particular e com bastante antecedência, questão
de um mês, são todas para visitar as bases que eu tenho que visitar no interior, mas,
entendo que essa CPI é muito mais importante do que qualquer compromisso que eu
tenha firmado há um mês atrás, e, eu vou abrir mão e vou riscar minha agenda, pedir
desculpas e vou dar prioridade para estar aqui às quintas-feiras, podem contar comigo.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Muito obrigado, Gil.
A SRA. - Pela ordem, Sr. Presidente, é bem rápido, até pelo tempo e de outras
reuniões que também vão acontecer agora na Casa, e, depois de um feriado que sempre
nos atrapalha e esse mês foi de muitos feriados e não acho que isso contribui muito para
o país, mas, enfim, essa é uma outra discussão. Nós aqui somos jovens há mais tempo,
ou pelo menos eu sou jovem há mais tempo, e eu acho que o fato de sermos jovens há
mais tempo, tem algumas coisas mais antigas que nós vamos vivendo, convivendo e
aprendendo.
E, tem um velho ditado que diz, Presidente, de que “olhos quem não vê, coração
não sente”, não é? E, o senhor já por duas ou três vezes, e eu até entendo, além do
tempo e do momento, além do local da reunião se findando, e, certamente as imagens
fortes que devem conter nos vídeos que o senhor tem. Mas, eu penso que nessa altura do
campeonato, não agora, obviamente, isso tem que sair no telão do Plenário, aqui, tem
que sair da Comissão de Meio Ambiente, de Educação, porque isso é uma questão de
educação.
E, tem que sair na Comissão de Saúde, porque é uma questão de saúde também e
de segurança, que é uma questão... Eu acho que isso tem de sair o tempo todo, a novela
das oito deveria parar e passar isso. O “Jornal Nacional” deveria parar e passar isso,
então, algumas pessoas na vida que deveriam ter vergonha na cara para fazer algumas
coisas diferentes e para melhor.
Enfim, então eu queria que o senhor em algum momento, e, aí a Comissão pode
pensar junto, as assessorias, como divulgarmos tudo isso, botar no Facebook, no
WhatsApp, sei lá, tem tanto lugar hoje em dia para colocar que eu nem sei onde colocar.
Mas, as pessoas sabem, então vamos tentar divulgar, porque “olhos quem não vê,
coração não sente”.
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E, queria só encerrar dizendo que tem a boa inveja, e eu morro de inveja de
vários, mas, eu vou dar dois exemplos aqui, do deputado Feliciano e do deputado
Tripoli, por que? Porque a única hora, eu acho, eu não sei se tem outra, eu precisaria
pensar com verdade. Mas, a única hora que de fato me incomoda a ser paraplégica e não
andar, é a hora que eu corro atrás do cachorro e eu não consigo correr atrás do cachorro.
E, então eu vou de carro, só que ele é mais rápido, ele entra no buraco e meu
carro não entra no buraco e eu fico desesperada. E, aí chove, vai para a estrada, é um
rolo, não dá para contar aqui agora. E aí eu ligo para o deputado Feliciano, “o que eu
faço?”, quer dizer, eu grito tanto que eu acho que ele nem entende o que eu falo, mas,
enfim, é assim que eu tento fazer, e nós, cada um faz do jeito que pode e do jeito que
consegue. Mas, na verdade, é que as coisas estão muito difíceis mesmo, a deputada Ana
do Carmo, a senhora tem uma sensibilidade também imensa nessa causa, todos aqui e
alguns que estão aqui dentro também.
Precisamos correr, porque eles estão machucados, eles estão sofrendo, estão
sendo mortos, eles estão sofridos e eles não podem falar, porque eles não falam, e uns
gruem e outros latem, outros miam, cada um faz um barulho ali, mas, é tudo o que eles
fazem. E, dos quatro cachorros que eu tenho em casa, três são de rua, atropelados e
quase mortos.
Bom, um que eu atropelei, mas, ele era pequeno e nem machucou, passou por
debaixo do carro e agora dorme na minha cama, ele está abusado, porque ele dorme no
meu travesseiro. E eu troquei marido por cachorro, mas, está tudo certo também, não
tem problema. Ou seja, precisamos agir, e, nós precisamos... Quer dizer, eu continuo
com o marido, mas, é o cachorro que dorme em casa. É o cachorro também, mas calma
lá.
Enfim, eu sei que essa Comissão, os deputados dela estão dispostos a enfrentar
esses 20 e poucos dias que restam e que sobram, não sei qual é o melhor termo, e,
usarmos de quinta-feira, de convocação, de visitas, etecetera, de ir ao zoológico, sei lá o
que podemos fazer, um sábado ou domingo, então o que a Comissão decidir, podem
contar comigo também. Obrigada.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Tripoli.
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O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV - Presidente, infelizmente ou felizmente, eu
preciso ir para a outra Comissão do Meio Ambiente, e as nossas reuniões são às terçasfeiras às 14 horas, e sempre foi, quer dizer, só aqui temos três integrantes. E, então,
terças-feiras. Hoje foi cancelado para nós três podermos estarmos aqui.
O SR. - Semana que vem é a mais importante, que virá todo mundo e está
marcada para terça.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV - Eu não posso, porque eu já marquei e
cancelei duas, essa é a segunda, quer dizer, a pauta nossa é curta acho eu, que só tem um
requerimento para ser aprovado, então eu posso aprovar e vir, mas, eu peço que nas
próximas reuniões possamos ver um horário melhor ou no período da manhã, dez da
manhã, 11 da manhã, porque os deputados já vão estar na Casa às terças-feiras, é um
dia... Eu digo porque é um dia que tem a Comissão do Meio Ambiente, e, veja V. Exa.
temos aqui temos aqui três ou mais membros. E então é isso que eu peço a V. Exa.
pensar um pouco.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Nas próximas
marcaremos às quartas-feiras.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV - Quartas-feiras tudo bem.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Ou até nas quintas.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV - Tudo bem, quarta não tem problema,
quinta também não.
O SR. - Sr. Presidente, quarta é melhor ainda.
O SR. - É, quarta sim, mas, de repente, se precisar e começar a apertar muito...
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV - ... Não, se fizer extraordinária,
dependendo da pauta.
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O SR. - Só que essa foi marcada na terça por causa de um IP que não tinha
horário.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV - E, já aprovou o requerimento, e, vamos
tocar sem problema algum. Está bom, Presidente? Obrigado.
O SR. - Obrigado.
A SRA. - Eu só vou pedir socorro, é claro, cada vez mais o horário piora ou
melhora, o que significa trabalho. Mas, de quarta-feira tem CCJ às 14 horas e 30
minutos, e, então além de eu presidir, deputado Feliciano, o Tripoli também faz parte,
enfim, é complicado, mas, pode ser de manhã também, 11 horas da manhã, de quartafeira, está ótimo.
O SR. - Então assim, a questão do quórum que eu acho importante, eu não quero
deixar nenhuma Comissão dizer que é mais ou menos importante. Mas, essa Comissão
vale vidas. Então 11 horas, se formar esse grupo sempre vai haver quórum, então se
estabelecermos um horário, por exemplo, terças e quartas, ao invés de ser após ao
almoço, que seja antes, só que 11 horas não tem problema, e aí entra no almoço e não
tem problema, porque...
A SRA. - ... O almoço é supérfluo, não precisa almoçar na hora do almoço.
Almoça...
O SR. - ... Presidente, quando tiver oitiva, e, extraordinária marcamos o dia.
O SR. - Ok, para liberar...
O SR. - ... Haver a liberação...
O SR. - ... Ok...
O SR. - ... Na próxima terça eu vou estar aqui, se for terça eu posso dar presença
aqui. E, se, houver oitiva vamos tentando e conversando.
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Outra questão, só para
finalizar também, o vídeo eu vou deixar para outra oportunidade, para não nos deixar
tristes, mas, anteontem uma coisa que nós da proteção animal não compramos animais,
não compramos vidas. E, eu sei que está longe, mas, tem um cabrito que está em cima
de um toco embaixo de um temporal, não sei se dá para vocês verem, depois eu mostro
para vocês.
Anteontem isso, e ele ficava amarrado embaixo de sol e chuva. E, agora debaixo
de temporal, ele está em cima de um cupim e amarrado. E, não mora em chuva cabrito.
E fico fazendo uma coisa que eu nunca fiz, e, que eu acabei pegando, fazendo o
seguinte, como eu sou conhecido, eu não ia fazer, mas, eu procurei o dono dele, e, fui lá
e comprei o cabrito e assim, já iam vir umas pessoas depois do almoço que iam levar ele
para matar para o natal.
E, isso que eu acho errado é o seguinte, gente, existe uma legislação e que
sabemos que o abate tem que ter processo de sensibilização e controle sanitário, mas,
existe uma saída que as pessoas dizem “que foi para abater para consumo e pode”. E a
senhora sabe como ele é morto, Célia? O cabrito quando ele é morto ele se ajoelha, ele
pede clemência, ele se ajoelha, todo cabrito quando você vai matar ele se ajoelha e
berra, porque ele sabe que vai ser morto, e, esse cabritinho ia ser morto agora no natal.
E, então eu acabei pegando ele. Enfim, e, agora ele está lá conosco, graças a
Deus, não é uma coisa que devamos fazer na questão de comprar, mas, pelo menos esse
aqui não vai ser morto no natal, ele vai estar lá conosco, feliz da vida.
O SR. - Mas, Feliciano, o senhor me permite, mas, os mercadões com várias
ações, que vendem porco e transportes de porcos é um absurdo, e, o corte do bico da
galinha, enfim, aí vai se precisar de uma CPI no ano todo e mesmo assim.
A SRA. - Pela ordem, Sr. Presidente, só para acrescentar, se é que eu posso
acrescentar deputado Gil, mas, nós que temos vida pública e não podemos falar tudo o
tempo todo porque às vezes se fala uma coisa que pode trazer uma complicação enorme,
e, lamentavelmente eu não vou poder usar nem da minha voz e nem do coração, e, nem
desse microfone para falar o que eu penso de algumas pessoas, e, eu não posso falar
igual ao Figueiredo, e, outras pessoas que ousaram falar umas coisas e, que, depois
responderam por isso.
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Mas, passa da conta. E, tem gente que passa da conta, deputado Tripoli. Tem que
ter homens e mulheres, obviamente, de coragem para se poder meter a mão no cabrito.
E, ali tinha que se comprar o cabrito e meter a mão na cara do sujeito, eu não ia
conseguir, porque não ia chegar perto do sujeito, mas, tem coisas que não se dá mais
para conversar, tem que ser coisas conversadas de homem para homem, porque passa da
conta.
E, eu queria que um sujeito desse encontra-se um homem do tamanho dele para
poder fazer o que ele fez com o cabrito, mas, enfim, como não dá para falarmos e
fazermos tudo, vamos fazer o que é possível aqui na CPI e fazer bem feito, parabéns,
deputada, parabéns deputados e contem conosco. Mas, eu vou voltar a dizer, “olhos o
que não vê, coração que não sente”. Tem que botar o vídeo do cabrito, tem que botar o
vídeo do cachorro que cortou as cordas vocais para ele não gritar porque estava sendo
cortado ao vivo.
Essas coisas todas, porque não é possível, bom, se faz com gente, imagina com
animal, não vou falar e nem botar fogo na creche e que queima criança. Quem faz com
animal, faz com gente, isso aí só pode vir de quem tem essa insensibilidade. Não dá
vontade de nem terminar a CPI e ficarmos falando aqui porque pelo menos alivia o
coração, não resolve, mas, alivia o coração.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – É, eu não tenho nem
divulgado mais as coisas que eu tenho feito, Célia, porque tem acontecido muita coisa,
não tenho divulgado nem em Facebook, mais nada, as coisas porque uma vez que você
divulga parece que aí as pessoas, não estamos mais aguentando tantos pedidos, tantas
coisas, e as pessoas pedem mais ainda achando que você tem condições, e, agora o que
se tem é o problema todo, é a questão, o Roberto disso agora e é a verdade, é a questão
estrutural, eu acho que falarmos só da questão de cães e gatos, e, enquanto não se
houver uma política pública de controle populacional, não vai se resolver o problema.
E, é enxugar gelo, e, todos os seguimentos está faltando a mão do estado, o
governo federal, estadual, os municípios, e, obviamente eu gostaria muito de debater
isso na CPI, falar de todos os temas da proteção animal, obviamente é sempre tratar de
temas, e, por conta do tempo, mas, o que eu estou muito feliz e que eu quero agradecer
muito, é assim o compromisso e o sentimento de vocês, eu fiquei até emocionado aqui
de abrirem mão para estarem aqui conosco.
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A SRA. - Deputado vamos estar aqui. Esse grupo, outros deputados que possam
e queiram, de terça de manhã, quarta e quinta, a hora que for, sábado e domingo, tem os
suplentes também para podermos atender a isso. Porque tem muitos animais que
dependem de nós.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Eu só queria então
encerrar e lembrar aos nobres deputados que então o nosso próximo encontro e reunião
será na próxima terça-feira, dia 28, às 14 horas. Eu pediria que não se atrasassem,
porque o tema como é longo e depois que abrirmos o Plenário não podemos e temos que
levantar aqui, para podermos exaurir todas as pendências. está levantada a sessão.
Obrigado.
A SRA. - Levantada não, encerrada.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Está encerrada a
presente sessão.
A SRA. - Isso é coisa de CCJ.
***

CPI MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE “APURAR E
INVESTIGAR A PRÁTICA DE MAUS-TRATOS COMETIDOS
CONTRA ANIMAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO”
Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às
quatorze horas, no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, realizou-se a segunda Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato
nº 89, de 2017, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 1738, de 2015, com
a finalidade de "apurar e investigar a prática de maus-tratos cometidos contra animais no
âmbito do Estado de São Paulo", sob presidência do Senhor Deputado Feliciano Filho.
Presentes as Senhoras Deputadas Ana do Carmo e Célia Leão e os Senhores Deputados Gil
Lancaster, Wellington Moura e Roberto Trípoli e licenciado o Senhor Deputado Pedro Kaká
(membros efetivos). Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. O Senhor Presidente
informou que as próximas reuniões da CPI, por acordo entre seus membros, passarão a ser
às terças-feiras, às 11 horas. Informou ainda que o motivo da reunião era deliberar sobre a
pauta e proceder às oitivas dos senhores Dr. José Antonio Visintin, Sr. Sérgio Greiff e das
senhoras Dra. Vânia Tuglio, Dra. Odete Miranda, Dra. Paula Bastos, Dra. Nédia Maria Hallage
e Dra. Julia Matera, todos presentes, com exceção da última convidada. Sobre o andamento
dos trabalhos, usaram da palavra os Senhores Deputados Gil Lancaster, Wellington Moura,
Célia Leão e Roberto Tripoli. Passou-se à deliberação sobre a pauta, sob a presidência do
Senhor Deputado Gil Lancaster. Item 1 – Requerimento nº 2, de autoria do Senhor Deputado
Feliciano Filho, solicita seja convocada a Dra. Vilma Clarice Geraldi, Diretora do
Departamento de Fauna da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e convidados o Dr.
Anderson Furlan, Juiz Federal da 5ª Vara Federal de Maringá/PR, o Sr. Maurício Brusadin,
Secretário de Estado do Meio Ambiente, a Dra. Vânia Tuglio, Promotora de Justiça da Gecap,
o Sr. Sérgio Greiff, Biólogo no Setor de Atendimento a Emergências da Cetesb, o Dr. Paulo
Anselmo, Diretor do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura de
Campinas, a Dra. Ana Maria Pinheiro, Advogada e Ativista no Combate à Caça e um
representante do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, para prestarem
esclarecimentos sobre o tema de investigação desta CPI. A votos, foi aprovado o
requerimento, e devolvida a condução dos trabalhos ao Senhor Deputado Feliciano Filho, que
a seguir exibiu vídeos sobre temas atinentes à CPI. O Senhor Deputado Wellington Moura
referiu-se a requerimento que protocolou junto à CPI. Passou-se à oitiva do Professor Doutor
José Antonio Visintin, Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da
Universidade de São Paulo, que esclareceu que não há experimentação com animais vivos,
apenas observação clínica da faculdade. Disse ainda que os equipamentos simuladores são
de alto custo. Após o término de sua exposição, os Senhores Deputados Feliciano Filho e
Roberto Tripoli fizeram questionamentos sobre procedimentos passíveis de adoção de
métodos substitutivos. A seguir passou-se à oitiva da Dra. Vânia Tuglio, Promotora de Justiça
do Gecap, que falou sobre as comissões de ética no que se refere a animais, tanto no ensino
quanto na pesquisa, citando a Lei Arouca, destacando ao Senhor Deputado Gil Lancaster que
se há métodos substitutivos disponíveis, ações que gerem maus tratos são consideradas
crime. O próximo depoente, Senhor Sérgio Greiff, Biólogo no Setor de Atendimento a
Emergências da Cetesb, explanou sobre métodos substitutivos em uso na reprodução animal.
O Senhor Presidente constatou a inexistência de quórum para prosseguimento dos trabalhos,

que a partir deste momento prosseguiram informalmente, agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a reunião, que eu Monica Ferrero, Analista Legislativo, secretariei, e da
qual lavrei a presente ata, assinada pelo Senhor Presidente e por mim. Os trabalhos foram
gravados pelo Serviço de Audiofonia, e a correspondente transcrição taquigráfica, tão logo
concluída, integrará para todos os fins esta ata. Auditório Teotônio Vilela da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, em vinte e oito de novembro de dois mil e dezessete.
Aprovada em reunião de cinco de dezembro de dois mil e dezessete.

Deputado Feliciano Filho
Presidente

Monica Ferrero
Secretária
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI – MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
28.11.2017
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – ... Bom dia a todos e a
todas. Desculpem o atraso, mas os deputados membros da Comissão estavam em outras
Comissões que também estão andando simultaneamente com essa, mas a próxima
reunião, na próxima terça-feira acontecerá às 11 da manhã para não colidir com as
Comissões, então, para não termos atrasos e também temos um prazo final é quando
abre o Plenário aqui às quatro hora e meia, então essa reunião não pode ultrapassar às
quatro horas e meia. Com as bênçãos de Deus, havendo número regimental eu declaro
aberta a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a
finalidade de apurar e investigar a prática de maus-tratos cometidos contra animais no
âmbito do estado de São Paulo.
Quero registrar a presença da deputada Célia Leão, deputado Gil Lancaster, Caio
França e deputada Ana do Carmo. Quero pedir para que faça parte da Mesa, a Dra.
Vânia Túlio promotora de justiça do GCAP. A Dra. Odete Miranda, professora da
Faculdade de Medicina do ABC, médica cardiologista. Dra. Paula da Uninove, não sei
se vai caber todo mundo, senão pegamos mais cadeiras. E o biólogo Sérgio Greif, da
CETESB. Nós apertamos aqui, são todos magrinhos. Eu solicito a secretária da
Comissão a leitura da Ata da reunião anterior.
O SR. CAIO FRANÇA – PSB - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Caio França.
O SR. CAIO FRANÇA – PSB - Para requerer a dispensa da Ata da reunião
anterior.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – É regimental e será
atendido o pedido de V. Exa. e então estamos todos de acordo, está dispensada a leitura
da Ata considerada como aprovada. O objetivo um da liberação do requerimento, eu
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queria antes de passar, só primeiramente eu queria agradecer imensamente a todos os
presentes, e eu sei da dificuldade, estamos hoje aqui em uma terça-feira, dia útil, e eu
acho que muita gente ligou pedindo desculpas, mas que de coração queria estar aqui
conosco, mas mesmo assim eu queria agradecer a todos vocês, e isso mostra o
sentimento, o compromisso com a questão da causa animal.
Vocês não imaginam quando publicamos nas redes sociais milhares de pessoas
se manifestando, apoio dizendo que estão longe, infelizmente, mas que queriam estar
presentes e não estão, mas estão de coração, de mente, e estão aqui conectadas conosco
espiritualmente, antes de começar propriamente esse tema dos animais no ensino, eu
gostaria de passar um vídeo bem rápido, bem curtinho, porque eu quero aprovar um
requerimento aqui inclusive já quero comunicar aos nobres deputados e colegas, que a
próxima reunião no dia 05 de dezembro, terça-feira, que conforme consulta dos
deputados será na parte da manhã, às 11 da manhã, nós trataremos da questão dos
animais de caça, da questão da caça de javalis, e eu conversei com o secretário do meio
ambiente, o Maurício, e ele faz questão de estar aqui presente, ele ficou muito feliz
porque também está enfrentando isso, então ele quer o apoio técnico de todos, porque é
um enfrentamento muito difícil, porque hoje está acontecendo nas cidades.
Teve mortes, pessoas dando tiros para tudo quanto é lado e a Secretaria do Meio
Ambiente, na verdade, essa autorização as pessoas estão liberadas, pegam uma
espingarda, um cachorro e vai para o meio do mato e começa a torturar os animais que
nem sempre são javalis, porque se fosse javali também não está certo torturar nenhuma
vida, mas pegam qualquer tipo de animal que veem pela frente. E inclusive tem pessoas
morrendo por comerem animais contaminados, enfim, isso precisa parar e a Secretaria
do Meio Ambiente precisa do apoio técnico nosso.
Então, se Deus quiser nós faremos essa reunião e a Secretaria do Meio Ambiente
também está muito à vontade e quer o seu apoio. Então, eu vou passar rapidamente um
vídeo curto gente, quem é que está com o vídeo?
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem.
O SR. - Antes de começarmos os nossos trabalhos e passarmos o vídeo, eu
gostaria de prestar uma homenagem justa a um herói que morreu na quarta-feira
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defendendo os nossos animais e eu gostaria que o senhor me desse essa oportunidade
para ler o texto e prestar essa homenagem, nosso Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Sim, autorizado, muito
justo deputado.
O SR. - A maioria de nós soube dessa triste notícia aqui na quarta-feira passada,
e a protetora de animais Fernanda Pereira Fernandes de 44 anos morreu queimada na
manhã de novembro, do dia 22, ao tentar salvar o último cão dos 12 que ela cuidava em
sua residência em Artur Alvim, ela cuidava dos animais e conseguiu salvar 11 do
incêndio. Fernanda era aposentada por invalidez e mantinha uma casa com um abrigo
temporário para cães, ela tinha seis cães e recebia o dinheiro de outras pessoas para
cuidar de animais à espera da adoção.
Ela morava em uma casa pré-fabricada, de madeira, em cima da casa do irmão,
na rua Pitágoras em Artur Alvim, que pegou fogo, o vizinho além da matéria disse “ela
quis salvar mais um, e salvou mais um, e um último animal que ela tinha para salvar,
tinha problemas para se locomover nas patinhas e ela disse “não, deixa eu salvar mais
esse eu consigo”, e quando ela saia da casa, uma viga caiu bem em cima dela, e não
conseguiram salvar ela”. Uma verdadeira heroína na causa animal, e eu gostaria que
prestássemos em pé um minuto de silêncio por essa verdadeira heroína do nosso Brasil.
Muito obrigado a todos, tem gente que não dá a vida nem por um ser humano,
quem dirá por humano, que Deus a tenha em um bom lugar, que Deus a abençoe.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Eu queria convidar
para compor a Mesa o Dr. José Antônio Visintin, diretor da Faculdade de Medicina
Veterinária da USP, por favor, professor, vamos arrumar mais uma poltrona. E queria
convidar também a Dra. Nádia Márcia Bellagio, professora assistente da faculdade de
Medicina do ABC. Por favor. Contamos agora com a presença do deputado Wellington
Moura, por favor deputado, tem um lugar na Mesa.
Eu também queria registrar a presença aqui de algumas pessoas, da Sônia
Fonseca, presidente do Fórum Nacional de Defesa Animal, do Luiz da APASFA, da
Proteção Animal. E também da Nina Rosa do Instituto Nina Rosa, que deixou esses
livros e esse CD para todos os deputados, porque esse material é muito rico e vamos
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dizer, um dos melhores do Brasil, esse vídeo, eu convido a todos os deputados a
assistirem, “não matarás”, que é um vídeo maravilhoso e conhecido nacionalmente e
internacionalmente, e esse livro “As Vozes do Silêncio”. Quero anunciar também a
presença do nobre deputado Roberto Tripoli, “Vozes do Silêncio” eu ainda não li
inteiro, mas é um livro que vai mexer com todo mundo e eu acho que o título é
sugestivo, “vozes do silêncio”, porque os animais não podem e não tem voz para
reclamar de nada, mas tem uma voz interna deles que fala muito mais alto.
Então, eu gostaria de recomendar também, é um livro de autoria de João
Epifánio Regis Lima, para quem não tem ainda e puder comprar e ler vai ser muito bom.
Bom, o nosso tempo é curto, e eu queria então passar esse vídeo gente, ele é rápido.
Quem é que está com o vídeo? Esse vídeo aconteceu lá em Mogi Iguaçu, nas
redondezas. Antes de começar, espera um pouquinho, eu quero explicar o que ele é e o
que aconteceu.
Olha, esse vídeo não está no monitor da frente, eu não sei se para vocês
apareceu. Apareceu? Esse vídeo é o seguinte, esses são os famosos caçadoras, que não é
o tema dessa reunião, mas é de aprovação de um requerimento, a deputada Célia Leão
disse com muita propriedade que deveríamos mostrar tudo a todos o tempo todo, não
podemos esconder nada.
A CÉLIA LEÃO – PSDB - Presidente, só para reforçar a grandeza de V. Exa. e
eu só aquele dia disse e queria repetir, “olhos que não vê, coração que não sente”. Não
adianta lutarmos por uma causa, se as pessoas só vão ouvir histórias, tem que ver com o
olho para sentir no coração e para as coisas mudarem, foi essa a minha a fala.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Obrigada, deputada. E
esse vídeo, e quando chegou para mim no WhatsApp, eu fiquei meses tentando
descobrir quem era o autor, e na verdade assim, eles saem com os animais com os cães
que são treinados, hoje comercializamos esses cães, eles entram no mato, e vocês vão
ver no vídeo, eles vão lá e os animais cercam o porco e nesse deve ter 14 cães mordendo
o porco, e vocês vão ver que tem um cara de azul segurando as perninhas dele para ele
não fugir enquanto o cidadão mete a faca nele para ele ficar mais fraco e enquanto os
animais e os cães vão despedaçando ele, pela autorização legal que a Secretaria coloca,
e é por isso que o secretário fez questão de vir aqui pessoalmente, e agradeceu muito,
porque tem que se regular isso, porque isso é tortura, não é controle populacional, é uma
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coisa fora do campo, do normal, e os animais são torturados, e ali, na verdade, esse
porco não é nem um javali, é um cateto e é um crime ambiental, e ainda mais em cima
dessa tortura.
Então, o que queremos realmente é que o caçador, na verdade, que ele tem que
pedir uma autorização formal, registrar a arma, e o cachorro não pode encostar na caça,
então é tudo errado o que estão fazendo, essa liberação eles estão entendendo errado e
tem um tiro, um fogo amigo que matou um outro cidadão, deram um tiro no meio da
mata pegando no animal, no companheiro. Enfim, eu não vou me alongar muito, por
favor, pode rodar o vídeo.
***
- É exibido o vídeo.
***
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Segurando na perna
para não fugir e isso é prática cotidiana deputada. Então é por isso que o Maurício que é
um grande secretário ele falou “realmente, deputado, me convide, eu quero ir”. E virá
também uma pessoa que cuida dessa questão, e queremos realmente auxiliar a
secretária, e o Roberto conhece muito disso, e também queremos ver se montamos uma
questão para podermos auxiliar.
O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Wellington.
O SR. WELLINGTON MOURA – PRB – Sr. Presidente, Srs. Deputados e
todos que aqui estão presentes, eu acho que essa cena que estamos vendo é pouco diante
de tudo que eu acho que essa CPI tem que mostrar. Eu acho que tem que ficar aqui
relatado, quem está aqui, quem é deputado que está aqui agindo como político, e o
deputado que está aqui agindo como ser humano.
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Porque eu acho que nessa hora a política é um braço que temos para poder
defender essa Casa. Mas eu acho que tem que ser visto agora o lado do ser humano de
cada deputado que está aqui presente que faz parte dessa CPI, e os que estiverem
presentes e que queiram comparecer, porque eu acho que a causa animal é uma causa
muito bem vista pela sociedade. E eu digo, eu não sei por todos, mas eu quando vejo
uma cena dessa, para mim eu fico chocado diante do que o ser humano pode fazer, mas
assim como existem, infelizmente o ser humano não tem um mínimo de senso de
relação de interatividade entre o amor ao animal, uma coisa é uma caça como. V. Exa.
havia falado, em outra coisa é isso que estamos vendo.
Isso não é caça, isso são maus-tratos. E é o tema dessa CPI, e é o que vamos
tratar hoje aqui, então, eu gostaria de deixar registrado que agora os deputados não
podem agir simplesmente vendo um partido e agindo com uma causa... Temos que ver
agora o que é que está acontecendo, os maus-tratos que estão sendo trazidos aqui no
estado de São Paulo. E eu acho que todas as pessoas que estão sendo favoráveis a esses
maus-tratos, temos que trazer essa CPI, temos que tomar todas as providências cabíveis,
e eu como membro da CPI eu vou tomar as previdências cabíveis, e eu não vou admitir
diante de tudo que foi for trazido, eu acredito que todos os pares que estão nessa CPI é
porque realmente gostam de ver e querem ver a bem feitoria que vai ser feita aos
animais e não os maus-tratos. Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Obrigado. E pelo
adiantado da hora...
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV - ... Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Deputado Roberto
Tripoli.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV - Sr. Presidente e Srs. Deputados, senhoras
e senhoras aqui presentes, eu cumprimento a Mesa, e eu cumprimento aqui aos
presentes, a todas as entidades aqui presentes. Eu me atrasei porque estava presidindo a
outra Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e queria informar a
V. Exa. que na nossa Comissão recebamos dois ofícios do governador.
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E, primeiro eu quero indicar pessoas para discutir a questão dos funcionários da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e a segunda indicação, é uma Comissão que
existe na Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo, e que vai discutir o
experimento animal. E eu tenho um trabalho longo nessa área, mas como o deputado
Feliciano apresentou um projeto que foi vetado pelo governador, e eu fiz a indicação de
V. Exa. para participar desta Comissão, então, eu já fui informado ao seu gabinete, foi
com o voto da Dra. Célia e foi unanime a indicação que eu fiz, então, a partir de agora,
V. Exa. também passa a participar de um grupo de trabalho na Secretaria do Meio
Ambiente para discutir o experimento animal, e é o que eu tinha para informar Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Muito obrigado pela
confiança, deputado. E com certeza aceitarei com o maior prazer.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputada.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB - De forma muito breve, porque temos aqui
uma Mesa recheada de autoridades e pessoas absolutamente competentes, e como disse
o deputado Wellington Moura, além da competência como seres humanos, é isso que
precisamos, além da competência. Mas eu só quero justificar, eu vou pedir licença a V.
Exa. e a Mesa, aos convidados, aos que estão aqui, senhoras e senhores, eu vou ter que
me ausentar um pouco, porque eu tenho que estar em uma Comissão que eu já me
comprometi e que de fato eu não posso falhar.
Mas eu quero dizer só a V. Exa. e a todas de que uma certa feita bem
recentemente, conversando com um padre e vendo tantas atrocidades no mundo, eu
disse, “eu queria ser Deus por dois minutos”, e ele falou, “o que a senhora ia fazer sendo
Deus em dois minutos?” e eu falei, “eu acho que eu acabava com o mundo”, e ele falou,
“é por isso que a senhora não vai ser Deus”.
E, o que eu quero dizer Sr. Presidente, é que eu não vou ser e nem quero ser
mesmo, porque eu não quero ter a onipotência, a onipresença, unir tudo que ele tem, que
sabe perdoar pai que joga filho do sexto andar. Eu não sou Deus e eu não quero ser,
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porque eu quero ser um ser humano e ter a possibilidade de ficar indignada com as
coisas que assistimos aqui e fora daqui também.
E, sou do PSDB, eu sou do governo e defendo esse governo que é sério, com um
governador sério. E tenho meu compromisso e não faço só por compromisso, mas por
estar convicta disso, mas quero dizer que em horas como essa e trabalho dessa CPI e
com o apoio de pessoas que estão aqui nesse momento, de entidades e associações,
instituições e etecetera, e com os deputados que compõem essa CPI, ela como já é de
todas as CPIs, indistintamente ela é super partidária, não tem questão partidária.
Não tem conotação partidária, então não tem esse ou aquele governo, esse
secretário ou aquele secretário. E tenho pelo secretário também muito respeito e eu sei
que ele é pela causa e vai estar conosco. Mas quero aqui deixar minha isenção total
deputado Feliciano, e em todas as questões que vão ser debatidas, para vir quem tiver
que vir, e responder pelas atrocidades quem fizer as atrocidades.
E, era isso que eu queria colocar, e pedir licença e desculpas pela saída. Se eu
tiver a oportunidade eu volto, é um pedaço do meu coração que fica aqui, eu não deixo
todo, senão eu não vou. Mas um pedaço é importante e fica aqui. Muito obrigado e uma
salva de palmas a todos e ao deputado Feliciano, a Mesa, e a todos vocês muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Deputada, muito
obrigada deputada Célia, que é uma das grandes companheiras aqui da Casa, e que tem
nos apoiado em tudo e na causa animal, que sempre votaram conosco. E esse outro
vídeo que passaremos agora, depois eu vou encaminhar para o gabinete da deputada
Célia para que ela possa acompanhar.
Eu queria só agora passar a Presidência para o meu vice-presidente, Gil
Lancaster, para a aprovação do requerimento. Por favor, gente.
***
- Assume a Presidência o Sr. Gil Lancaster.
***
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O SR. PRESIDENTE - GIL LANCASTER – DEM - Vamos pedir que os
nossos deputados votem com consciência para que deem sequência aos nossos
trabalhos, importantes. É o requerimento de número dois, é o item um da pauta de hoje,
do deputado Feliciano Filho, solicita que seja convocada a Dra. Vilma Clarice Giraldi,
diretora do Departamento de Fauna da Secretaria do estado e do Meio Ambiente, e
convidar o Dr. Anderson Furlan, juiz federal da 5ª vara federal de Maringá, no Paraná, e
o Sr. Maurício Brusadin, secretário do Estado e do Meio Ambiente, e a Dra. Vânia
Tuglio, promotora de justiça do GCAP. E o Sr. Sérgio Greif, biólogo do setor de
atendimento e emergências da CETESB. O Dr. Paulo Anselmo, diretor do departamento
de proteção e bem-estar animal da prefeitura de Campinas.
E, a Dra. Ana Maria Pinheiro, advogada e ativista no combate a caça. E um
representante do fórum nacional de proteção de defesa animal para prestarem
esclarecimentos sobre o tema de investigação dessa importante CPI. Em discussão. Não
havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação o requerimento
número dois. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado o requerimento, parabéns a todos os nossos nobres
deputados.
E, eu devolvo a Presidência ao nobre Presidente, o deputado Feliciano Filho.
***
- Assume a Presidência o Sr. Feliciano Filho.
***
A SRA. - Pela ordem, nobre Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem.
A SRA. – Eu quero pedir licença aos convidados nessa Mesa, e eu tenho que me
ausentar por um momento porque eu tenho que ir em outra Comissão, mas eu voltarei
em seguida, está bom.
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Então eu aguardo a
senhora. Eu queria só passar brevemente três vídeos, e vamos ter que acelerar aqui
porque já são três horas. Temos muito pouco tempo e muito assunto para discutir. Esses
três vídeos são curtos e eu quero passar dois ou três vídeos, e que inclusive foi matéria
da Globo e então eu queria que passasse...
O SR. - ... Pela ordem, Sr. Presidente. Aqui na ponta, do lado esquerdo...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC –... Para um pouquinho o
vídeo, por gentileza.
O SR. - Eu estou errado, mas hoje não é a data da oitiva dos convidados?
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Sim, é porque é o
seguinte, esses vídeos fazem parte, que mostram os métodos substitutivos.
O SR. - Minha preocupação é que comece o Plenário às quatro e aí não se pode
ter sessão.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Quatro e meia, não é?
O SR. - Enfim, só para lembrar a todos, então...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – São vídeos de três
minutos cada um, só para se elucidar alguns pontos, deputado, mas obrigado pela
lembrança.
***
- São exibidos os vídeos.
***
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Bom, gente, eu queria
só fazer mais um questionamento, tem um vídeo aqui agora que a maioria conhece e é
curtinho também e o último, que é um vídeo do PETA, porque assim, muito embora
saibamos aqui que o estado de São Paulo, que os Estados Unidos e o Canadá, a
Inglaterra e a Alemanha, e não utilizam mais animais no ensino, estamos tratando aqui
do ensino e não de pesquisa.
Eu acho que quase 20 universidades, faculdades no Brasil não utilizam mais os
animais no ensino, e inclusive, em universidades com notas cinco no Enade. Então, as
únicas universidades que se colocaram contrárias foram as estaduais, a USP, a Unesp, e
a Unicamp. Então essa reunião e as demais que se sucederão serão para nós dirimirmos
essas dúvidas, e então eu quero só colocar um vídeo mais curto e é o último vídeo, eu
estou tentando controlar o tempo que eu acho que vai dar, mas faça o favor, passa o
vídeo para mostrar o que e o que tem os animais... Porque se eu deixar para o pessoal
procurar na internet não vão, então eu queria, olha só... Esse é um vídeo do PETA, que
são animais no ensino, tem como clicar? Não tem?
São procedimentos no ensino que hoje são acolhidos outros países no mundo e
que eu sempre digo, será que lá só tem maus profissionais? Só tem médicos ruins,
veterinários ruins? Por que só o Brasil insiste? O Brasil não, algumas universidades
insistem com o atraso, com uma coisa que vocês vão ver aí a expressão dos animais que
estão tentando se defender porque estão sendo usados sem a menor necessidade. Vamos
nos colocar no lugar deles.
Não sei se a legenda dá para ver, e quais são os procedimentos.
***
- É exibido o vídeo.
***
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Estou aqui com a
Constituição do estado que fala e mostra bem as prerrogativas dessa Casa e de um
deputado. Eu quero agradecer demais a presença do médico veterinário Visintin. Olha,
depois chorando, dá uma olhada, lágrimas nos olhos dele, olha lá. Bom, gente, agora
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dando início eu queria só fazer e comentar como eu estava dizendo, que eu fiz dois
requerimentos de informação, RI.
E, está aqui na Constituição do estado, e que, requisitar informações da
Secretaria do estado e a todos eles, desde o procurador geral e as universidades públicas,
estaduais e diretores de agências reguladoras sobre o assunto relacionado com a pasta
ou instituição. Importando em crime de responsabilidade e não só a recusa, ou, não
atendimento no prazo de 30 dias, bem como o fornecimento de informações falsas.
E, então eu só queria dizer que não sei o motivo, professor, e quero dizer para o
senhor que vamos trata-lo com todo o respeito que o senhor merece ou não merece, mas
aqui vamos trata-lo com respeito e que é o mesmo respeito que o senhor tratou essa
Casa e que o senhor não respondeu às perguntas. Fizemos no RI. E para se ter uma
ideia, fizemos a um tempo atrás um requerimento de informação com uma prerrogativa
do deputado dessa Casa, para a UNESP.
E, que deu 161 páginas a respostas, e responderam ipsis litteris. E depois eu fiz
um questionamento sobre esse tema, e ele deu 37 páginas. E eles responderam ipsis
litteris tudo que foi perguntado. E na verdade, quando eu encaminhei para o reitor da
USP, o senhor fez uma resposta totalmente evasiva e dizendo, respondendo
praticamente em cinco ou quatro linhas, e disse para procurarmos, deu o endereço e
procuramos a assessoria e não encontramos a resposta que o senhor disse, então, por
isso que fizemos a convocação do senhor para vir até aqui e para que de forma
presencial o senhor possa fazer os devidos esclarecimentos.
E, para tanto, essa primeira reunião sobre esse tema, vamos continuar até o final
e vamos também até esgotarem todos os assuntos, vamos confrontar o assunto técnico,
um assunto jurídico. E eu queria e não vou me alongar sobre essa questão do não
atendimento, mas eu queria dizer para o senhor dar uma estudada com relação a
prerrogativa dos deputados desta Casa, e o senhor não respondeu e eu reiterei a
pergunta, e o pedido e o senhor simplesmente não respondeu.
Então isso aqui, o certo é encaminhar para o Ministério Público para apurar o
crime de responsabilidade.
O SR. - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Pois não, deputado.
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O SR. - Eu gostaria, Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade em que o
senhor estava falando sobre essa questão, mas eu apresentei um requerimento a V. Exa.
e já protocolei a essa CPI e para que viéssemos fazer uma realização de diligências,
como é dessa CPI, e tratar sobre os maus-tratos, afim de visitar a Faculdade de
Medicina Veterinária e de Zootecnia da USP.
E, com a finalidade de conhecer os animais e o ambiente a que são submetidos e
os procedimentos realizados para o ensino com os animais. E os animais a que se
referem o requerimento de formação citados pelo requerimento de V. Exa., 211, de
2017, apresento ao deputado. E eu fiz também... Dizendo o seguinte, que a escolha
desse dia deverá ser feita em reunião secreta conforme previsto no art. 34-B, sexto do
regimento interno desta Casa. E eu acredito que tenhamos que apurar, Sr. Presidente,
pelo que é real, e não que desconfiamos, mas que possa ser qualquer método meio que
disfarçado. E então eu peço a V. Exa. e peço já a todos os pares que estão aqui e aos
deputados, eu vou de deputado em deputado que faz parte dessa CPI e pedir o apoio
desse requerimento, para que possamos fazer visitas secretas.
Vamos marcar o dia e hora em que só os deputados possam saber, e que vamos
com os nossos assessores, vamos com essa CPI em um momento previsto, em um
momento que vamos agendar, e para conhecermos as instalações, e realmente, como é
que funciona essa parte das pesquisas, que, infelizmente, nós vemos que em certas
situações de maus-tratos que realmente existem, e que estão sendo comprovadas por
vídeo. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Eu queria parabenizar
a V. Exa. por esse requerimento e eu não tenho dúvidas de que essa Comissão aprovará
esse requerimento, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma. E parabenizo o senhor
por essa indicação, e queria agora já começar e eu vou fazer se os Srs. Deputados me
permitirem, eu vou fazer os primeiros questionamentos ao Dr. Visintin, e se depois cada
um quiser fazer a complementação, salientar como funciona...
O SR. - ... Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem,
deputado...
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O SR. - ... Seria importante que o senhor se pronunciasse antes do seu
questionamento. Porque o senhor já fez um questionamento para ele responder. Dê
alguns minutos para que ele possa... Em seguida V. Exa. faz o questionamento e os
deputados... É o encaminhamento que eu faço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Por favor, professor.
O SR. JOSÉ VISINTIN – Boa tarde a todos, alô, está funcionando? Boa tarde a
todos, obrigado Sr. Presidente, Feliciano, obrigado pela oportunidade desse tema
extremamente importante no estado no São Paulo. E inicialmente eu gostaria de
agradecer e cumprimentar a deputada Célia, a deputada Ana que teve de se ausentar. O
deputado Gil Lancaster aqui presente e o deputado Caio, o Roberto Tripoli, e o
deputado Wellington, além da Dra. Tânia e a nossa sempre presente na escola de
veterinária, a Dra. Odete, a Dra. Paula, e o Dr. Sérgio.
Eu acho que esses vídeos que o senhor mostrou, deputado Feliciano, isso é
lamentável e isso não está no juramento de um médico veterinário e jamais
admitiremos. E eu vou dizer para o senhor que isso... Se for em uma escola de
veterinária da USP isso nunca existiu, e eu vou dizer para o senhor que nós há duas
décadas que abolimos o chamado canil e gatil da escola. E muitas vezes pessoas e até
ONGs chegaram na escola e falaram “não, é uma escola de veterinária, você tem que ter
um gatil e um canil”, e eu falei, “não”.
E, isso é um papel nosso e não vamos fazer depósito de animais aqui, e uma vez,
isso sempre foi feito e não temos isso, não fazemos experimentação animal, não
podemos e não devemos porque não tem resultado. E fazemos a observação clínica do
hospital veterinário, que estão lá os animais. Deputado Wellington, o senhor pode ficar
tranquilo, que, a visita da faculdade de medicina veterinária está aberta e nós somos
abertos. E lá queremos preparar os melhores profissionais para os maus-tratos, e eu acho
que o aluno tem que estar formado e bem feito.
Porque quando ele chega no mercado de trabalho e ele não vai fazer as asneiras,
mas você imagina um indivíduo pegar um animal desse e fazer uma cirurgia, e ele não
sabe fazer essa cirurgia, então ele precisa ter habilidade. Mas isso eu volto a conversar
com o senhor deputado, mas os simuladores, dependendo da situação, eles são muito
carpos, e o senhor sabe da crise que a USP está e que nós passamos e depois eu tenho
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até uma proposta que eu já tinha e o projeto já está pronto e é um curral de bem-estar
animal.
E que foi tudo feito por uma ONG e com todos os detalhes para que esses
animais possam transitar, e isso até de projetos depois se algum dia alguma instituição
privada ou pública for utilizar disso, desse curral de bem-estar animal. E totalmente
fechado, e o animal não enxerga os detalhes e treinamos os nossos funcionários para
poderem tocar, e no passado existia aquele negócio de ferrão, aquelas coisas de agredir
e abatiam animais. Não, mas os nossos funcionários hoje são treinados e temos um tipo,
vou chutar assim, um cabo de vassoura, um saco plástico branco e só fazendo esse
movimento em cima dos animais e eles vão mandando seguramente e tranquilamente.
Esse curral seria importante. Então isso tudo e isso é um absurdo, e o nosso
juramento é fantástico, e na escola de veterinária nós não admitimos um tipo de ação
desse nível, jamais, e porque se alguém fizer isso na escola e alguém me fizer uma
denúncia, vai ser com certeza absoluta, primeiro, a sindicância, e depois se for
funcionário e o professor vai ter demissão sumária disso aí. E não admitimos então e eu
acho que no fundo, deputado, somos parceiros, não somos inimigos, muito pelo
contrário, o Poder Público e Legislativo e o Ministério Público, nós estamos aqui para
juntos encontrarmos as melhores soluções.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Professor, pelo
adiantado da hora o senhor vai poder responder item por item, que eu vou lhe perguntar,
por favor. Eu gostaria de primeiramente fazer o primeiro questionamento, e eu queria
que o senhor me apontasse, que eu perguntei no requerimento de informação, quais são,
eu acho que essa pergunta é essencial e mais básica de toda essa nossa reunião. Quais
sãos os procedimentos que o senhor executa na faculdade de medicina veterinária na
USP, e que não existe método substitutivo.
Essa é a pergunta central que o senhor não me respondeu e é a primeira pergunta
que eu lhe faço.
O SR. JOSÉ VISINTIN – Que não existe substitutivo? É, eu não sei qual...
Hoje, inseminação artificial deputado, não temos uma vaca artificial, quer dizer, como é
que eu vou poupar essa vaca. O senhor imagina hoje fazer assim...
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – ... Tem sim, tem
boneco artificial, sim senhor.
O SR. JOSÉ VISINTIN – Tem, e nós usamos úteros. Hoje já temos partes no
instituto, e usamos o útero de animais de matadouros, vamos ao matadouro e buscamos
e estamos substituindo isso por partes. A cirurgia também, nós já substituímos, tipo
assim, para você aprender a dar injeção, pega um mamão verde, que é típico e parecido
com o tecido de um animal, treinamos e não precisa se usar animais.
E, depois você vai fazer alguns cortes, e você usa um cadáver, e só no finalzinho
que ele tem juntamente com a professora de cirurgia e o anestesista, isso é obrigatório,
nenhum animal nosso deputado ele é submetido a qualquer cirurgia com dor. Pelo amor
de Deus, o senhor conhece a professora Denise...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – ... O senhor não
respondeu a minha pergunta. Eu vou fazer de novo essa mesma pergunta que eu fiz, e
que o senhor não respondeu, eu quero saber o seguinte, quais são os procedimentos que
o senhor tem na faculdade e que não dá para se ter métodos substitutivos, quais são? O
primeiro o senhor está me dizendo que é a inseminação artificial.
O SR. JOSÉ VISINTIN – Exato.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Tem outro?
O SR. JOSÉ VISINTIN – vaca que é super ovulada. E agora eu preciso treinar
deputado, exatamente na peça de matadouros, e o aluno passa pipeta nessa peça e é
treinado na peça para depois ele ir para a vaca para poder coletar esses embriões. E ele
precisa saber o que é que ele está fazendo lá dentro para não fazer um estrago. Então,
ele precisa ser bem treinado. Outra coisa que usamos muito lá no dia a dia, além da
inseminação e a colheita de embriões, é a observação, quer dizer, estamos observando
os animais, estamos fazendo esse tipo de coisa e analisando.
E, não fazemos nada experimental, olha, nós não usamos animais para
experimentos em hipótese alguma na faculdade.
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Professor, como o
tempo é escasso, eu vou voltar a perguntar para o senhor o seguinte, então o senhor
disse que é a inseminação artificial. E a outra é a coleta de embriões. O senhor tem mais
algum procedimento que não tem método substitutivo e que o senhor possa me dizer?
Quais são?
O SR. JOSÉ VISINTIN – Substitutivo, eu acho que todos usamos animais, pois
é a clínica médica.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – É importante que toda
essa...
O SR. JOSÉ VISINTIN – ... A cirurgia já está em seguimento e isso nós já
fazemos. E agora temos a clínica de cirurgia que é de observação, e são animais de
pacientes, não temos... A faculdade não tem animais próprios.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – O senhor tem só dois
itens que não tem substitutivo?
O SR. JOSÉ VISINTIN – Isso inicialmente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Não é inicialmente.
Veja bem, eu vou explicar para o senhor como é que funciona essa Comissão, o senhor
está aqui com os advogados presentes, e isso é importante. Mas essa Comissão é o
seguinte, ela é pautada da mesma forma que fizemos uma grande audiência pública
nessa Casa, e que antecedeu o PLC 706. Nós trouxemos para essa reunião técnicos,
médicos, cirurgiões veterinários, biólogos, o judiciário esteve presente.
E, essa reunião, todos técnicos disseram o seguinte, que, até agora, por isso que
eu estou buscando com o senhor e vamos buscar exaustivamente, queremos saber se até
agora tudo que foi dito, se, existem métodos substitutivos. E havendo métodos
substitutivos, se eles constituem um crime perante a lei e se não pode se usar. E então
aqui está sendo gravada essa CPI toda aqui, e então vamos fazer um relatório final, e
precisamos fazer o que? Primeiro estamos juntando a questão técnica, e então estamos
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ouvindo o senhor, e os técnicos, as faculdades que não utilizam mais os animais no
ensino, vamos ouvir todo mundo para depois fechar um relatório.
E, esse relatório vamos fechar junto com a questão jurídica. E então por isso que
eu estou pedindo para o senhor o seguinte, então dentro dessa primeira pergunta, e
dentro dos procedimentos que o senhor disse que não tem métodos substitutivos, na sua
observação, o senhor diz então que inseminação artificial e coleta de embrião, só? Não
tem mais nenhum?
O SR. JOSÉ VISINTIN – A própria transferência de embrião, que não é só a
coleta, mas é a transferência em si. E a parte de nutrição, deputado, toda a parte de
nutrição animal precisamos utilizar rações de animais, não temos dinheiro, como é que
eu vou alimentar os animais e observar a qualidade da ração. Porque lá desenvolvemos
rações e para todas as espécies, imaginem um animal que tem, por exemplo, um
problema renal, e ele tem e as rações são desenvolvidas, e os animais não tem
substitutivo, então, toda a parte nutricional, de maneira geral, não existe substitutivo.
Eu tenho que usar os animais, e olha, eu vou utilizar alguma coisa? Não. O
alimento é fundamental nesse sentido, então...
O SR. - ... Presidente, eu quero somente um aparte. Me permite um aparte,
Presidente?
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Pois não, deputado.
O SR. - Eu só queria entender o paciente, o senhor disse que não tem
propriedade da faculdade, mas de paciente, e o que seria de pacientes?
O SR. JOSÉ VISINTIN – Deputado, que vem o cliente e o paciente, são apenas
animais que são atendidos em nosso hospital.
O SR. - São animais que são atendidos no hospital veterinário e que vocês fazem
experimento?
O SR. JOSÉ VISINTIN – Não fazemos experimento, não, é só observação.
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O SR. - Só observação.
O SR. JOSÉ VISINTIN – É assim, animal vem doente, eles fazem o
diagnóstico e aí se coloca o tratamento previamente. E aí eu vou fazer um experimento,
eu vou aplicar a água e em outro eu aplico o remédio, não, todos eles são tratados, e não
existe nenhum que fale, “eu vou colocar placebo”, isso não existe.
O SR. - Eu só gostaria de saber, Presidente, sobre os pacientes e o senhor já me
informou, obrigado.
O SR. JOSÉ VISINTIN – Outra coisa...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – ... Por favor, senão o
tempo não vai dar...
O SR. - ... Sr. Presidente, eu gostaria de requerer a essa Comissão, essa CPI, que
possa levantar e pedir junto a universidade todos os nomes dos pacientes que estão e
que tem no caso os animais que estão sendo tecnicamente e foram doados para se poder,
quantos animais, quantos pacientes se tem.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Eu fiz esse pedido na
RI, e não me respondeu, eu gostaria muito que o senhor protocolasse e fizesse esse
requerimento porque ele é muito relevante. E eu gostaria só de continuar aqui, Dr.
Visintin, porque é o seguinte, quando o senhor faz a questão da inseminação artificial,
porque aqui na relação em que o senhor me mandou, o senhor tem lá só a questão...
Olha, o senhor tem 10.355 animais na USP.
E, então o seguinte, só bovinos, o senhor tem 291 bovinos. E então eu gostaria...
A senhora quer alguma coisa?
O SR. - Pela ordem, Presidente.
O SR. - Seria interessante que pudéssemos ouvir.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – É o seguinte.
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O SR. - Ela está questionando a Presidência...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – ... Depois a senhora...
Deixa eu continuar porque... Não tem problema...
O SR. - ... Sim, mas é permitido que se tenha orientações jurídicas. Eu acho que
inclusive se pode colocar a cadeira atrás do senhor e os advogados podem...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – ... Bom, eu queria
perguntar o seguinte para o senhor, mas se tem 291 bovinos, o que é que o senhor e a
faculdade fazem com esses 291 bovinos?
O SR. JOSÉ VISINTIN – Esses bovinos são da prefeitura do campus de
Pirassununga, deputado. É uma fazenda e é ela é uma fazenda escola, e nós utilizamos
desses animais naqueles momentos para dar aula, e dizer “olha, você vai fazer um
treinamento de inseminação, então você vem aqui e usa esses animais, e depois volta
para a prefeitura”, não é propriedade da faculdade, é do campus. Entendeu? Não temos
assim, “isso aqui é seu, ou coisa parecida”, isso envolve pesquisas também, e aí tem
outras escolas também, não é só a nossa veterinária.
E, então eu tenho esses animais, e camundongos que é a parte, essas coisas, tem
um monte de camundongos, mas é tudo principalmente para pesquisas e não usamos
camundongos para ensino.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – O procedimento que
vocês fazem e que mostrou, que está tendo uma matéria do senhor em alguma revista ou
em algum vídeo que eu vi, e que é a questão do toque retal em uma vaca. Quantos
alunos fazem esse toque retal nessa única vaca?
O SR. JOSÉ VISINTIN – Deputado, é relativo. No mínimo uns dois ou três
alunos fazem.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Por animal?
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O SR. JOSÉ VISINTIN – Por animal. Porque nós temos na fazenda, eles
conversaram e temos 80 vacas. São vacas de descarte, vacas que não reproduzem mais,
que tem seus problemas e eles são colocados lá. E utilizamos esse rebanho de descarte.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – A palavra descarte é...
TODOS - (ininteligível).
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Bom, gente, vamos
continuar? Eu queria perguntar uma questão. Lá na USP existem várias vacas que eu vi
lá com... Gente, pessoal, deixa eu terminar e concluir aqui, e eu também compactuo,
mas está sempre caminhando. E existem várias vacas lá, e o que eu quero registrar aqui,
é que a USP é uma grande universidade e que tem grandes professores, e quero registrar
isso aqui, eu não quero e nem estou contra a instituição que tem médicos veterinários lá
que são excelentes, e professores excelentes, agora, eu quero saber o seguinte, e
existem, o nosso questionamento com relação ao procedimento.
Como o senhor foi contra, acionamos aqui para o senhor responder, e existem
várias vacas lá e tem uma tampa do lado delas. Eu estive na USP, na faculdade de
veterinária, e exigem umas vacas que tem acessos, que é uma tampa que tem do lado
deles. O senhor é diretor lá e tem que saber, que eu vi as vacas lá. Para que serve isso?
O SR. JOSÉ VISINTIN – Eu não sei se existe agora. Mas lá no hospital
veterinário de grandes animais não existe mais.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Isso é mais uma
questão de 90 dias, mais ou menos, eu estive lá...
O SR. JOSÉ VISINTIN – ...onde?
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – E tinha um animal
internado.
O SR. JOSÉ VISINTIN – Aqui em São Paulo?
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Sim, senhor, na USP.
O SR. JOSÉ VISINTIN – Eu vou lá olhar.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – O que são esses
acessos? Tinham várias vacas lá que tinham esses acessos.
O SR. JOSÉ VISINTIN – Geralmente, esses são procedimentos, deputado, que
são chamados para a doença do rúmen. São doenças digestivas, então, eles fazem essa
cirurgia, colocam essa tampa no rúimen e depois eles tiram amostras para ver a
digestão. Mas isso eu acho que já está caindo em desuso, porque, inclusive, os
professores estão utilizando agora sondas gástricas, então, está sendo substituído, e esse
é um método antigo, que não são métodos agora, então, aos poucos está sendo
eliminado.
E, então esses experimentos, geralmente, essas aulas, essas não são aulas, são
experimentos deputado, isso não é aula prática, não. E é quando isso aí passa pela
CEUA, e eu vou dizer que esse experimento não pode ser realizado ou então tem que se
arrumar um substitutivo. E nós obedecemos literalmente assim, então isso não está mais
sendo usados em pesquisas, e está sendo substituído pela sonda gástrica.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Quais são os cursos
que utilizam animais no ensino?
O SR. JOSÉ VISINTIN – Eu só tenho a veterinária. Agora os outros cursos no
estado de São Paulo eu não sei, tem muitas faculdades e institutos, escolas técnicas, e
então eu não sei qual é o procedimento de cada um, nós utilizamos animais nesse
sentido, principalmente a clínica médica de observação direta, e só para se ter um
detalhe deputado, não temos nem internação mais. Nunca tivemos internação de
animais, eles são operados e tratados e eles vão embora.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Quais? De grande
porte ou pequeno?
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O SR. JOSÉ VISINTIN – O de pequeno porte, principalmente. O de grande
porte não fazemos, é muito difícil fazer cirurgias de grande porte, e o máximo que ele
pode fazer é uma cirurgia em um ou dois dias, e os equinos e os bovinos têm que ter a
recuperação. Porque, às vezes o cliente não sabe, os pequenos animais são orientados,
os pacientes aos tratamentos e medicamentos, como é que se fala? Os analgésicos, e que
o animal operado sente dor, e não temos essa internação em nosso hospital.
Então, orientamos ao paciente, e agora, o equino e o bovino, tem pelo menos
uma semana de recuperação e aí devolvemos para o cliente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – São sete perguntas que
eu fiz nesse último requerimento de informação, e então o primeiro deles era de quais
animais são utilizados no ensino e quais cursos que o senhor poderia responder pela
veterinária e pelo relatório informando quais cursos e detalhar qual é a espécie e qual é a
quantidade de animais de cada grupo do campus. E eu sei que o senhor disse que só
responde pela veterinária.
Segundo, especificação do relatório detalhado de todos os procedimentos
realizados em cada um desses animais, então o senhor ainda não me respondei. E o
senhor pode ainda responder, se o senhor quiser. Se o senhor ler, o senhor pode
responder para não precisarmos chama-lo novamente. E o terceiro, a relação dos
professores que realizam os procedimentos, bem como formação de cada um deles, e a
Unesp respondeu um por um, e que, também não foi respondido.
Não, eu respondi deputado, porque todos os nossos profissionais eles são
médicos e tem agrônomos também, porque tem a parte de...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – ... Eu vou acelerar.
O SR. JOSÉ VISINTIN – Porque eu respondi toda a titulação deles, e que eles
são doutores, e toda a sequência deles, inclusive com pós-doutorado, eu respondi, e toda
a formação.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Ok, eu vou mais no
essencial porque tem muita gente para falar ainda, vão apresentar vídeos aqui, e eu
quero... Eu vou acelerar bastante senão só os deputados, os convidados não vão ter
tempo de falar. E a justificativa o senhor já disse, e a especificação de todos os

24

procedimentos e que não tem métodos substitutivos, e o senhor já disse que são esses
três aqui, tudo bem, um que é a pesquisa, que é a ração, que não entra, e qual é o valor
gasto mensalmente nos biotérios?
O SR. JOSÉ VISINTIN – Deputado, eu recebi no ano passado 610 mil reais da
universidade. E esse ano eu recebi 387, no ano passado foi o orçamento...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – ... Daria para comprar
todos os instrumentos substitutivos.
O SR. JOSÉ VISINTIN – Não, isso é nutrição para todo mundo, alimentação
para os animais, que inclusive nós utilizamos da prefeitura e temos que pagar essa
conta. E esse ano eu recebi 387 mil reais de alimentos, e nem todos os animais
deputados, como eu falei para o senhor são substituídos. Por exemplo, imagine esse
equino e esse bovino que fica lá no hospital veterinário, eles comem, e são nas nossas
costas, o orçamento da universidade.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Bom, eu queria pelo
adiantado da hora gente, eu quero agora fazer o seguinte, o essencial que precisávamos
saber, e que é a pergunta essencial, porque assim, essa CPI com relação a esse tema,
temos que provar o seguinte, ou seja, mostrar aquilo que foi feito em audiência pública.
Dito em audiência pública pelos técnicos, só que agora vamos apresentar em relatório, e
queremos saber exatamente de todos eles, de todas as universidades estaduais que foram
contra o PL, e que disseram que não se tem métodos substitutivos que apontam, e então
o Dr. e professor Visintin, ele acabou de dizer agora então que a inseminação artificial é
coleta de embriões, transferência de embriões, e que a questão da ração que não entra
nessa questão.
E, que a pesquisa não é, então, eu vou tirar daqui. E eu gostaria então, eu só vou
responder...
O SR. JOSÉ VISINTIN – ... A parte de nutrição tem pelos alunos, e que os
animais são alimentados e os alunos passam a acompanhar os animais e o
desenvolvimento deles, de nutrição, esse experimento, mas principalmente eles têm que
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aprender, “essa aqui é uma ração especializada para os animais com problema renal, por
exemplo”, ele tem que observar que ele vai recebendo essa ração e ele passa a observar.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Eu queria só saber se
algum dos convidados hoje pode falar sobre inseminação artificial ou as pessoas que
vão falar isso não estão aqui no momento. Só uma pergunta, professor, essa
inseminação artificial ela se dá no campo do ensino, ou ela se dá em pacientes reais?
O SR. JOSÉ VISINTIN – No campo temos a fazenda em Pirassununga, e lá
nós fazemos as inseminações nos rebanhos dos campos, e que, é da fazenda.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Então, é um paciente
real.
O SR. JOSÉ VISINTIN – É real, e vamos no campo também. E agora o
problema é o seguinte...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – E que são alunos pósgraduados?
O SR. JOSÉ VISINTIN – São alunos da graduação. Agora, o seguinte, o
fazendeiro é exatamente essa que é a minha preocupação, que aqui a formação dos
nossos alunos, o fazendeiro não deixa você botar a mão de um aluno que nunca viu uma
vaca na frente. Quer dizer, ele só está treinado...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – ... Só queria saber...
O SR. JOSÉ VISINTIN – ... Usamos animais...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – ... Mas tem métodos
substitutivos para isso sim. E temos já vacas que são totalmente apropriadas para isso,
que são bonecos com manequins, e que inclusive o tato é praticamente igual, e inclusive
o toque do colo, é igual e idêntico, já temos o procedimento. E eu vou aqui ver essa
questão que já temos na questão da coleta de embrião e também, vamos passar e vão ter
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alguns convidados que vão falar sobre esse tema. Teremos outras reuniões. Sérgio
Greif.
O SR. SÉRGIO GREIF - Deputado, eu preparei uma apresentação que era
especialmente em relação a esse assunto. Antes de começar a apresentação, eu gostaria
de fazer uma correção que eu sou realmente funcionário da CETESB, mas eu não estou
representando a CETESB nesse ato, então, eu estou representando talvez a sociedade
civil, ONGs, a sociedade vegana ou outras entidades, mas...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – ... Só vou pedir
celeridade, por conta da…
O SR. - ... Pela ordem, Presidente.
O SR. SÉRGIO GREIF - Se eu fosse um deputado...
O SR. - ... Não seria interessante se o senhor, como é que se chama?
O SR. SÉRGIO GREIF - Sérgio Greif.
O SR. - Sérgio, se ele se identificasse, naturalmente, para que todos soubessem
quem ele é, e um minutinho Sérgio, e também para que pudéssemos fazer alguma
pergunta ao representante da USP antes de ele fazer a apresentação, porque tem que se
ter o conhecimento de causa, então seria importante porque tem algumas pessoas que
são legais, para ouvirem outros técnicos, se possível, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO GREIF - Meu nome é Sérgio Greif, eu sou biólogo, e eu tenho
mestrado, especializado, eu estou em vias de doutorado, e trabalho com essa questão de
substituição de uso de animais há 20 anos, e não tenho trabalhado com isso
academicamente, porque enfim, eu trabalho em uma instituição que não me requer isso,
mas eu continuo ministrando palestras todos os meses eu estou em alguma universidade
a pedido da universidade, e apresentando métodos substitutivos específicos para as
demandas da instituição.
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Então, o deputado Feliciano me solicitou que eu apresentasse métodos que
dissessem a respeito à reprodução animal. Eu trouxe isso e eu trouxe os métodos caso
fossem necessários, mas eu trouxe essa apresentação específica sobre a utilização de
modelos em cursos de reprodução animal, e enfim, que tivessem relação com esse
assunto. E eu teria assim um questionamento para o Dr. Visintin, eu só não ia fazer
porque eu não sei...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – ... Pode fazer a nós e
nós fazemos a ele. Por questões de regimento.
O SR. SÉRGIO GREIF - Essa que é a minha dúvida. Eu não sei, deputado, se
eu poderia fazer esse questionamento. A minha questão é que eu vi que o deputado, o
Dr. Visintin conhece bastante sobre métodos substitutivos e até o mamão verde foi
exaltado, que não é um método substitutivo que eu costumo citar como possível, mas
que sim, até é uma pilha de folha e que pode ser utilizado para o treinamento de
microcirurgias.
Então, quando eu apresento um método substitutivo, eu não costumo apresentar
esses, mas esses também são viáveis, e o Dr. Visintin mostrou que conhece pelo menos
e na última semana ele andou estudando em relação ao assunto, a, minha dúvida é se
tantos métodos substitutivos existem e estão disponíveis, se eles são tão bons assim, e
porque a USP se opôs a aprovação de lei apresentada pelo deputado Feliciano, essa seria
minha dúvida.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Eu vou cumprimentar,
eu acho que... Eu ia perguntar essa questão é realmente por si só, só por conta desses
dois então.
O SR. JOSÉ VISINTIN – Nós adotamos deputado, eu não sou contra ninguém,
apenas a Universidade de São Paulo...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – ... Não, não é a mim, é
o projeto de lei desta Casa.
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O SR. JOSÉ VISINTIN – Desta Casa, exatamente. E portanto, não somos
contra. O que obedecemos na Universidade de São Paulo e especialmente na veterinária,
é que se tem uma Lei Arouca, que criou a Concea, criou todas as normas e criou as
CEUAs. Nós obedecemos à risca essa lei federal, e portanto, a CEUA, inclusive, é que
determina, “olha, esse método aqui não está sendo de acordo com as normas do Concea,
e tem que ser substituído por isso ou aquilo”, e todas as nossas pesquisas, e todas as
nossas aulas são submetidas à CEUA.
E lá não é o diretor que manda ou o fulano. Cumprem-se as normas da CEUA. E
ela é composta por veterinários, biólogos, por ONGs, e escolhida pela congregação da
escola, e então levamos à risca, e inclusive já há métodos que já foram extintos e esse
negócio de canil, gatil. Foi determinação da CEUA. Extingue ou substitui. Então,
deputado, é isso que estamos falando, temos uma norma, então eu acho que agora se não
concordamos, vamos tentar modificar a norma ou equacionar.
O SR. - Presidente, pela ordem. Eu só queria saber então, Visintin, as outras
universidades não estão cumprindo as normas então.
O SR. JOSÉ VISINTIN – Não, é claro deputado, porque isso é obrigatório.
O SR. - Então as outras que utilizam não estão cumprindo...
O SR. JOSÉ VISINTIN – ... Se tiver um instituto de pesquisa ou de ensino que
não tiver... Desculpa... É obrigatório.
O SR. - Mas o som não está...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – ... Eu queria só antes
do Sérgio Greif continuar, eu só queria pedir uma ajuda aqui para a promotora de justiça
Vânia Túlio com relação à questão do CEUA, da questão da Lei Arouca, doutora, por
gentileza. Se a senhora só puder contribuir com relação, para não perdermos o gancho,
porque essa questão do CEUA não é absoluta, pelo contrário, existe uma lei federal que
ela é quem regula isso.
Está gravando agora? Está? Então podemos iniciar com a palavra da Dr. Vânia
Túlio, por gentileza.
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A SRA. VÂNIA TÚLIO – Bom, deputado, a CEUA, as Comissões de Ética do
Uso de Animais, foi criada pela Lei Arouca, e é uma obrigatoriedade para todas as
universidades e todos os centros de pesquisa que utilizam animais. E é uma
obrigatoriedade administrativa, e o fato de ser observada a Lei Arouca, que regulamenta
o uso de animais tanto no ensino como na pesquisa e o fato de seja a aula ou seja a
pesquisa ter sido aprovada pela CEUA, não significa que não esteja ocorrendo o crime.
E, desde que hajam métodos substitutivos em qualquer circunstância, e no caso
de pesquisas se for um método aprovado no caso de ensino não precisa da aprovação e
da validação e se houver uma substituição ao uso de animais e se essa experiência no
ensino for dolorosa e se for com o animal vivo e se tiver uma substituição e essa não
estiver sendo empregada, está sendo cometido um crime, e a falta de dinheiro para
comprar com métodos substitutivos não é desculpa, o crime ainda permanece.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Obrigada, doutora.
Sérgio, por gentileza, então, dá para se ver que essa questão da Lei Arouca é
coadjuvante, e o que o regula realmente é a lei federal.
O SR. - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado.
O SR. - Só para ver se eu entendi, doutora, mas quer dizer que a falta de verba
governamental não é desculpa para se cumprir ou não um crime?
A SRA. VÂNIA TÚLIO – Nenhuma, Excelência. Inclusive, se formos olhar o
capítulo de ciência e tecnologia e na própria Constituição Federal, ela dá quais são as
prioridades que a ciência e que o ensino deve buscar, e essas prioridades tem a ver com
o meio ambiente e com o bem comum, e então se a aula, e aí fica um agravante.
Mas se a aula então não tem essa finalidade e se a universidade está usando
verbas ou algum subsídio que seja estadual ou seja federal, enfim, público, é um
agravante em relação ao uso de animais sendo desnecessário e podendo ser obtido o
mesmo resultado de forma eficiente e sem a utilização de ser sensível.
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O SR. - Ok, obrigado.
O SR. SÉRGIO GREIF - Então, essa apresentação que eu preparei, na verdade,
eu percebi que em grande parte seria uma apresentação de métodos substitutivos de uma
forma geral, mas especificamente na matéria em que o Dr. Visintin se debruçou e que
não haveria um método substitutivo, mas que, agora, aparentemente há. Mas bom,
métodos substitutivos na educação são modelos que existem, é claro, podemos falar até
em mamão verde, podemos falar em uma pilha de folhas onde eu tenho que aplicar o
bisturi com uma determinada pressão e que eu consiga cortar 30 folhas, mas não 31.
E, então, existem vários métodos substitutivos que empiricamente os estudantes
já utilizam nas carreiras de biomédicos, mas eles não podem dizer que esse é um
método substitutivo, que, são, na verdade, mas existem métodos mais elaborados, do
tipo, métodos simuladores mecânicos, que o Dr. Feliciano e apresentou aqui. O
manequim. Nesse caso eu trouxe exatamente o Jerry. Eu nem sabia que ia passar o
vídeo ali, mas existem centenas de modelos.
Softwares e vídeos educacionais para os trabalhos dos estudantes, e que podem
levar eles para casa, e estudar inclusive em casa, e que não precisa se levar
necessariamente um cadáver de um animal que está... Ele leva um simulador, um
software e estuda em casa, e os simuladores de realidade virtual, por exemplo,
laparoscopia, e então todas essas técnicas que demandam com uma precisão maior, de
cirurgias, de técnicas minimamente invasivas ou muito invasivas, e existem métodos
substitutivos para isso e a alta experimentação não é invasiva, e no caso ali é uma foto
ilustrando um cachorro que não necessariamente está doente.
Mas que, de repente um estudante e um jovem pode levar para um determinado
dia, e ali para a substituição um cachorro que é de tutela dele, e ele é o dono do
cachorro, ele vai levar e com certeza, vai manipular esse cachorro com muito cuidado
para não realizar nenhum procedimento muito invasivo, e existe e já deve ter se
aposentado hoje, mas há 21 anos atrás ele apresentou um método, ele era professor da
cidade da Califórnia, em Davis, e era professor de oftalmologia veterinária. Ele
estimulava os estudantes a levarem os próprios cachorros para fazerem exames oculares.
E, os animais não estavam doentes, mas não eram técnicas invasivas, o estudante
porque estava manipulando o próprio cachorro era muito cuidadoso. E acompanhando o
acompanhamento clínico de pacientes, ou seja, o veterinário em treinamento vai
acompanhar o veterinário sênior e o próprio professor no hospital veterinário, e com
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isso ele acaba aprendendo, ele não vai tomar parte do procedimento, ele vai quando
muito, acompanhar e com o tempo ele vai tomando parte no procedimento, mas isso é
uma forma de treinamento.
E, ele não está colocando em risco os animais, porque eles não são cobaias, eles
estão ali porque realmente são pacientes reais, eles precisam sofrer aquele
procedimento, e o objetivo daquilo é trazer o benefício para o indivíduo animal. E o uso
de cadáveres adquiridos eticamente, e hoje temos o descarte de animais diariamente,
eles morrem em clínicas veterinárias porque eles têm alguma doença e esses animais
poderiam ser utilizados.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Queria interromper só
um minuto para dar uma informação que como caiu o quórum, os deputados tinham
alguns outros compromissos que tinham avisado antes, por isso que nas próximas
reuniões acontecerá às 11 da manhã, porque aí não colidirá com outras reuniões, com o
Plenário e etecetera, então daqui para a frente, o nosso debate realmente não é oficial,
ele é... Mas graças a Deus a parte mais importante discutimos e estava dentro do
quórum, e então estamos tranquilos com relação a isso e agora daqui para a frente é
importante o debate para a questão da elucidação e de continuarmos caminhando no
objetivo da CPI. Por favor, Sérgio, pode continuar.
O SR. SÉRGIO GREIF – Está certo, aqui eu trouxe, na verdade, eu não trouxe
o detalhamento do estudos, mas ele consta no livro “Alternativa ao Uso de Animais
Vivos na Educação”, publicado pelo Instituto Nina Rosa, que, está aqui presente, e de
minha autoria, é o meu segundo livro em relação a esse assunto, e onde 18 estudos
mostravam que o aprendizado sem o uso de animais era superior aquele que usava
animais, e 11 desses estudos era indiferente utilizar animais ou não, mas vamos pensar
que esses estudos foram realizados na década de 90 para trás.
Então, os métodos substitutivos eles ainda eram bastante insipientes e hoje se
realizarmos o mesmo estudo veremos que 100% dos casos o não uso de animais é
superior ao uso de animais, e apenas um, o uso de animais se mostrou superior, mas era
um vídeo, na verdade, que dissecava fetos de porcos e que tinha sido realizado na
década de 80. Ele graficamente era muito ruim e os estudantes não conseguiram
aprender, então, esse foi o único estudo que foi comprometido, em todos os outros se
verifica que o não uso de animais é superior em termos de ensino ao uso de animais.
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Bom, aqui temos um exemplo de palpação retal em bovinos, que eu acho que o
foco do viemos discutir, porque aparentemente se defende que não existem métodos
substitutivos a isso, e se lembrarmos que um dos métodos substitutivos é o
acompanhamento clínico de pacientes reais e a utilização da experimentação não
invasiva, vamos pensar que, se, temos ali no campus animais que vão ser apalpados por
um ou dois estudantes, e eles deveriam ser utilizados no contexto da zootecnia, e
obviamente quem me conhece vai saber e entender que eu não sou favorável a esse tipo
de ação também.
Mas podemos encerar que no contexto da zootecnia esses animais sofreriam a
apalpação de toda a forma. Mas eu vou mostrar que mesmo isso não é necessário de ser
realizado. E eu trouxe aqui alguns exemplos, existem dezenas de exemplos no mercado,
eu trouxe apenas alguns e esse aqui está disponível apenas no mercado brasileiro, e eu
esqueci agora o nome da empresa que representa a produtora dele, mas ele é produzido
no Canadá.
Esse aqui é um modelo teriogenologia bovina, e teriogenologia. “Terios” quer
dizer animal; “genologia”, reprodução. Então aqui é um modelo de reprodução bovina
onde o estudante insere a mão ali, e podem 50 estudantes colocarem a mão nesse
modelo que ele não vai ser danificado, e vai ser muito melhor do que 50 estudantes
enfiando a mão no reto de uma vaca. Bom, então ele apresenta modelos de ovários,
diferentes tipos de folículos, são peças substituíveis e se o modelo for gravado ele não
precisa ser totalmente substituído e ele pode ser substituído apenas pelas peças que
foram danificadas.
E, o modelo de cérvix, de ligamento do útero, e permite o exame clínico genital
da vaca, interpretação de imagem, e tratamento de retenção placentária, diagnóstico e
tratamento de patologias ováricas. Ele tem essas peças intercambiáveis e algumas delas
apresentam condições patológicas. O diagnóstico e o tratamento de patologias
metabólicas de peri-parto. E um outro modelo, háptico, que significa percebermos
sensações e então é um modelo construído para o estudante conseguir perceber as
sensações e ele transmite, embora ele seja artificial, ele transmite exatamente as
sensações que os estudantes teria se inserisse a mão em um animal de verdade.
Então, ele consegue perceber o toque e ele consegue saber o que ele está
apalpando e consegue sondar ali o organismo e então ele é um simulador de realidade
virtual, e ele ajuda a formar estudantes de veterinária para apalpar o trato reprodutivo de
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vacas, realizar exames de fertilidade e diagnosticar gravidez, utiliza a metodologia
tátil...
O SR. - ... Essa tecnologia é feita onde?
O SR. SÉRGIO GREIF – Isso foi produzido no Reino Unido. Mas ele é
distribuído no mundo todo. Mas é uma veterinária do Reino Unido que produziu e ela
inclusive presenta estudos que mostram que estudantes, eu vou daqui a pouco até trazer
a referência, mas estudantes que treinam por meio desse método, e eles aprendem
melhor do que estudantes que apalpam vacas verdadeiras.
E o estudante introduz a mão no modelo, apalpam, e tem objetos virtuais em 3D,
e ele acompanha tudo em um monitor e então não é simplesmente apalpar, ele consegue
observar se o professor não quiser que ele observe e ele muda o monitor, mas o
professor acompanha o que ele está fazendo lá dentro, e aí o professor consegue
sabendo o que o estudante está fazendo já fornecer o feedback de que “você está
apalpando errado”. E você está direcionando o estudante.
E, essas aqui são as referências que mostram que quem estuda por esse modelo
aprende até melhor do que quem estuda por vacas, e esse aqui é um modelo de
apalpação retal em equinos, que é equivalente, mas é produzido por uma outra empresa,
e isso aqui é representado no Brasil e eu esqueci agora quem é que produz ele, mas esse
modelo é utilizado e distribuído inclusive no Brasil também, ele tem por dentro, esse
porte existe na peça, e então o professor e outros estudantes podem acompanhar pela
lateral o que é que o estudante que está inserindo a mão no animal está fazendo.
E, aí esse simulador mecânico ele possui cinco seções do trato intestinal, polo
ventral direito e esquerdo, ele tem todas essas especificações que eu não vou aqui
enumerar porque eu não estou fazendo propaganda dele. Mas aí tem alguns diagramas e
de coisas que são possíveis de se perceber, o baço, o rim esquerdo, a aorta, a raiz do
mesentério, ceco, a dilatação do ceco, intestino grosso, obstrução do intestino grosso,
estrangulamento do intestino delgado, e em cavalos tudo isso.
Aqui temos mais um modelo, que é o modelo distócico, que é aquela dificuldade
que o animal tem de nascer, várias vezes vemos nas fazendas que o fazendeiro tem que
fazer o parto, às vezes ele chama o veterinário porque o bezerro está virado e está com
dificuldade para a extração. Então até isso para isso temos modelos, e inclusive
podemos escolher a raça da vaca, se quisermos uma vaca holandesa, se quisermos uma
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Hereford, pode inclusive escolher o modelo de bezerro distócico, e temos alguns
modelos de inseminação artificial.
Que são modelos de simuladores de software, e então eu vou passar rápido aqui,
porque, na verdade, eu não tinha a condição de trazer vídeos porque eu tive medo de
não conseguir passar, mas então eu peguei imagem por imagem, e aí eu vou fazer rápido
para vermos mais ou menos. Então é mais ou menos isso aqui, temos softwares que
ensinam a parte de inseminação artificial. E quais são algumas vantagens de aplicação
de métodos substitutivos e aparentemente eu não preciso defender aqui a tese já que
estamos todos aqui e somos parceiros e entendemos que os animais têm de ser
substituídos sim, mas eu vou trazer só alguns.
Os estudantes se concentram melhor no objetivo do procedimento, e como é que
o estudante de veterinária, uma pessoa que escolheu a carreira de veterinária pode
compactuar com aquilo que se realiza em uma sala de aula? E então quando você está
utilizando modelos você substitui os animais, e aquela parte do sofrimento retiramos, e
o estudante pode se concentrar exatamente no que ele tem que fazer, na apalpação, na
cirurgia e no que ele tem que fazer.
E, ele se concentra exatamente no objetivo, e na objetivação religiosa de
consciência temos casos até na USP de pessoas que eu não quero fazer esse
procedimento, isso de alguma forma fere as minhas convicções religiosas, e então isso
para mim soa muito estranho entender que tudo aquilo que o vídeo da PETA mostra não
é verdade, porque, na verdade, conhecemos os estudantes da USP, e eles falam que tudo
isso é verdade, e com grau diferente, mas que acontece dessa forma mesmo.
E, não ocorre dessensibilizarão estudantil, quando estudante entra na faculdade
por que ele entra? Porque ele gosta de animais, e quando ele sai ele já está pensando
muito mais muitas vezes... Porque se dessensibilizou no percurso, então ele já está
pensando o quanto ele vai gastar para montar uma clínica e se ele se juntar com outro
amigo e entrar e se especializar em outra coisa que não era o que ele estava desejando
no começo.
Por que? Porque não pensa mais no animal como pensava antes, existe uma
mecanização da vida, e a pessoa escolheu veterinária porque gosta de animais e quando
ele está se formando ele continua gostando, mas ele já vê os animais de uma forma
diferente, ele se dessensibilizou com o sofrimento do animal. E as alternativas são
comparativamente mais baratas dos que os animais, e esses modelos que foram
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apresentados aqui de 250 reais, está bom, 250 mil reais por quantas turmas vão poder
usar esses modelos?
Se pensarmos quanto é que custa para manter um biotério, alimentação de
animais, troca de maravalha, técnicos treinados, tudo isso são custos, e se só pensarmos
em dinheiro os métodos substitutivos ainda assim são mais baratos. A Dra. Vânia
ressaltou aqui que o orçamento não é desculpa para continuar utilizando animais, mas
nem o orçamento é uma boa desculpa, porque se formos colocar ali na ponta do lápis, os
métodos substitutivos são mais baratos. E possibilidade de estudar em casa, foi o que eu
falei, se você tem a possibilidade de estudar um software, se você tem uma
possibilidade de levar um modelo para Casa, em um sistema de empréstimo, e você
pode estudar as duas da manhã se quiser.
Não precisa ficar na universidade, e não precisa manipular animais em
laboratórios, você pode simplesmente estudar no seu computador e na mesa da sua casa,
então essas são algumas das vantagens dos métodos substitutivos, e pensando apenas
nesses métodos. Podemos estender essa discussão para outros métodos e eu trouxe outra
apresentação aqui, mas eu acho que essa aqui ilustra bastante o que temos debatido aqui,
é isso, obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – O senhor quer
acrescentar alguma coisa relação a isso? Por favor.
O SR. - Só, Dra. Vânia, mas não usamos... Que ela falou e comentou sobre dor,
não admitimos que sejam realizados procedimentos dolorosos, temos anestesistas ao pé
da letra, e inclusive a Dra. Denise Fantoni, que é esposa, o senhor conhece bem, esposa
do Dr. José Otávio, diretor de medicina, e que é especialista nisso. E não admitimos,
não existe esse negócio, e não tem isso de sentir dor. Outra coisa, deputado, nós
investimos três milhões de reais no centro cirúrgico nosso, ele é top de linha, com todos
os equipamentos e todas as possibilidades, e inclusive a cirurgia da escola está mais
adiantada e investimentos três milhões.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Para que é o centro?
O SR. – Hospital veterinário.
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Que atende o público?
Paciente real?
O SR. - Hospital veterinário que atende ao público. Paciente real. Só real. São
três milhões que gastamos em equipamentos top de linha, e o senhor sabe que o
processo de licitação é complicado e vai e volta, aquelas coisas todas. E outra coisa Dr.
Sérgio, mas o senhor me desculpa, o senhor mostrou algo que não é uma inseminação,
aquilo é fecundação in vitro, e então fecundação in vitro nós fazemos com o pé nas
costas no laboratório, tudo substituído, e não usamos jamais um animal para fazer a
fecundação in vitro, não tem.
O Brasil é o maior produtor de embriões de filhos do mundo, e tudo in vitro, não
utilizamos, isso aí é uma coisa e outra coisa, distorcia, eu vou dizer para o senhor.
Desculpe, deputado, é o costume...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – ... Caiu o quórum, mas
as formalidades continuam.
O SR. – Deixa eu só, deputado, uma informação, mas com relação à distorcia. A
nossa escola é modelo no mundo inteiro, no mundo inteiro não, mas a parte de distorcia
nós usamos desde 1969, e usamos sim, temos caixas de madeiras, temos úteros de
couros, e é couro tratado, acho que hoje nem existe mais couro tratado e pegamos
aqueles fetos de matadouros, de descarte e essas coisas, e fazemos toda a simulação,
seja de parto, de, de distorcia, de manobras e com todas as ... Aquelas coisas que temos
que fazer que é retirar o feto e quando ele está morto dentro da vaca, e que incha por
causa de putrefação, e ele não consegue fazer um parto normal, e temos que retirar por
pedaços, e tudo tecnologicamente, e nessa década de 70 eu fui aluno, e nós tínhamos já
uma vaca de inseminação artificial, de plástico, e deputado se gastou em um semestre,
acabou com tudo e depois não conseguimos comprar mais, porque tudo é licitação, e o
substitutivo foi por licitação.
Então, isso que foi apresentado pelo Dr. Sérgio, nós podemos até como
conversamos nós dois e vamos conversar com isso junto e tentar fazer esse trabalho que
vai ser legal, agora, essa é uma licitação, e pode até se fazer uma licitação internacional,
é claro, mas não podemos comprar nesse sentido, então, são coisas que a escola está
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preocupada e ela tem o que fazer, e nós vamos trabalhar juntos. Se, o senhor concordar,
vamos fazer isso, deputado.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Professor, eu acho que
é o seguinte...
O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - ... Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Deputado Wellington.
O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Eu acho que não estamos aqui para
entrarmos em métodos e em relações, citações quem vai fazer ou vai deixar de fazer, e
nós estamos... O conteúdo dessa CPI é de maus-tratos aos animais, e relacionar, e eu
não quero nem saber quem é o produtor ou quem deixa de ser.
Eu quero saber, diante dos seus relatos doutor, os maus-tratos que podem ser
trazidos diante de denúncias, do que está sendo trazido pela universidade. Esse é o tema.
Por gentileza, peço a V. Exa. que não mude o teor desta CPI.
O SR. - Deputado, devo afirmar ao senhor que essa minha escola jamais maltrata
animais. Nós temos um juramento. E o senhor colocou um negócio legal, você pode
visitar a escola a qualquer momento que quiser, sem nenhuma dúvida, e verificar in
loco. Nós jamais - se há uma coisa que prezamos como médicos veterinários é cuidar
dos animais. Não matamos animais.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Professor, eu acho que o
senhor já disse isso exaustivamente. Queria fazer uma colocação e dar o retorno.
Quando o senhor disse da questão da colocação da Dra. Vania Tulio. Não sou jurista,
mas o sofrimento do animal não é só a dor física, mas psicológica também.
O SR. - Claro.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - “Ah eu não dou... Então
vou fazer o que eu quiser com o animal, desde que ele não sinta dor”. Não. A lei é clara;
desde que tenha métodos substitutivos, faça o senhor o que quiser, mas está constituindo
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em crime. Inclusive sabemos que existe inquérito do Ministério Público investigando a
USP. Só queria deixar claro isso. Doutora Vania, não sei se quer contribuir com essa
questão da dor?
A SRA. VANIA TULIO - Vou ficar falando do que é especialidade do doutor.
Porque quando falamos em dor ou bem-estar animal, estamos falando nas cinco
liberdades. Hoje o conceito de bem-estar animal não se esgota em estar livre de dor, ou
alimentação e água. Vai além disso. Vai do ambiente, do tratamento adequado. Enfim, o
animal que é submetido a uma experiência voltada para o ensino, e que não são
observadas as cinco liberdades, ele está em sofrimento sim. Só uma coisa que eu sempre
digo, é que no ensino não se busca nenhum conhecimento novo. No ensino, a graduação
é a repetição de um conhecimento já previamente existente.
Então não há necessidade nenhuma de utilizar um animal vivo, principalmente se
for num método invasivo, porque ali não está se buscando conhecer nada, mas
simplesmente repetindo um conhecimento já existente. Então não se justifica, foge da
razoabilidade você usar um ser sensível para uma finalidade cujo fim você já conhece.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - É a mesma coisa que
uma determinada universidade fez. Professor, acabei salvando uns porcos que estavam
numa universidade. Eles mataram o porco, para depois fazer necropsia. Se eles
mataram, sabiam a causa da morte. Para que a necropsia? É um absurdo. Conseguimos
salvar os porquinhos, graças a Deus.
O SR. - Deputado, onde foi isso?
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Eu não vou reacender
essa questão.
O SR. - Não é na USP, não?
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Não. Vou passar a
palavra para a Dra. Paula, porque ela quer se manifestar. Por favor doutora.
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A SRA. PAULA - Nesse sentido, eu fui convidada para esta reunião porque sou
coordenadora de uma comissão de ética no uso de animais. Então se eu pudesse passar o
material que eu trouxe, porque ele foi exatamente o que a Dra. Vania Tulio falou, mas
com os itens da legislação que norteiam essa área dos animais no ensino. Sou
coordenadora de uma comissão de ética no uso de animais da FMU, onde trabalho.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Que não utiliza animais
no ensino.
A SRA. PAULA - De forma prejudicial não. Os animais usados no ensino
precisam da intervenção.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Pacientes reais.
A SRA. PAULA - São pacientes reais. Como a Dra. Vania já falou, tem a Lei
11.794/2008, que diz que até 2013 todas as instituições de ensino deveriam ter suas
comissões de ética. Essa lei protege os animais vertebrados, aqueles que têm uma
coluna vertebral e uma caixa craniana de tamanho considerável. Em desdobramento
dessa lei existe o Decreto 6899/2009, que explica melhor essa lei. Ele minudencia
detalhes que não estão dentro da lei. E tem ainda outro documento que é a Diretriz
Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais em Atividades de Ensino ou de
Pesquisa Científica - DBCA, que também legisla ou normatiza esse tema. Essa e outras
normativas do Concea.
Essa lei cria o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal Concea. Ele está dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações - MCTIC. Essa lei também cria as Comissões de Ética no Uso de
Animais - CEUA. Toda instituição de ensino que usa animais tem que ter uma CEUA.
Quais são os principais legais seguidos pela CEUA ao analisar um protocolo?
Atividade da CEUA, nós recebemos um protocolo, pegamos ele e avaliamos pelos
princípios dos três R; se posso substituir ou criar uma alternativa ao uso dos animais; se
não puder substituir, se eu posso fazer a redução do número de animais utilizados; ou
como faço o refinamento. Quer dizer, como melhoro a vida desse animal que está sendo
utilizado? E ainda os conceitos que a Dra. Vania falou também que estarão presentes
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das normativas do Concea. Os conceitos da ciência do bem-estar animal, uma ciência
nova de uns 40 anos, e o conceito das cinco liberdades.
Pela lei 11.794 a CEUA tem que seguir as resoluções do Concea. Ela tem que
examinar previamente para ver todos esses protocolos. O animal só poderá ser
submetido às intervenções se receber cuidados especiais conforme estabelecidos pelo
Concea. A normativa fala em bem-estar animal. Sempre que possível as práticas de
ensino deverão ser fotografadas, filmadas ou gravadas de uma forma a permitir sua
reprodução para ilustração de práticas futuras. Vamos supor uma prática que utilize
animais, mas que o professor fale “vou fazer pela última vez e vou gravar, para agora
usar o resto da minha vida”. Isso poderia ser utilizado mais uma vez, a CEUA poderia
aprovar.
Pelo Decreto 6899 compete ao Concea formular e zelar pelo cumprimento de
utilização humanitária e ética do animal, e monitorar e avaliar a introdução de novas
técnicas que substituam a utilização dos animais no ensino. E estabelecer e rever
periodicamente essas normativas de cuidados dos animais, que seria o R de
refinamento. Então ao longo do tempo o Concea tem lançado novas normativas, então
temos que estar cientes dessas novas normativas para melhorar a vida do animal que
está sendo utilizado. Até se ele for um paciente que precisa da intervenção, é da nossa
obrigação esse cuidado e refinamento cada vez mais.
Então a finalidade dessa Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de
Animais - DBCA é apresentar princípios e condutas que permitam garantir o cuidado e
manejo em animais utilizados eticamente no ensino. Essa diretriz tem orientações para
pesquisadores, professores, estudantes, técnicos de instituições e comissões de ética. O
que eu entendo aqui é um protocolo. Por isso tenho tanto receio e cuidado de não errar
como CEUA. Porque se eu erro como CEUA, um dia eu ainda posso sofrer um processo
até de um professor dizendo que errei ao aprovar um protocolo que não deveria ser
aprovado. Então temos uma responsabilidade com bastante refinamento.
Na DBCA ainda fala no 1.2, garantir que a utilização de animais seja justificada
levando em consideração os benefícios científicos e educacionais, e os potenciais efeitos
sobre o bem-estar animal. Essa normativa considera a ciência do bem-estar animal. Ela
fala de garantir o bem-estar dos animais seja sempre considerado. Ainda fala de
promover o desenvolvimento e uso de métodos alternativos que substituam ou reduzam
o número de animais em atividades de ensino. E ainda, refinar métodos e procedimentos
a fim de evitar a dor ou estresse de animais utilizados em atividades de ensino.
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O que é o diestresse? É o estresse negativo. No item definições dessa normativa e
DBCA ela fala que estresse é o estado de desconforto no qual o animal não é capaz de
se

adaptar

completamente

aos

fatores

estressores,

e

manifesta

respostas

comportamentais e fisiológicas anormais.

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - A senhora pode nos fornecer esse
material depois?
A SRA. PAULA - Perfeitamente. Esse diestresse é o estresse que o animal
poderia não sofrer. O que é o estresse positivo, digamos assim? É o estresse positivo de
um lobo guará indo ao encontro da fêmea. Quer dizer, é uma situação estressante, ele se
alimenta menos, bebe menos água, mas esse estresse é importante para a espécie. Então
quando falamos de diestresse, é um estresse que pode e deve ser dispensável, segundo
os princípios de bem-estar.
Ela ainda fala que assim como a legislação brasileira estabelece a
responsabilidade primária das CEUA em determinar se a utilização de animais é
devidamente justificada, e garante a adesão dos princípios de substituição, de redução e
refinamento dos três R. Então na verdade essas normativas, apesar de que nenhuma
legislação é perfeita, porque é construída a partir das mãos dos homens, e nós não
somos perfeitos, mas a partir dessa normativa passamos de um paradigma de que
podíamos tudo, para um paradigma que agora tem uma normativa.
Ética, conduta humana em que as ações podem ser consideradas boas ou más,
corretas ou incorretas. A ética aplicada na avaliação do que pode ou não pode ser
realizado em animais envolvidos em atividades de ensino. Senciência, uma das áreas
dos grandes princípios do bem-estar animal, é a capacidade que um ser tem de sentir
percepções conscientes do que lhe acontece e rodeia. Portanto, sensações como dor ou
agonia, ou emoções como medo e ansiedade. Podemos colocar aqui ainda o
desconforto, desprazer, tristeza ou coisas tais.
Essa DBCA fala que deve-se considerar justificativa para usos de animais num
trabalho proposto, e o próximo item, que seria o segundo mais importante, a
substituição dos animais. Depois a redução e o refinamento. A substituição. As
propostas para atividades de ensino ou pesquisa científica devem substituir o uso dos
animais por métodos alternativos, quando esses existirem. É o que a Dra. Vania falou; a
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normativa diz, então eu entendo que quando libero... Quando falo eu, é que todo mundo
numa CEUA tem o voto com o mesmo peso. Mas quando nós não vetamos um
protocolo de aula prática que exista um método substitutivo, mesmo que eu não
disponha em minha instituição, que particularmente reconhece que partes dele na minha
instituição nós ainda não temos, a CEUA, se não vetar essa prática, está sendo incorreta
perante a lei.
Pesquisadores e professores são responsáveis por todas as questões relacionadas
ao bem-estar. E ali eu grifei que deve seguir as resoluções do Concea. Ele tem várias
normativas nesse sentido. Detecção de dor. Os envolvidos devem conhecer o
comportamento normal da espécie escolhida, bem como os sinais de dor, estresse e
diestresse. Os animais devem ser inspecionados ou examinados constantemente, para
avaliar esses sinais durante o procedimento.
O que fazemos? Por exemplo, numa administração intravenosa ou intramuscular.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Já estamos no
encerramento, faltam cinco minutos. Tenho que encerrar, se você puder...
A SRA. PAULA - Tudo bem, esse é meu último slide. Então o aluno treina num
bracinho de borracha ou num modelo similar, e pode até mesmo ele desenvolver como
trabalho na disciplina. Depois na próxima disciplina ele pega o paciente do hospital
veterinário, e depois esse mesmo aluno pode ir para uma fazenda fazer vacinação de
aftosa na época que legalmente as vacas têm que receber vacina com aftosa. Ele tem
contato com o animal, mas dizemos que é uso não prejudicial dos animais no ensino. O
animal precisa da intervenção do aluno. Paciente real.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Muito obrigado, doutora.
Queria passar a palavra para a Dra. Vania Tulio. Dois minutos para o encerramento, aí
volto e encerro.
A SRA. VANIA TULIO - Como dizemos, eu só queria colocar os pingos nos Is.
Essa é uma diretriz do Concea. Essa diretriz é uma regra administrativa direcionada a
quem uso animal. Não é lei, não é constituição - nem federal, nem estadual. É uma
diretriz. O “seguir as regras” do Concea equivale a seguir as regras da prefeitura para ter
um alvará de funcionamento de uma padaria. A pessoa, a entidade que usa animal, se
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não seguir as regras do Concea, ela não tem a licença para usar o animal. Da mesma
forma que um padeiro se não seguir as regras da prefeitura, não tem licença para ter
uma padaria.
Desculpa falar de uma forma bem rasa, mas é para vocês entenderem. Outra coisa.
As regras que estão aqui são para uso do animal. Aqui estamos discutindo se vamos
usar animais. Estamos numa etapa antes.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Exatamente.
A SRA. VANIA TULIO - Se vamos usar animais ou não. E usar animal
causando dor e sendo desnecessário é dano e crime ambiental. Se é dano ambiental,
ocorre a inversão do ônus da prova. Significa dizer que quem está usando animal é
quem vai ter que provar para mim; primeiro, a necessidade inafastável daquele uso;
segundo, a inexistência de um método que substitua aquele uso. Era só isso que eu
queria colocar. Me desculpem, mas fui bem rápida para não ultrapassar o tempo.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Muito obrigado, doutora.
É exatamente isso. Eu até tive uma conversa muito agradável com o governador com
relação a isso. Todas as pessoas que pediram veto do projeto falaram da questão da Lei
Arouca, do Concea e disso tudo. Eu conheço faculdade - e também não citarei nomes,
por enquanto - que criou uma unidade de proteção animal no município e não tinha,
porque para ter um Concea, tem que ter alguém da proteção animal. Chamaram um
cidadão e falaram “monta uma entidade”. Quer dizer, tudo arranjado.
Isso não vai passar nessa CPI. Aqui ninguém está de brincadeira. Eu falei para o
governador, “o que o senhor está dizendo não cabe”. Quer dizer, as pessoas se
escondem atrás dessa questão da Lei Arouca, que no meu ponto de vista tem coisas
absurdas, e esquece da hierarquia das leis. Existe hierarquia das leis. Então queria só
colocar que graças a Deus conseguimos chegar, a despeito de um tempo curto, a atingir
nosso objetivo. Nós queríamos saber do professor, soubemos e está registrado aqui, e
agora vamos caminhar. Essa é a primeira reunião com relação a esse quesito, e vamos
caminhar.
Gostaria de primeiro parabenizar a todos que estão aqui. E pedir que não
desmobilizem. Vocês viram o que acontece e o que vai acontecer na próxima Comissão
na terça-feira que vem, com a questão dos porcos. Viram uma pequena amostra das
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atrocidades que estão fazendo com eles. Não adianta falarmos “fica em casa, meu apoio
vai ser por telepatia, de coração, pela internet”. Gente, é apoio presencial e
comprometimento. Quantas vezes eu não saio de madrugada embaixo de temporal para
salvar animal? Não adianta querer salvar um bicho pela internet.
Por isso parabenizo vocês que estão aqui. Sei que muita gente quis vir e não pode.
Também quero cumprimentar nossa querida vereadora Dra. Lurdes, de Leme, e atuante
na causa animal. Cumprimentar o sargento Alexandre, nosso querido Pitoco, que está
sempre presente, e todos os demais irmãos. Se eu esqueci alguém me perdoe, mas estou
com os óculos vencidos e não consigo enxergar longe. Quero dizer que hoje a CPI foi
um sucesso com relação aos nossos objetivos e o que propusemos aqui. E ela vai
caminhar e alcançar. Nosso tempo é curto; mesmo com a prorrogação, não chega a 30 e
poucos dias úteis. Mas vamos apertar porque os deputados membros desta CPI estão
comprometidos com a causa, e querendo solução. Estão sensibilizados. Então peço a
todos que não se desmobilizem.
Professor, quero agradecer e dizer para o senhor que falta muito pouco. Eu achei
que o senhor fosse apresentar uma série de questionamentos aqui, que fossemos entrar,
mas vi que o que o senhor apresentou são coisas totalmente solúveis em termos de
substituição. Eu acredito isso. Então obviamente o deputado Wellington, aquele
requerimento dele eu acho legítimo, de realmente visitarmos as universidades, mas acho
que poderíamos convergir todos a bem de todos. Porque não tenho dúvidas com relação
aos orçamentos do biotério da Unesp. O valor é astronômico, dá para comprar todos os
métodos. E eu garanto como economista, não como deputado e protetor.
E aquilo que a Dra. Vania e o Sérgio Greif disseram é verdade. Fica muito mais
barato, porque a indústria do biotério é contínua. Todo dia você tem que comprar ração,
é cobaia, tem alguns que produzem. Tudo aquilo que envolve. Agora quando você
compra os métodos substitutivos, eles são permanentes. Podem prejudicar um ou outro,
mas agora com tecnologia está muito melhor que aquilo que o senhor tinha, com
certeza. Até pelo preço mostra isso.
Então o que queremos agora, gostaria muito se possível que a USP caminhasse
junto e pudéssemos olhar para o mesmo lado. Conto com os deputados desta Casa. Meu
vice-presidente Gil é uma pessoa muito sensível também, todos os deputados estão
comprometidos para tentarmos caminhar junto. Acho que vai ser bom tanto para a
entidade, a própria organização, porque conheço muitos veterinários da USP que são
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meus amigos - que admiro e respeito, e que divergem. Não de nós, eles concordam
conosco, mas alguns pontos que o senhor colocou. Mas isso faz parte da democracia.
O que eu vi é que não está longe. Não está uma coisa inatingível de resolvermos.
Dr. Sérgio queria falar alguma coisa, é rápido? Porque o tempo já estourou. Já deixou.
Então queria mais uma vez enfatizar essa questão, de que nossa luta e caminho é para o
bem-estar dos animais. Muito embora a USP possa adotar alguns procedimentos ou não,
mas o que a Dra. Vania disse com muita propriedade é que não trata da questão de
procedimento. Se tem método substitutivo, o cara não pode e acabou. Não se discute lei,
tem que cumprir. Acho que ninguém quer descumprir lei.
Professor, conte com esta Casa no que for possível. O que for contrário nós vamos
para o embate, porque nós jamais vamos abandonar. Eu quando saí daquela reunião com
o governador que estava presente a Dra. Nédia, a Dra. Vania Tulio, o Dr. Sergio Greif,
todos viram o que passamos quando o governador disse que ia vetar o projeto. E escrevi
no carro quando estava indo embora, aquilo que estava no meu coração. Saí de lá e
escrevi “estou com lágrimas nos olhos”, e falando com os animais. “Não será dessa vez
que vamos salvá-los, mas pode ter certeza que não vamos desistir de vocês. Nós vamos
conseguir derrubar esse veto e salvá-los”. Acho que isso acabou viralizando quando
publiquei, e o governador sentiu bem em sua página o que a sociedade sentiu, a revolta
da sociedade.
Eu não tenho coragem de reproduzir aqui as palavras e sentimento das pessoas na
página do governador. Foram milhões. Segundo técnico, foram mais de oito milhões de
pessoas. Só na minha página foram 900 mil pessoas visualizando, e 5.500 xingando o
governador. Mas no geral, na rede, um técnico me disse que chegou a quase oito
milhões de xingamentos das pessoas inconformadas com a postura de uma pessoa que
não está nem aí para os animais. Ele não tem o menor compromisso com os animais,
com o sentimento, o sofrimento.
Acho que uma pessoa que acredita em Deus, que crê em alguma coisa, não pode
agir dessa maneira que agiu. Então falo isso aqui, falo na CNN, na tribuna e em
qualquer lugar. Como pode uma questão de sentimento... Eu me coloco no lugar dos
outros. Imagina esse porco que vocês viram ali. Imagina você estar ali com 14 animais
mordendo, despedaçando ele vivo, pedindo socorro, e o cidadão ainda enfia uma faca
nele para deixar ele ainda mais fraco do que já está. Quer dizer, isso é ser humano? É o
que nós queremos, justiça. E vamos buscar essa justiça, seja o preço que tivermos que
pagar.
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Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.

CPI MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE “APURAR E
INVESTIGAR A PRÁTICA DE MAUS-TRATOS COMETIDOS
CONTRA ANIMAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO”
Aos cinco do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às onze horas e
trinta minutos, no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, realizou-se a terceira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato
nº 89, de 2017, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 1738, de 2015, com
a finalidade de "apurar e investigar a prática de maus-tratos cometidos contra animais no
âmbito do Estado de São Paulo", sob presidência do Senhor Deputado Feliciano Filho.
Presentes as Senhoras Deputadas Ana do Carmo e Célia Leão e os Senhores Deputados
Caio França, Pedro Kaká, Wellington Moura e Roberto Tripoli (membros efetivos), e ausente o
Senhor Deputado Gil Lancaster. Participaram ainda da reunião os Senhores Parlamentares
Maria Lucia Amary, André do Prado, Delegado Olim, Carlão Pignatari e Itamar Borges.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da
leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. O Senhor Presidente informou que o motivo da
reunião era deliberar sobre a pauta e proceder às seguintes oitivas: Dra. Vilma Clarice
Geraldi, Diretora do Departamento de Fauna da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sr.
Maurício Brusadin, Secretário de Estado do Meio Ambiente, a Dra. Vânia Tuglio, Promotora
de Justiça da Gecap, o Sr. Sérgio Greiff, Biólogo no Setor de Atendimento a Emergências da
Cetesb, a Dra. Ana Maria Pinheiro, Advogada e Ativista no Combate à Caça e Sra. Sonia
Fonseca, representante do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, presentes, estando
ausentes o Dr. Paulo Anselmo, Diretor do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da
Prefeitura de Campinas e o Dr. Anderson Furlan, Juiz Federal da 5ª Vara Federal de
Maringá/PR. O Senhor Presidente exibiu um vídeo sobre o tema da reunião, a caça a javalis e
javaporcos. Os Senhores Deputados Célia Leão e Roberto Tripoli, debateram a necessidade
de se apresentar vídeos com cenas de maus-tratos contra animais, tendo o Senhor
Presidente justificado a ideia mas, diante do pedido dos parlamentares, suspendeu a exibição
dos demais vídeos. Passou-se à deliberação sobre a pauta. Item 1 – Requerimento nº 3, de
autoria do Senhor Deputado Wellington Moura - Requer a realização de diligência por parte
da CPI a fim de visitar a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP com a
finalidade de conhecer os animais, o ambiente em que estão submetidos e os procedimentos
realizados para o ensino. Nos termos do artigo 34-B do Regimento Interno da Casa, a escolha
do dia da visita será feita em reunião secreta. A votos, foi aprovado o requerimento. Item 2 Requerimento nº 4, de autoria da Senhora Deputada Ana do Carmo - Requer que sejam
convidados para prestar esclarecimentos sobre o tema da CPI: Coronel PM Alberto Malfi
Sardilli, Comandante do Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo; Sra. Adriana
Prestes, Bióloga e Secretária Executiva do Gefas e responsável técnica pela área de soltura e
monitoramento de vida silvestre do projeto Jatayu; e Marcelo Godoy, Biólogo fundador do
Instituto de Proteção Animal – Iepa e representante da sociedade civil junto ao Consema. A
votos, foi aprovado o requerimento. Sob presidência do Senhor Deputado Roberto Tripoli, a
votos foi aprovado o Item 3 - Requerimento nº 5, de autoria do Senhor Deputado Feliciano
Filho - Solicita: 1) a convocação, para oitiva no dia 12/12/2017, do Professor Doutor José
Roberto Bosqueiro, Professor Assistente do Departamento de Educação Física da Faculdade
de Ciências da Unesp Bauru; 2) a convocação, para oitiva no dia 13/12/2017, do professor
Doutor Wagner José Fávaro, do Instituto de Biologia da Unicamp; e 3) a prorrogação dos

trabalhos desta CPI por mais 60 dias. Devolvida a condução dos trabalhos para o Senhor
Deputado Feliciano Filho, que passou às oitivas. Foi chamada à mesa dos trabalhos a Dra.
Vilma Clarice Geraldi, Diretora do Departamento de Fauna da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, que, convocada, leu e assinou o termo de compromisso, assumindo o
compromisso de “dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime previsto no artigo 4º, inciso
II, da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952”. A Dra. Vilma Clarice Geraldi falou sobre
o veto à caça no Estado de São Paulo, constante da Constituição estadual, explicando que o
controle do javali, considerada espécie exótica e invasora, e de seus híbridos, é regulado pelo
Ibama. Chamado à mesa para expor as ações do Estado de São Paulo sobre o tema, o
Coronel PM Alberto Malfi Sardilli, Comandante do Policiamento Ambiental do Estado de São
Paulo, explicou que cabe a esta instituição o controle da caça, que é autorizada, pois o javali
e o javaporco são nocivos ao meio ambiente, informando aos Senhores Deputados Roberto
Tripoli e Caio França que apenas em 2017 foram lavrados 7 ou 8 boletins de ocorrência por
haver sido constatado maus-tratos por parte de caçadores. Disse ainda que a dificuldade é
fazer o flagrante, e informou que há canais de denúncia no portal da Polícia Ambiental. Em
sua fala, a Dra. Vânia Tuglio, Promotora de Justiça da Gecap, alertou que está havendo
engodo na questão da caça, pois se confunde com o manejo. Disse que a Resolução
257/199, e a Instrução Normativa do Ibama 03/2013, que tratam deste assunto, são
insuficientes pois se tratam apenas de registro de caçador, sem se ater a locais, datas e
armas usadas. Em sua opinião, o correto seria a ceva em grupo do animal, feita por técnicos
especializados. A Dra. Vânia Tuglio, respondendo ao Senhor Presidente, mostrou
preocupação com os clubes de caça, que simulam fazer manejo, mas trata-se de indústria,
que inclusive introduziu, no Rio Grande do Sul, outra espécie invasora, o veado chital (nome
científico Axis axis), da Índia, apenas para caça. O Senhor Deputado Roberto Tripoli informou
que apresentou projeto de lei prevendo multa a caçadores ilegais, sendo que o Coronel PM
Alberto Malfi Sardilli informou que na Constituição Federal esta multa já existe. Passou-se à
oitiva do Sr. Maurício Brusadin, Secretário de Estado do Meio Ambiente, que citou a tentativa
frustrada de se impedir a importação do javali em 1991. A proliferação do animal aconteceu
pois houve diminuição drástica do número de seu predador natural, a onça. Informou ainda
que o problema do javali e seus derivados é tema de comitê dentro da secretaria, e convidou
a todos os interessados para participar, e que há aplicativo no portal da secretaria para que a
população faça denúncias. A Dra. Vânia Tuglio, diante da caça ilegal e falta de controle,
sugeriu que as autorizações de manejo fossem suspensas pelo Ibama, sendo que o Senhor
Deputado Roberto Tripoli sugeriu suspender as licenças já concedidas e a maior divulgação
da proibição da caça ilegal. O Senhor Presidente destacou que é preciso estabelecer uma
política pública sobre o tema, afirmando que uma resolução do Ibama não pode se sobrepor á
Constituição Estadual, com o que concordou a Senhora Deputada Célia Leão. Passou-e à
oitiva do Sr. Sérgio Greiff, Biólogo no Setor de Atendimento a Emergências da Cetesb que,
em sua explanação inicial, falou sobre a introdução do javali no Brasil, que começou na
verdade no século 18, no Pantanal Mato-grossense, mas havia controle natural por predação.
Com a nova introdução do animal na década de 1990 e a soltura dos animais na natureza
após prejuízos com a atividade, é que o problema atual começou. A Dra. Ana Maria Pinheiro,
Advogada e Ativista no Combate à Caça, falando ainda em nome do Fórum Nacional de
Proteção e Defesa Animal falou da crueldade com que é feita a caça do javali e seus híbridos
como o javaporco, onde são usados cães que estraçalham o javali e que muitas vezes
acabam mortos por eles. O Senhor Presidente constatou a inexistência de quórum para
prosseguimento dos trabalhos, que a partir deste momento prosseguiram informalmente,
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, que eu Monica Ferrero,

Analista Legislativo, secretariei, e da qual lavrei a presente ata, assinada pelo Senhor
Presidente e por mim. Os trabalhos foram gravados pelo Serviço de Audiofonia, e a
correspondente transcrição taquigráfica, tão logo concluída, integrará para todos os fins esta
ata. Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em cinco do
mês de dezembro de dois mil e dezessete. Aprovada em ______________

Deputado Feliciano Filho
Presidente

Monica Ferrero
Secretária
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CPI - MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
05.12.2017
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO - PSC – Quero anunciar a
presença dos deputados Roberto Tripoli, Maria Lúcia Amary, Célia está chegando,
nosso relator Pedro Kaká e o Wellington Moura. Temos quórum para dar início. Bom
dia a todos e todas. Quero agradecer a presença e cumprimentar, em nome da Sônia, do
Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, todos os protetores e todos os
convidados. O Alexandre da Faos, o Coronel Sardilli, os deputados Delegado Olim,
Carlão Pignatari, Itamar Borges e a deputada Ana do Carmo. Antes de dar início aos
trabalhos, nós temos alguns requerimentos.
Sob as bênçãos de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a 3ª
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar e
investigar a prática de maus-tratos cometidos contra animais, no âmbito do estado de
São Paulo. Solicito à secretaria da Comissão a leitura da Ata anterior.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO - PSC – Pela ordem, deputado
Roberto Tripoli.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV – Eu requeiro regimentalmente que seja
considerada lida a Ata da última reunião.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO - PSC – É regimental, aceito o
pedido da Vossa Excelência. Temos o requerimento de três deputados sobre a Mesa.
Requerimento do deputado Wellington Moura, número três, requer a realização de
diligência por parte da CPI, afim de visitar a Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia na USP com a finalidade de conhecer os animais, o ambiente em que estão
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submetidos e os procedimentos realizados para o ensino. Nos termos do artigo 34 – B
do Regimento Interno da Casa, a escolha da visita será feita em reunião secreta.
Em discussão. Não havendo deputados interessados em discutir, em votação.
Favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado.
Segundo requerimento de autoria da deputada Ana do Carmo. Requerimento
número quatro. Requer que sejam convidados para prestar esclarecimentos sobre o tema
da CPI, o Coronel PM Alberto Malfi Sardili, para prestar esclarecimentos sobre o tema.
A Sra. Adriana Prestes, bióloga e secretária executiva do Gefas, e responsável técnica
pela área de soltura e monitoramento de vida silvestre do projeto Jatayu; e Marcelo
Godoy, biólogo fundador do Instituto de Proteção Animal – Iepa e representante da
sociedade civil junto ao Consema.
Quero anunciar a presença do nosso querido deputado Caio França. Em discussão.
Não havendo deputados interessados em discutir, em votação. Favoráveis, permaneçam
como se encontram. (Pausa). Aprovado.
O terceiro, vou passar a Presidência para o nobre deputado Roberto Tripoli. Por
favor, deputado.
***
- Assume a Presidência o Sr. Roberto Tripoli.
***
O SR. PRESIDENTE ROBERTO TRIPOLI - PV – Esse requerimento é de
01/12/2017, número cinco. O deputado Feliciano Filho solicita primeiro, a convocação
para oitiva no dia 12/12/2017, do Professor Doutor José Roberto Bosqueiro, professor
assistente do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Unesp
Bauru. Segundo, a convocação para oitiva no dia 13/12/2017, do professor Doutor
Wagner José Fávaro, do Instituto de Biologia da Unicamp. Terceiro, a prorrogação dos
trabalhos desta CPI por mais 60 dias.
Antes de colocar em voto, eu pergunto à assessoria técnica que só pode ser
prorrogação por 60, não pode ser 90. É 60 a legislação, pois não. Abro a discussão. Não
vejo nenhum deputado ou deputada inscrito para debater o assunto. Encero a discussão.

3

Aos votos. Os deputados que concordarem com o requerimento, permaneçam como se
encontram. (Pausa). Aprovado. Eu passo a Presidência ao Sr. Feliciano Filho.
***
- Assume a Presidência o Sr. Feliciano Filho.
***
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO - PSC – Obrigado, deputado.
Queria chamar para a Mesa o secretário de Meio Ambiente Mauricio Brusadin; a
promotora de justiça do Gecap, Dra. Vânia Tuglio; e o biólogo Sérgio Greif. Gostaria de
registar a presença da Dra. Vilma, da Secretaria de Meio Ambiente; e a convidada Ana
Maria Pinheiro, do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal.
Algumas pessoas dizem que não é bom passar os vídeos, algumas dizem que sim.
A deputada Célia Leão foi favorável a mostrar tudo que a sociedade tem que saber e
ver. As autoridades também. Eu quero passar alguns vídeos curtos para que todos
tenham consciência.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV – Pela ordem, Sr. Presidente. Mais uma vez
eu solicito a V. Exa., o nosso tempo é curto, muita gente tem que sair. Acho que os
filmes são importantes – a Ana do Carmo também, todos falam – mas se o senhor olhar
a plateia, todos que estão aqui já viram os filmes e estão cansados de ver esses filmes,
porque são tristes. Eu solicito, se o senhor puder encurtar os filmes e nós começarmos
na oitiva. Desculpe, presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO - PSC – Tem gente que não viu.
Eu vou fazer um meio-termo. Temos oito vídeos e vamos passar apenas dois, porque é
importante para elucidar essa questão. Por favor, vamos passar o primeiro vídeo – eu
passei na reunião passada, mas hoje o público é diferente – alguns viram. O que está
acontecendo é que a realidade que estamos vivendo hoje, é esta que vamos mostrar
nesse vídeo.
***
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- É exibido um vídeo.
***
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO - PSC – Estão despedaçando um
porco, enquanto o cidadão está segurando as duas pernas de trás dele, para que ele não
fuja. Como se ele fosse fugir com 14 cães mordendo ele e o despedaçando em vida.
Esse fato aconteceu em Mogi Guaçu, inclusive nós fizemos uma reunião com o
Ministério Público, a Polícia Ambiental e o delegado local. Esse cidadão foi detido, mas
pagou fiança e foi embora.
Eu gostaria de dizer a todos que estamos ao vivo pela TV Assembleia e agradecer
a audiência. Atendendo à solicitação do deputado Roberto Tripoli, eu vou poupá-los
porque na internet tem inúmeros vídeos desses, inclusive há um que se chama
“Caçador”.
O SR. WELLINGTON MOURA – PRB – Pela ordem, Sr. Presidente. Eu
pediria que colocasse. Não é questão de poupar, nós não podemos poupar quem são os
culpáveis por isso.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO - PSC – Atendendo à solicitação
do deputado Wellington, um outro vídeo. Inclusive tem o caçador e eu quero chamá-lo
aqui para CPI. Convocá-lo para prestar depoimento, porque isso é crime.
***
- É exibido um vídeo.
***
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO - PSC – A Deputada Célia
acabou de chegar para engrandecer a nossa reunião. Deputada, aquilo que senhora disse,
é uma questão de que temos que mostrar. O que os olhos não veem, o coração não
sente, então estamos mostrando. Peço desculpas do deputado Roberto, que se sensibiliza

5

muito com isso. Nessa saída eles mataram três, mas para mim isso não é javali, é um
cateto. É um porco normal.
Ana, isso faz parte da democracia. Desculpe, mas tem pessoas que levantaram a
mão e querem ver, os deputamos membros desta Casa fazem questão de ver. A verdade
tem que ser mostrada, seja dura ou não. Eu sou partidário disso, temos que mostrar que
as pessoas se sensibilizam quando acabam vindo esse tipo de coisa. Temos que mostrar.
Se você quiser voltar daqui a cinco minutos, não tem problema. Temos que respeitar a
opinião dos deputados e parte do pessoal que está aqui presente, democracia se faz
assim. Eu acho que deu aperitivo e para o adiantar do tempo, nós vamos dar andamento.
A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB – Pela ordem, presidente. Muito rapidamente
cumprimentar V. Exa., os membros da Mesa, deputados e convidados, o público
presente, as senhores e senhores, a nossa Policia Militar, Policia Florestal. Enfim, quem
estiver aqui de autoridades do governo. De forma muito rápida, cumprimentando todas
as senhoras e senhores. De forma especial, essa senhora que eu não conheço e é um
prazer conhece-la, com todo o respeito. Fui eu mesma que há uma semana disse ao
deputado Feliciano, em uma das nossas reuniões da CPI: olhos que não veem, coração
que não sente.
Eu tenho uma luta, além dos animais, uma luta com pessoas com deficiência – não
preciso explicar porque, 43 anos sentada nessa cadeira de rodas – onde eu pude, com a
graça de Deus, ajuda da família, dos amigos e da sociedade, superar muita coisa. Mas as
pessoas com deficiência ainda nesse planeta sofrem muito. Nós precisamos mostrar o
que significa pessoas com deficiência, o que elas vivem, o que elas podem e não podem,
e o que fazem com elas, principalmente violência contra mulher com deficiência, que
não pode gritar porque não fala; não pode andar porque é paralítica; não pode se
defender porque tem deficiência intelectual. Eu sempre digo que tem que mostrar o que
está acontecendo e foi eu mesmo quem disse: olhos que não veem, coração que não
sente.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV – Pela ordem, presidente. A senhora não
estava aqui quando eu reivindiquei ao Sr. Presidente que encurtassem os filmes para que
nós possamos começar a trabalhar. A deputada Célia, que trabalha também na proteção
animal, a Ana Maria Pinheiro, por exemplo, eu não vou falar há quantas décadas ela
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trabalha com proteção aos animais, porque ela começou antes de mim. A Sônia Fonseca
também, 90% que está aqui conhece esses filmes, 90% são sensíveis a esses filmes.
Eu, particularmente, acho – para concluir – que tem que mostrar sangue sim; nas
Universidades, para pessoas que nunca viram isso. Eu não consigo mais ver essa
situação, há 40 anos eu vejo isso, eu não durmo bem. Eu não vou atrapalhar a reunião da
Comissão, de forma alguma. Nas próximas reunião eu dou presença para abrir a
reunião, me retiro, passam os filmes e eu volto para trabalhar; 90% da plateia conhece
essa situação e o que nós estamos querendo resultado. O presidente quer sensibilizar, e
está certo, é uma forma. Ele tinha três, eu pedi para reduzir. Eu não quero criar
polêmica, eu prefiro começar. Só para registrar o porquê eu pedi para parar os filmes.
A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB – O senhor pediu um aparte e obviamente terá
sempre que me pedir, por isso eu não encerrei e não conclui o meu pensamento. O meu
pensamento é exatamente esse, nós não podemos respeitar nenhuma entidade,
instituição ou pessoas, homens ou mulheres, jovens ou com mais idade, que trabalham
nessa causa a décadas e conhecem isso, como o deputado Feliciano, a fundo. Mas eu
penso que se não todos, alguma coisa – e eu não tinha ouvido a fala do senhor, deputado
Tripoli, de resumir os filmes, que nós até concordamos, é verdade – mas acho que não
podemos, em uma CPI com essa magnitude, que tem promotoria, polícia, todos para
acabar definitivamente com essa violência, nós não apresentarmos pelo menos um
pouco.
Eu concordo com o senhor. Nós estamos aqui – peço que o senhor não só
componha o quórum e saia – peço que o senhor fique, porque nós precisamos muito do
conhecimento, competência e respeito que o senhor tem a essa causa. Obrigada,
deputado Feliciano. Podemos dar continuidade.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO - PSC – Obrigado, deputados. Eu
quero encerrar esse assunto. Eu parei de comer carne depois que eu vi um vídeo de
abate, acho importante e 95% das pessoas que se tornaram vegetarianos, foi por conta
de assistir um vídeo de abate. Acho que as pessoas voltam naquilo que a Célia disse, o
que os olhos não veem, o coração não sente.
Eu queria dizer a justificativa com relação a esse caso especifico dos porcos. Nós
estamos incorrendo em um erro muito grave. As pessoas, com a suposta autorização
para abater esses animais. Estive na Secretaria de Meio Ambiente e conversei com a
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Dra. Vilma, ela me deu uma explicação básica na ocasião – já tem quase um ano –
dizendo que essa autorização tem aspas. Para caças, a pessoa precisa se inscrever na
Secretaria do Meio Ambiente, tem que colocar o registro da arma – ela vai dizer com
mais propriedade, nós vamos voltar aqui, vamos falar da constituição do Estado que
veda isso, eu quem vou falar e quem entende disso.
O que está acontecendo é que as pessoas ouvem isso: “está liberada a caça”. Estão
entrando para o meio do mato com não sei quantos animais e começa a carnificina.
Esses vídeos difíceis que vocês viram, são 14 cães em cima de um porco e começa a
carnificina, isso sim é crime de maus-tratos. Controle populacional é uma coisa, agora
isso é crime de maus-tratos com requintes de crueldade, isso é outra coisa. Quando o
cachorro entra no meio do mato para achar os porcos – seja javali, não justifica, o cateto
também é crime caçar porque é silvestre – o cachorro não vai perguntar para o porco: “o
senhor tem documento? O senhor é javali, o que o senhor é? ”. O primeiro bicho que de
movimentar, eles matam. Tem um vídeo que eu não vou passar, mas mantaram uma
onça. Foi o primeiro bicho que achou, matou uma onça, eles são dispostos a matar. Eles
entram com espingarda, pegam uma capivara e matam, o que entrar na frente eles
matam
O vídeo que eu passei anteriormente é um cateto. Além do crime de maus-tratos, é
um crime ambiental porque está caçando animal silvestre. Fica difícil e isso é constante.
Esses dias encontrei um cidadão em um bar, conversando: “amanhã a gente vai caçar”.
Me aproximei – pena que eu não gravei a conversa. Outra coisa, pela regra que a Dra.
Vilma me disse na Secretaria, o cachorro não pode encostar na caça. Eu só vi em
desenho animado o cachorro apontando a caça, nunca vi um cachorro não encostar na
caça. Fiquei sabendo de um caso que teve até fogo amigo. Eu recebo muita denúncia de
gente que mora em propriedade rural e não sai mais nem da porta cozinha, com medo de
tomar um tiro. Virou festa. Isso virou uma bagunça.
Quem tem que regular isso? É o governo. Eu quero salientar aqui que essa
Comissão Parlamentar de Inquérito, os deputados, o nosso trabalho e a nossa visão são
suprapartidárias, não tem copartidária, Célia disse isso muito bem na última reunião,
que aqui o nosso compromisso é com a vida e com a sociedade. Nós não queremos
saber se o partido A, B ou C, que está cometendo um crime ou está fazendo certo e
errado, o que nós queremos aqui é que cada um faça sua parte de forma certa e legal –
legal, diga-se de passagem – o que está acontecendo aqui é crime. Eu vou ter que
mediar, estou ando o meu posicionamento. Eu acho que o Estado não pode transferir
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para o civil esta responsabilidade, se tem que ter controle populacional, o Estado é quem
tem que fazer, se não vai virar uma loucura. Daqui a pouco não vai poder entrar em
propriedade rural, já que é tiro para tudo quanto é lado e o sofrimento que os animais
estão sendo acometido.
Eu acho que falta ao Estado assumir a responsabilidade que é dele, esse governo
que assumir. Por isso, eu convidei a Polícia Ambiental porque ela é quem tem mais
capilaridade, que está mais ligada no dia a dia: “está liberado porque o Ibama libera. ” O
Ibama libera, mas a constituição do Estado veda, que é pela hierarquia das leis, não
pode caças nada, de jeito nenhum. Por isso, convidei o secretário Mauricio Brusadin,
que eu conheço de longa data, conheço a qualidade deste secretário. O Mauricio é uma
pessoa que sempre buscou a questão ambiental e sabemos como é toda essa questão que
ele vai enfrentar e está enfrentando. O que nós não podemos deixar, de forma nenhuma
– nós sabemos que no Estado, desde que tenha critério técnico, o Estado não pode
opinar por critério leigo, sob pena de improbidade. Eu gostaria de, mais uma vez,
agradecer o secretário Mauricio, que veio prontamente quando eu liguei para ele. Ele
tem muita coragem e vontade, precisa de muita gente, todos nós da sociedade, de
técnicos, para auxiliar a Secretaria para que pegue o rumo completo.
Eu quero convidar para a mesa a Dra. Vilma. Por gentileza, Dra. Vilma.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV – Pela ordem, presidente. Enquanto
organizam as cadeiras, eu queria aproveitar e só informar que as pessoas mais antigas
têm conhecimento. Na Constituição Estadual 1992, Ana Maria? Eu me recordo que eu,
junto com Fernando Gabeira, peguei algumas pessoas vestidas de animais, viemos na
Assembleia e fizemos um lobby contra um projeto de caça. Era de um deputado
radialista, o Betel. Nós fizemos um grande lobby naquele momento, contra a caça no
estado de São Paulo e conseguimos aprovar na Constituição Estadual a proibição da
caça.
Eu acho, sinceramente, que o Estado de São Paulo – como o presidente disse
muito bem – nós temos que respeitar a nossa lei estadual, independente da federal. Eu
queria também colocar que nós estivemos com o secretário Brusadin, que eu também
conheço a muito tempo e respeito, que me trouxe uma boa notícia. Quando o
governador o convidou, disse a ele que uma das prioridades era a questão da proteção
animal, que ele tinha que trabalhar e por isso, ele me procurou para ouvir o que poderia
fazer. Eu estou muito animado com o Brusadin nessa situação.
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Ao mesmo tempo, eu pedi a Polícia Ambiental que estão aqui os representantes –
eu estou colocando isso para que, na fala do secretário, eles apresentarem uma resposta
– eu pedi ao representante da Polícia Ambiental que na Ilha Bela soltaram um
javaporco. É o que o presidente falou mesmo, eles saem para caçar e é tiro para ver cair,
secretário, porque não vai comer. Eu pedi a Polícia Ambiental que colocasse uma
viatura da Ilha Bela para conter a caça, porque é um Parque Estadual, é uma Ilha e tem
muita caça.
Eu gostaria de ouvir também do Sr. Secretário, porque eu sei que já fizeram várias
apreensões na Ilha Bela desde que colocaram a viatura, está lá 24 horas. Eu estou
falando de uma ilha, mas o nosso país é imenso. Eu gostaria de ouvir do secretário, essa
questão de como estão as apreensões, que eu concordo com o nosso presidente
Feliciano, eu acho nós temos que respeitar a legislação estadual, que nós podemos
legislar em causas locais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO - PSC – Eu vou passar a palavra
para Dra. Vilma, para que ela esclareça como funciona essa questão. Como é que a
Secretaria do Meio Ambiente está se comportando com relação a esta deliberação sobre
a caça de, entre aspas, javali. Por favor, doutora.
A SRA. VILMA CLARICE GERALDI - Bom dia a todos. Obrigada pelo
convite/convocação. Na verdade, o controle no estado de São Paulo, de fato a
constituição já traz um artigo que diz que a caça é proibida.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Por gentileza, a
assessoria está dizendo que a senhora precisa ler o termo primeiro.
A SRA. VILMA CLARICE GERALDI - Eu, Vilma Clarice Geraldo, infraassinada no RG 685.560-7, exercendo o cargo de diretora do Departamento de Fauna na
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, fui convocada a comparecer a
esta Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha, com fundamentos nos Art.
203 e 218 do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo do Art.
13 da constituição do Estado, e com o Art. 3 da Lei Estadual 11.124, de dez de abril de
2002.
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Declaro que fui advertida a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto
no Art. 4, inciso dois da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. Assino em cinco de
dezembro de 2017. Posso?
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Por favor.
A SRA. VILMA CLARICE GERALDI - De fato, a constituição do Estado veta
a caça. A Lei de Proteção à Fauna do Estado de São Paulo também veta a caça. No
entanto, elas têm algumas exceções; quando é permitido o controle do animal, no caso
de agressão ou perda de saúde, ou por problemas ou perdas na agricultura e pecuária.
Esse é um ponto. Com relação à autorização para uma pessoa ser controladora de
javalis, e no caso usamos o termo “controle” porque não é caça. Pelo menos entendemos
dessa forma, e é assim que deve ser entendido.
O indivíduo interessado entra num sistema federal do CTF - Cadastro Técnico
Federal, se inscreve na categoria Controle de Espécie Exótica Invasora, que é a situação
do Sus scrofa, o nome científico do javali e de seus híbridos. Essa é uma espécie
considerada uma das cem espécies mais danosas, e exótica invasora no mundo inteiro.
Ela foi declarada nociva pelo Ibama. Esse indivíduo se inscreve no CTF e depois
apresenta trimestralmente à secretaria um documento, ele manda por carta ou
pessoalmente, de onde ele foi fazer o controle.
Mesmo que ele não tenha feito o controle, ele tem que apresentar esse documento.
Na medida em que ele apresenta esse documento, nós abrimos um processo em nome
dele, e fica lá guardado. Periodicamente ele vai inserindo esses relatórios. A Secretaria
de Estado do Meio Ambiente não emite autorização para esse tipo de atividade. Só é
previsto na IN-3 - Instrução Normativa Ibama/2013, que é necessária a emissão de
autorização quando é previsto armadilhamento. Não se trata de constituir uma armadilha
que possa ferir o animal, mas um brete, um cercado, e esses animais são cevados para
depois ser feito o controle.
Nesse sentido, a secretaria desde sempre só emitiu uma autorização para
armadilhamento. Até hoje essa pessoa que solicitou não informou, e acho que nem está
em atividade para fazer esse controle. Mais alguma questão?
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Então a autorização é
automática? A pessoa se inscreve no âmbito federal para ter.
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A SRA. VILMA CLARICE GERALDI - Isso.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Então o Estado não tem
nenhuma forma de controle sobre isso? A Secretaria do Meio Ambiente não se mete
nessa questão, não tem nenhum controle?
A SRA. VILMA CLARICE GERALDI - A nível estadual nem nós, nem o
Estado e nem outro Estado, porque funciona dessa forma. O que o Ministério do Meio
Ambiente está fazendo é coordenar um plano que foi aprovado recentemente, agora em
meados de novembro. Ficou o ano inteiro sendo trabalhado, é um plano que está
disponível inclusive no site do Ibama. São 119 páginas, e vários temas são tratados
nesse plano para ser desenvolvidos.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Então toda essa
normativa de que o animal não pode encostar na caça, igual a senhora me disse, é tudo
um regramento federal?
A SRA. VILMA CLARICE GERALDI - Na norma federal, a IN-3 não
menciona cachorro, a caça com o animal. Mas as pessoas acabam utilizando. Então não
temos como... Nesse plano aprovado agora em novembro, esse será um dos temas a ser
tratados pela equipe que compõem os representantes dos diversos estados.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Queria convidar o
coronel para fazer parte da Mesa. Infelizmente está sem espaço, mas colocamos uma
cadeira ali agregada. Vamos ter que passar a bola para a Polícia Ambiental? Coronel,
em primeiro lugar queria cumprimenta-lo e agradece-lo por ter aceito o convite
imediatamente. Diante dessa questão que a Dra. Vilma disse, que o Estado praticamente
não tem nada a ver com essa questão, então o Estado não tendo nenhum regramento
com relação a isso, e seguindo um regramento federal, o que sobrou? Obviamente
vamos discutir essa questão do Estado daqui a pouco, sobre a constituição do Estado
que veda. Enfim, não sou eu que vou discutir isso.
Queria saber do senhor se esses vídeos que passamos aqui, os animais sendo
mortos dessa maneira, se a Polícia Ambiental considera isso maus-tratos ou não.
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O SR. ALBERTO SARDILLI - Bom dia a todos. É nítido que os animais que
foram expostos nos vídeos sofreram uma condição ruim de abate. Não tenha dúvida. O
que o próprio deputado Tripoli falou é que não são imagens agradáveis de se ver. E por
si só, as imagens já são uma resposta à pergunta do senhor. Certamente não é a melhor
forma de se fazer o manejo do animal. O que é importante deixar claro é que a Polícia
Ambiental trabalha dentro da legislação vigente, seja ela qual for.
Hoje temos uma legislação permissiva de abate, que é denominada de manejo, e
atuamos no excesso do exercício desse manejo. Nós temos no ano de 2017 sete ou oito
ocorrências em que foram lavrados Boletins de Ocorrência por maus-tratos de
caçadores. Em sua grande maioria do próprio javaporco. Agora enquanto houver essa
permissão, a Polícia Ambiental não pode criar uma legislação paralela à sua vontade e
impedir que isso aconteça. É importante que se entenda que a Polícia Ambiental
trabalha dentro dos parâmetros legais. Se houver maus-tratos confirmados e
surpreendidos naquele momento - porque depois que pegamos o porco morto, não dá
para falar que teve maus-tratos, a não ser que seja uma situação do porco despedaçado
pelo cachorro.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Ou com marcas de
mordidas.
O SR. ALBERTO SARDILLI - Se pegarmos nessa condição, possivelmente
seria possível tomar alguma providência legal. Agora caso contrário, e o que eu
estranho é que temos alguns canais, e não são poucos, de denúncia. O Portal da Polícia
Ambiental do Estado de São Paulo tem cinco ou seis formas de se praticar todo tipo de
denúncia. E nós não temos muitas denúncias. Nós temos, no ano de 2017, 557
ocorrências de maus-tratos. Nós atuamos nesse crime. Agora se não chegar ao
conhecimento da Polícia Ambiental, mesmo com a permeabilidade que a PA tem no
estado, fica difícil de surpreendermos.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - O senhor tem recebido
denúncias pela DEPA - Delegacia Eletrônica de Proteção Animal também?
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O SR. ALBERTO SARDILLI - A delegacia eletrônica migra via ofício para nós
quando acontece a denúncia. É uma das modalidades de denúncia. Temos um aplicativo
desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente chamado Denúncia Ambiente. É
excelente para elaboração de denúncias, inclusive possibilitando o georreferenciamento,
fotografia, para fazermos a devida operação. Todas as denúncias recebidas são
devidamente apuradas.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Me permite, presidente?
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Pois não, deputado?
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Me diga o número de apreensões de
denúncias. O senhor falou de 500 e poucas. Eu requeiro de V. Exa. esses dados todos
para a Comissão analisar. Poderia me explicar que tipo de maus-tratos o senhor tem? De
500 denúncias, a maioria são de que tipo?
O SR. ALBERTO SARDILLI - A grande maioria são com animais domésticos;
aves, temos uma demanda muito grande com criadouro de cães, uma certa rotina com
criadores de porcos irregulares. Eu já tive a oportunidade, com o próprio deputado
Feliciano, a primeira oportunidade que nos falamos numa situação de criação de porco
na Zona Sul de São Paulo, onde não tinha a menor condição. Fomos lá, atuamos e
elaboramos o Boletim de Ocorrência. Mas na grande maioria é com animais domésticos.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Muitos que criam animais domésticos?
Canis?
O SR. ALBERTO SARDILLI - Até algumas ONGs que têm os animais e não
exercem da forma correta o manejo deles. São locais sujos, falta de alimentação
adequada. A grande maioria é animal doméstico, e uma boa parte de aves.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Queria saber da
orientação que é passada, porque sabemos da capilaridade da Polícia Ambiental, e
infelizmente que nem digo agora, não gravei o cidadão que encontrei no bar que é
caçador. Sabemos que em todo lugar tem os bons e maus policiais, bons e maus
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deputados. Enfim, toda profissão tem os bons e maus. E sempre parabenizo a Polícia
Ambiental quando tenho oportunidade, porque é parceira do nosso trabalho na luta e
proteção animal. Mas esse cidadão que estava no bar eu falei “o senhor sabia que não
pode, que é crime caçar com cães?”, e ele falou “ah a polícia vê, está sabendo”.
Enfim, queria saber qual é a orientação com relação aos cachorros. Se tem, pode
caçar ou não pode? Ou acha que o cachorro é ensinado e não vai encostar na caça? Qual
é a orientação que a Polícia Ambiental dá para todos os locais?
O SR. ALBERTO SARDILLI - A caça é proibida com ou sem cachorro. No
caso do manejo do javaporco, que a lei assim o enquadra, não há nenhuma restrição
para o cachorro localizar. Não existe nada que proíba. Agora o cachorro fazer o que
estava sendo feito já é um excesso. A orientação é para que não se deixe acontecer.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Tem algum caso concreto
disso, de que a polícia atuou?
O SR. ALBERTO SARDILLI - Não, esse ano nos dados que levantamos não
temos casos em que houve o flagrante da prisão do indivíduo caçando com cães.
Inclusive eu pediria que essas denúncias que o senhor recebe, se puder remeter para nós
será muito útil.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Vou remeter, com
certeza.
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Sr. Presidente, posso fazer um questionamento
para compreender melhor?
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Pois não, deputado?
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Qual a diferença real entre a caça e o manejo?
O SR. ALBERTO SARDILLI - Então, o que acontece? Existem animais que são
considerados nocivos. A própria normatização do manejo do javaporco considera ele
como um indivíduo exótico, que é nocivo ao meio ambiente. O javaporco, e isso é
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notório, é necessário que seja feito um controle. Nós tivemos a oportunidade de
sobrevoar a região de Rio Preto até Santa Fé do Sul, e percebemos principalmente a
lavoura dizimada pelo javaporco. Fora isso, ele assoreia as APPs, a parte de rios. Ele é
realmente um indivíduo complicado. Não significa que se justifique fazer o que estão
fazendo, mas é complicado ao meio ambiente.
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Então só para esclarecer, a diferença entre
manejo e caça depende da espécie, correto?
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Posso colaborar? É o seguinte, a fala dos
caçadores é que eles não caçam, mas fazem manejo por existir uma superpopulação.
Então a mentira é manejo. Nos Estados Unidos, por exemplo, é liberada a caça. E o
dinheiro que eles pagam por cada alce é revertido para o manejo. A palavra manejo para
nós protetores de animais é triste. Não é manejo. O javaporco é um javali que foi solto
para caçar, e começou a namorar os porcos silvestres. Então se libera a caça, como a
moça falou, porque dizem ser exótico. Mas ele somou com o porco e virou javaporco.
Então quer dizer, são desculpas. Que nem a autorização estadual, federal. Não
existe. E o manejo também me desculpe, mas não existe na Secretaria do Meio
Ambiente nenhum estudo que prove. Quer dizer, a não ser o javali que acaba com as
plantações e você tem esse flagrante. Mas de resto você não vai me falar que vai fazer
manejo de papagaio, de porco, de animais silvestres. Só para entender melhor a
situação.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Já para irmos
caminhando e desenvolvendo um raciocínio, acho que temos dois problemas. Um é
jurídico e outro é técnico. Como estamos fazendo com a CPI anterior, da questão de
aquisição de animais para o ensino, estamos seguindo e construindo um raciocínio
técnico e um jurídico concomitantemente, até para apurarmos a questão de imputação
de crime e modo de resolver a questão.
Agora gostaria de passar a palavra para a Dra. Vânia Tulio, promotora de Justiça
do Gecape de São Paulo.
A SRA. VÂNIA TULIO - Boa tarde. É uma honra estar na presença do Sr.
Secretário, e de todos aqui na Mesa. Fico até um pouco intimidada com Vossas
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Excelências. Mas essa questão, e seguindo a continuidade imediata do que estava sendo
falado, o senhor tem razão quando disse que é um engodo. Toda essa história de caça,
de IN-3, na minha opinião, é um engodo. O Legislativo e a sociedade brasileira estão
sofrendo um engodo por parte dos caçadores e daqueles que estão financiando, e vão
ganhar dinheiro com isso.
Vai aumentar vertiginosamente o número de armas no país sem controle, porque
ninguém mais vai conseguir controlar. E por que falo que é um engodo? Se olharmos a
Lei dos Crimes Ambientais, em seu Art. 37, ela já prevê a possibilidade de matar o
animal que é nocivo para as lavouras, pomares e rebanhos. Já está previsto, não
precisávamos de uma Instrução Normativa. A própria Lei Federal 9.605 já prevê essa
possibilidade. Por que falo que é engodo? Porque ou é caça, e está proibido, ou é
manejo. Se é manejo, tem que obedecer a Resolução 257/07, do próprio Ibama, que diz
que precisa ter licença prévia. Então esse cadastro é uma liberação à caça, levando de
roldão tudo que existe de legislação no Brasil.
A pessoa que descumpre o cadastro, o que ela sofre? Não tem. Como eu anulo um
cadastro? É um cadastro. Ele vai lá no computador, coloca o nome, seus dados. E aí?
Ele descumpriu, o que você faz? Porque se é uma licença você cancela, você anula.
Então vocês me desculpem, mas tudo isso é um grande engodo. Não sei como fazer
isso, mas acho que a única solução é revogar a Instrução Normativa 3/2013. Primeiro
que isso é a própria fiscalização, a chefia do Ibama quem diz. Não se sabe datas e locais
onde serão feitas as caçadas. Ela diz que os caçados deveriam informar o Ibama ou o
Estado de quando iriam fazer a caçada, em que local, com que armas, para que a
fiscalização fosse exercida. Isso não é feito. É piada. Nem no Japão isso funcionaria, na
Suíça, e muito menos no Brasil.
Não se sabe o número de caçadores, o número de javalis e nem os locais em que
eles estão. E eu pergunto, onde está o princípio da precaução? Como você autoriza o
assassinato, a morte de um ser sensível, sem antes o Estado ter um levantamento
populacional e locacional desses animais? Não há meios de avaliar a efetividade dessa
matança. E vou falar numa seara alheia, do que eu sei o javali, por ser um animal
exótico, mas gregário, não adianta você matar um animal. Ele vai continuar se
reproduzindo. O correto seria a ceva, que a Dra. Vilma falou que só tem um pedido que
não foi justificado. O correto é isso, você ceva o grupo de javalis e maneja aquele
grupo. Não é qualquer da sociedade, mas o técnico fazer isso para garantir que ele não
será estraçalhado, torturado ou sofrer maus-tratos.
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O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Me permite um aparte, promotora?
A SRA. VÂNIA TULIO - Pois não, por favor.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - E a questão da castração? Porque manejo é
a morte. Quer dizer, nós vamos cevar, concordo plenamente. Ceva é alimentar. Coloca o
alimento ali, os animais vêm, você ceva e sabe onde o grupo está. Agora pegar o grupo
e sacrificar também? Será que não seria o caso que nem estamos fazendo com os
domésticos, Feliciano? Castrar? Não quero cortar o raciocínio da promotora, só queria
colocar que é difícil.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Queria só agradecer a
presença do nosso deputado André, que acabou de chegar. Deputado Tripoli, quando a
Dra. Vânia fala é da questão jurídica. Depois temos outra pessoa, o biólogo, que vai
entrar nesse assunto que você acabou de inquirir agora. Doutora, pode continuar.
A SRA. VÂNIA TULIO - Então, os caçadores não entregam os dados e
relatórios conforme previsão na própria Instrução Normativa. Aliás, isso não acontece
nem na Espanha, um país que permite a caça há décadas, e que realmente já está se
conscientizando que não há como controlar animais que estão em risco de extinções
sendo mortos, em locais especialmente proibidos. Então se não tem lá, não vai ter aqui
também.
O que se tem de informação sobre javali são os próprios caçadores ou fazendeiros
que dão as informações. É óbvio que eles não dão informação que desfavoreça o
interesse que eles têm de continuar matando. Aliás, costumamos dizer que toda essa
história começou com a Instrução Normativa 3/2013. E ninguém está questionando isso,
mas essa história começou com um fazendeiro que ilegalmente e criminalmente soltou o
javali na natureza. Isso é crime, e ninguém questiona. Onde apareceu o primeiro javali?
No Rio Grande do Sul, provavelmente. Quem foi atrás? Qual investigação foi feita para
descobrir o crime praticado por esse fazendeiro?
Não há estudo, como deveria existir, para identificar os locais prioritários. Ou
seja, onde existe o maior grupo de javalis para ter uma ação efetiva. O Ibama já
constatou o hiatus; se o javali começou um descontrole aqui - e javali não voa, nem
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nada, nem pega barco, nem avião - não poderia aparecer um grupo de javalis em Goiás.
Não poderia aparecer outro grupo de javalis em Ilha Bela. Então é óbvio que esses
caçadores e fazendeiros estão pegando os filhotes, que são mais fáceis de manejar, e
soltando em diversos locais para criar uma ideia de que existe um descontrole, e aí
justificar tudo que estamos vendo agora.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Doutora, queria só fazer
um parêntese, sem quebrar o raciocínio. Inclusive hoje estão formando clubes de caça,
que cobram mensalidade e por cada aventura, vendem cachorros. Virou uma indústria
da caça. Esses clubes têm como único interesse o financeiro.
A SRA. VÂNIA TULIO - Tem até um aplicativo chamado “Aqui tem Javali”. Já
se captou mensagem orientando a não matar fêmeas e filhotes, justamente para que
possam se reproduzir cada vez mais. Já se percebe também no Rio Grande do Sul, em
duas ou três cidades, outra espécie invasora, o axis, que na verdade é um veadinho. Ele
também é exótico, originário da Índia. O que essa IN está proporcionando é justamente
a soltura de animais exóticos na natureza, e no bioma brasileiro. Não vou falar nem das
consequências nefastas para o próprio bioma e animais nossos, para justamente cada vez
mais ampliar o espectro de caça.
Pois bem, tem mais um aspecto que eu queria falar. Por tudo isso temos que
pensar especificamente em relação ao Estado de São Paulo. Nós temos o 204 da
constituição do Estado, que proíbe caça sob todas suas formas. Está lá bem claro. E
inclusive o que o senhor falou de que o Estado pode legislar de forma de interesse local,
isso foi inclusive confirmado por um voto no Supremo Tribunal Federal que disse
exatamente isso. São Paulo podia e devia legislar proibindo a caça porque é interesse do
Estado, que tem suas especificidades. Cada Estado tem as suas.
O Estado de Santa Catarina já está autorizando caça, contrariando toda a
legislação. Um dos projetos de lei que está em Brasília é para que o controle e a gestão
da fauna venham completamente para os Estados, sem a participação do Ibama. Então o
que a Emenda Constitucional 140 fala é que os Estados poderão fazer a gestão da fauna,
mas a título colaborativo com a federação. Em colaboração com o Ibama. Não é isso
que está acontecendo; o que eles querem é que cada um controle seus animais de
maneira absolutamente isolada e sem qualquer controle federal.

19

Já disse da Resolução 237. Se a caça não pode em São Paulo, se é manejo, tem
que ser feito pelo Estado e obedecer a Resolução 237 do Ibama. Portanto, acho que já
falei tudo. Deixa eu ver se não esqueci nada importante. Com relação a esses vídeos, a
deputada me perguntou e vou falar da especialidade do Dr. Olim. Esses vídeos podem
ser encaminhados para a Polícia Civil, instaurar um inquérito policial e pesquisar o IP, a
origem dos vídeos, e a partir daí tentar identificar os autores. Qualquer vídeo pode ser
encaminhado para a polícia, e pode partir dessa própria Comissão.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Igual fizemos em Mogi
Mirim, da mesma forma.
A SRA. VÂNIA TULIO - É isso. Muito obrigada.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Me permite, presidente? Só para colaborar
um pouquinho. Eu pedi à minha assessoria e estão desenvolvendo um projeto de lei para
ser apresentado para a próxima semana. Eu estava questionando isso que a doutora
colocou agora. Nós fizemos na constituição estadual a proibição da caça, mas não tem
sanção. Então pedi para minha assessoria apresentar um projeto de lei semana que vem,
criando a sanção. Hoje a Polícia Ambiental colocou que é proibido, mas não tem
nenhuma sanção, nenhuma multa. Então vou aproveitar um projeto de lei criando multa
para os caçadores. Nós temos que mexer no bolso ou na saúde. Hoje não tem sanção
nenhuma, é só proibido.
Não é uma coisa que vai resolver, mas acho que ajuda. A hora que você começar
o cara em flagrante e multar em cinco, dez mil reais, ele começa a pensar duas vezes. Só
para colaborar com a discussão.
O SR. ALBERTO SARDILLI - O senhor me permite um aparte? A lei federal
prevê multa e penalização no crime de caça.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - E aí é o Ibama que faz essa multa ou
convênio com a Secretaria do Meio Ambiente? O senhor mesmo pode aplicar a multa?
O SR. ALBERTO SARDILLI - Não, a Polícia Ambiental faz a autuação.
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O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Quais são as multas?
O SR. ALBERTO SARDILLI - Depende do local da caça...
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Se é uma área de preservação, se é um
parque estadual...
O SR. ALBERTO SARDILLI - Se a caça é feita à noite...
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - São pesadas? O deputado Olim está
perguntando. Em extinção está bom, cinco mil eu acho que é uma. Mas o outro é muito
pouco. Javali 500 eles adoram, caçador é tudo rico.
O SR. ALBERTO SARDILLI - Então, mas no caso do javali ou do javaporco,
se ele estiver enquadrado nesse status de manejo não é possível aplicar essa autuação. É
só em caça de animais silvestres da fauna.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - E o javaporco, é considerado o quê?
O SR. ALBERTO SARDILLI - Mesma coisa, ele é considerado um animal
exótico.
A SRA. VÂNIA TULIO - A Dra. Vilma pode confirmar, o coronel Sardilli.
Existe uma previsão de redução da multa, não é isso? Por vezes você vê a multa muito
alta, e ela pode ser reduzida até tantos por cento por ocasião do pagamento ou daquela
audiência de transação.
O SR. ALBERTO SARDILLI - A caça não tem condições de reparar danos. No
caso a redução no atendimento ambiental se dá na supressão de vegetação. Se é possível
reparar o dano, a autuação pode ser reduzida desde que o autor assuma o risco e se
comprometa. Agora no caso da caça de animal silvestre, não tem como reduzir.
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O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Então para aproveitar, eu queria saber
quantas multas vocês têm dado em relação aos caçadores. Porque os caçadores estão aí,
os filmes já mostraram.
O SR. ALBERTO SARDILLI - Especificamente sobre Ilha Bela precisamos
levantar, e podemos encaminhar o dado para a CPI. Outro dado importante é que no ano
de 2017 foi dito aqui sobre a dificuldade de controle de armamentos. A Polícia
Ambiental apreendeu 886 armas de caça só em 2017, um número bastante expressivo.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - É feito o que com o valor da arrecadação
das multas?
O SR. ALBERTO SARDILLI - Vai para um fundo existente na Secretaria do
Meio Ambiente.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Sr. Presidente, eu requeiro que V. Exa.
requeira do secretário do Meio Ambiente e dos responsáveis pela Polícia Ambiental
tudo que foi feito no último ano. Quantas multas foram dadas, quantos caçadores pegos.
Todo o relatório para que possamos fazer uma avaliação para o deputado Kaká, e
apresentarmos o relatório para que tenham conhecimento. Eu que milito na área a
promotora não temos conhecimento desses dados.
O SR. ALBERTO SARDILLI - Para o senhor ter uma ideia, só de maus-tratos
em 2017 foram um milhão e meio de multas aplicadas pela Polícia Ambiental. Só de
maus-tratos naquelas 554 ocorrências.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Peço ao deputado Tripoli
que faça por escrito à Comissão para deliberarmos.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Olha presidente, vou dizer que essa
Assembleia Legislativa é triste. Para mim o Plenário é soberano, eu entro com
requerimento e se tiver maioria dos deputados nós aprovamos. Agora tem que entrar
com 24 horas para outra sessão se tiver quórum... A Câmara Municipal é muito mais
ágio. Não estou criticando você, mas o Regimento Interno desta Casa. É triste.
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Concordo plenamente.
Precisamos mudar esse regimento, porque realmente nos amarra com relação a essas
questões. O Plenário é soberano e sempre foi, mas nas Comissões tem que aprovar
requerimento. Concordo com Vossa Excelência. Antes de passar a palavra para o
secretário Mauricio Brusadin, queria dizer que de todos esses vídeos que vi até agora e
que estão na internet, não vi nenhum javali. Eu já vi cateto, um porco, queixada, mas
não me lembro de ter visto um javali.
Eu acho que mais uma vez é o problema financeiro imperando, como dissemos na
reunião passada com os biotérios. É sempre o dinheiro falando mais alto. Hoje você vai
na internet e tem venda de cachorro, clube de caça, cobram não sei quanto para viagem
de caça, o aplicativo Aqui tem Javali. Enfim, quero passar a palavra para nosso
secretário do Meio Ambiente de São Paulo, Mauricio Brusadin.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Me permite só uma fala curta, presidente?
Queria lembrar, para quem não tem conhecimento, que a Lei 5.197/1967, dizia que era
crime inafiançável com pena de dois a cinco anos de reclusão para quem caçar,
perseguir ou maltratar um ninho. Lembra disso? A lei era de crime inafiançável. A
história mudou na constituição federal. Uma pessoa estava pescando num lago de
Brasília e viu um pato, e pensou “vou comer esse pato”. Não tinha dinheiro, caçou o
pato e foi preso. E aí teve uma discussão em Brasília e mudou a lei. Quer dizer, nós
tínhamos uma lei boa. Eu digo isso em 1967. Você caçou, está preso e é inafiançável.
Só para registro, para sabermos como o mundo está mudando.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Por favor, secretário.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Boa tarde. Quero agradecer a presença dos
deputados e deputadas Ana do Carmo, Maria Lucia Amary, meu amigo Roberto Tripoli,
meu colega de trabalho Delegado Olim, Feliciano um lutador da causa, o Pedro Kaká,
Wellington Moura, Itamar Borges, Carlão Pignatari, Caio França, André, Célia Leão, a
Dra. Vânia, o comandante Sardilli, o Danilo coordenador da CBRN e a Vilma.
Quero ser breve só para trazer alguns pontos. Tripoli, você até lembrou de um fato
agora que me veio à memória quando em 91, eu até trabalhava com o Fábio Feldmann,
e talvez metade dessa discussão aqui não aconteceria. Nós perdemos uma ação na
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justiça porque esse primeiro fazendeiro que importou javali, nós entramos com uma
ação para impedir que ele importasse. Infelizmente foi liberado. Eu lembro disso, e
estava até brincando tentando lembrar, porque acho que era 91. Vieram no gabinete do
Fábio Feldmann. Infelizmente a justiça liberou a vinda desses javalis, um animal
exótico, e hoje estamos diante de um problema.
Mas quero ser curto aqui para chamar vocês para algumas reflexões. Dado que o
problema está diante de nós - nós temos um problema, não dá para imaginar que ele não
existe. Eu sei que tem gente que vai discordar de mim, e respeito isso. Feliciano,
principalmente em nossas unidades de conservação já temos estudos e relatos feitos
pelo Botânico, pelo zoológico, pelo próprio IF, a Fundação Florestal, de que há
presença, nas unidades de conservação, de uma grande quantidade de javalis e
javaporco, e que tem prejudicado nossa fauna e flora nessas localidades. O ideal é que
soubéssemos o tamanho dessa população para pensarmos em políticas para mapear isso.
Mas estamos diante de um problema e precisamos encontrar as melhores soluções.
Tendo isso como ponto de partida, antes mesmo da convocação, quando você me ligou
até anunciei que montamos um comitê, e já foi publicado no Diário Oficial. Queremos
convidar todos que possam colaborar com isso para que pensemos em quais
metodologias podemos usar para tentar fazer o controle dessa população. Nós temos um
excesso de população. Os dados que tenho são relativos às nossas unidades de
conservação. Esses dados podem ser enviados pela Fundação Florestal para vocês.
E há, por parte de biólogos da fundação, relatos de que como perdemos o
predador natural, a onça... E às vezes precisamos levantar a questão da sustentabilidade.
Por que estamos diante desse problema? Porque perdemos o predador natural,
infelizmente. Então montamos esse comitê com caráter oficial na secretaria para ouvir como já ouvi do Tripoli, de você, do Sério, da Maíra que está lá. Eu tenho ouvido várias
técnicas que possibilitem construirmos técnicas de controle mais sustentáveis. Nenhuma
delas se tornou política pública. Tem a própria experiência de Viçosa, que deu início a
uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente junto com a Secretaria da Saúde. Já foi
um baita avanço.
Acho que agora precisamos somar nossas forças para, junto com a ciência, buscar
soluções para que possamos fazer formas de controle que sejam menos danosas aos
animais. Sou sensível a causa, não só da proteção animal, mas acho que todos nós aqui
temos uma obrigação de zelar por aqueles que não têm direito a voto e a gritar. Eu
sempre incluo as futuras gerações e nossos animais, porque sem nossa voz não teremos
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olhares para eles. A primeira coisa é que eu queria convidar os membros dessa CPI, as
entidades que estão aqui para que nos informem e colaborem com esse debate. A
secretaria está disposta a traçar uma política, e inclusive dentro dela, encaminhar
propostas para o Ibama.
A atual presidente do Ibama é uma pessoa sensível. Não estou aqui para defendela, mas é uma pessoa sensível. Se conseguirmos apontar caminhos para que São Paulo
exerça essa liderança e aponte caminhos para solucionar a questão que estamos diante,
acho que construiremos um caminho para isso. Feliciano, as pessoas às vezes no calor
da paixão, atacam e etecetera. Mas queria referendar o papel do comando da Polícia
Ambiental, ainda mais do comandante Sardilli. Para quem não sabe, o corpo da Polícia
Ambiental, só de unidades de conservação no estado de São Paulo, temos 122. Isso eu
falo de uma das funções da Polícia Ambiental.
Nós temos um corpo quase impossível para cuidar de tudo que vemos nesses
vídeos horrorosos. Você mesmo já me fez denúncias que a polícia agiu rapidamente.
Nós precisamos contar com o envolvimento da população nesse caso. Não dá para dizer
e jogar toda a responsabilidade como se a Polícia Ambiental conseguisse coibir isso no
estado todo. Essa mentira eu não vou dizer, porque como diz a promotora, seria um
engodo. Nós temos que construir um caminho para que juntos façamos a denúncia e
coloquemos na cadeia, façamos a punição com o olhar vigilante da sociedade.
Nós sabemos que esse tipo de atividade ilegal, geralmente quando pegamos esse
tipo de gente, tanto é que os pedidos da secretaria são poucos para manejo. Isso tudo
não tem autorização. Outro dia mesmo o Feliciano me ligou oito horas da noite “o cara
está aqui e falou que tem autorização para matar um cateto”. Eu fui ver e não tinha
autorização nenhuma. Isso é criminoso. Quando o cara grita e fala que tem autorização
da Secretaria do Meio Ambiente, podem pegar meu telefone e ligar na secretaria que
vou atrás. É criminoso.
Agora para coibir esse tipo de criminoso não adianta achar que a Polícia
Ambiental tem perna para cobrir o estado todo, ainda mais porque esse tipo de atividade
ilegal é um tipo de atividade que o cara sabe quando faz, a hora que faz e pode fazer
escondido. Então convido vocês para que nos ajudem a buscar saídas. Não há, por parte
da secretaria, uma insensibilidade com objetivo de mudar os protocolos. É possível
mudar protocolos, vamos construir, mas o conhecimento científico para virar política
pública tem um tempo. Então como vamos fazer o controle desses javalis e javaporcos,
se não encontrarmos saídas?
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Uma coisa é dizer “o Estado tem que cumprir essa função”. Seria o ideal, mas
como construir isso, com que metodologia e técnica? Vocês estavam falando de Ilha
Bela, e ontem mesmo estive com o prefeito de Ubatuba e ele me disse que na Ilha
Anchieta está cheio de javali. Nessa ilha que é longe.
O SR. ROBERO TRIPOLI - PV - É um parque estadual, pequeno, mas
subordinado à Vossa Excelência.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Exatamente. Imaginem vocês que ele não foi
conversar disso.
O SR. ROBERO TRIPOLI - PV - E lá eu vou dizer, tem segurança paga por
vocês.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Exatamente, é incrível. Quer dizer, se chegou
na Ilha Anchieta, imagino que isso esteja espalhado pelo resto do estado todo. Então
achar o responsável originário eu até acho. Se ficarmos aqui buscando o culpado
originário eu até acho. Não vou dizer o nome do juiz que liberou a importação quando
nós do gabinete fomos contra, mas não adianta. O que estou propondo a vocês é que de
nada adianta ficarmos escolhendo quem é mais culpado por essa história. A realidade é
que nós temos uma população imensa espalhada, uma Polícia Ambiental que age
frontalmente para caçar e pegar armas de caçadores.
Mas mesmo agora começamos a adoção de um programa chamado Dejem, que é
um pagamento por uma operação delegada para que os policiais possam trabalhar mais
no fim de semana. Mas não existe tamanho de corporação suficiente para coibir isso, se
não trabalharmos com denúncia e envolvimento da população. Além do super aplicativo
que a secretaria lançou - vocês que são mobilizados nas redes, nos ajudem, porque o
cara pode mandar foto, fazer anonimamente, então não tem perigo. Eu lembro uma vez
que o Fábio Feldmann me mandou uma denúncia, e eu sou muito sensível. Além do
meu cachorrinho, sou fanático pelo mico-leão-preto, símbolo de São Paulo. Eu gostaria
muito que mais gente nos ajudasse nessa causa do mico, porque é um animal só nosso,
só tem em território paulista e vive em constante estado na lista de extinção.
Uma vez recebida a denúncia, o cara que fez a denúncia, deu cinco dias e tinha
gente na frente da casa querendo matar ele. Era um gestor nosso, não posso dizer o
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nome porque estamos numa investigação secreta. Mas entramos na justiça ontem
porque tem um super, outra causa que o Olim deve conhecer bem, como o tráfico de
aves caminha bem com o crime organizado e com drogas. E amanhã vocês devem ter
uma notícia horrível. É uma ação nossa e não posso abrir porque corre em segredo de
justiça, mas porque empresários decidiram investir na produção de grandes viveiros de
aves. Uma arara-azul pequena vale 500 mil dólares, pasmem. E isso virou instrumento
de lavagem de dinheiro, e ela sempre anda junto com o tráfico de drogas, etcetera.
Estou chamando vocês para uma reflexão conjunta para que possamos, numa
relação de confiança... Eu sinto que tanto na CBRN, a Vilma, o corpo inteiro da Polícia
Ambiental e nosso pessoal da secretaria, há uma sensibilidade tremenda para tratar do
assunto. E às vezes o que me incomoda e deixa chateado é que preferimos atacar pedras
como se o responsável pela importação de javalis fosse nosso técnico ali embaixo, ou
algum membro da Polícia Ambiental. Em nenhum momento deixamos de ter o desejo
de trabalhar esse assunto e buscar saídas.
E através desta Comissão, que é um excelente trabalho Feliciano - ele me liga
quase toda semana, acho que tem uma ala da Polícia Ambiental que serve só ele. O
Tripoli já foi na raiz, chegou e disse “eu preciso disso em 24 horas em Ilha Bela para
agir lá”, e o comandante logo fez isso.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Me permite secretário, dentro da sua fala?
Eu gostei de tudo que o senhor falou aqui e concordo, só não concordo que a culpa não
seja do Estado. É culpa do Estado sim. Você vai me desculpar. O senhor chegou agora,
não estou responsabilizando o secretário atual por tudo que está acontecendo, mas é o
Estado. Nós aqui falamos disso há 30, 40 anos. Não é novidade. E todo ser vivo, a
responsabilidade é do Estado. Castração é responsabilidade do Estado, hospital. O
senhor quer ver uma situação que tenho discutido com V. Exa. e está difícil?
O Estado não tem nenhum equipamento em relação à questão da fauna. Se eu
tenho a diretoria da fauna, são pessoas que ficam no escritório. Se não tem nenhum
hospital, nenhum departamento... Vou dizer mais, o governador Geraldo Alckmin fez
uma demagogia há alguns anos proibindo pitbull. Fez uma lei e proibiu. Qual é o órgão
que ia cumprir a lei do Geraldo? Quem é que ia cumprir a proibição do pitbull? Porque
o pitbull quando é malcriado, vai para a caça. Eu conheço pitbulls ótimos, que foram
criados dentro de casa com família.
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Mas volto a insistir com V. Exa., o Estado é responsável sim. O senhor assumiu
agora recentemente, e está trabalhando muito bem, tem meu elogio. Mas o senhor pegou
um problema sério para resolver. Nós pagamos impostos para o senhor e sua equipe, a
Polícia Ambiental toda comprar viatura. Nós somos funcionários públicos e temos que
respeitar a vida. Não tem discussão. E aqui vai ser difícil falar manejo para essa turma,
porque aqui todo mundo sabe que é o engodo que a promotora falou. É tudo enganação.
O caçador é rico, vamos pensar assim. Estamos contra pessoas que têm muito dinheiro,
conhecem o planeta, adoram armas, compram leis, fiscais.
O Feliciano falou a verdade; tem deputado ladrão, policial ambiental ladrão,
guarda ladrão. Todo lugar tem. Pegaram agora um secretário vendendo cargo, tem de
tudo. O Brasil está um negócio, o Rio de Janeiro então está triste a situação. Mas só
queria registrar que vamos continuar pedindo coisas para o senhor, e você é de fato
responsável. O Estado é sim responsável.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Eu queria colaborar. Eu
concordo com a palavra do Roberto em gênero, número e grau. Acho que é o contrário,
secretário Mauricio. Acho que o senhor representa para nós uma esperança, porque até
agora foi terrível. Fizeram uma ação criminosa com as capivaras na minha opinião,
deram autorização para matar capivara dentro de um condomínio. A falta de
responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente foi monstruosa. Fizemos uma
audiência pública nesta Casa, trouxemos o maior técnico, o Dr. Tarcísio. Tiveram dois
óbitos na Faculdade de Viçosa, e resolveu o problema.
Quer dizer, volto a insistir, desde que tenha critério técnico não pode optar por
critério leigo. E por conta de uma decisão, uma opinião monocrática de um veterinário,
na minha opinião irresponsável da Sucem, a Secretaria do Meio Ambiente, com um
assunto tão importante com relação à saúde das pessoas, ao invés de ouvir mais pessoas,
deliberou e autorizou matar as capivaras, que até agora devem estar dentro de freezers.
Vamos inclusive chama-la de novo doutora, para resolver outro assunto de pauta aqui,
que são as capivaras. Se a secretaria der mais autorização, o promotor de justiça estava
presente aqui e mostrou toda a irregularidade jurídica.
Mauricio, o que tenho para dizer é que estou no terceiro mandato como deputado
e tenho acompanhado de perto a Secretaria do Meio Ambiente. Todos os secretários que
têm passado por lá, pessoas muito boas, mas infelizmente até agora a secretaria só
andou para trás. Não vi um posicionamento da secretaria para frente. Por isso digo que o
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senhor, pela qualidade que lhe conheço há muito tempo, pela confiança que todos os
deputados aqui depositam no senhor, tenho certeza que o senhor se constitui na nossa
única esperança. E também coloco aqui como presidente, e tenho certeza que os
deputados desta Casa não se furtarão de forma nenhuma a colaborar e fazer com que as
coisas caminhem.
Queria passar para a Dra. Vânia Tulio, que tem uma observação para fazer.
O SR. ROBERO TRIPOLI - PV - Eu pedi um aparte ao secretário, mas ele não
tinha concluído. Devolvemos a palavra ao secretário.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Dra. Vânia, por favor, a
senhora queria fazer uma observação?
A SRA. VÂNIA TULIO - Obrigada. Humildemente e com todo o respeito, eu
gostaria de colocar duas coisas. Quando falei na origem do problema, não falei nem no
juiz que decidiu, e nem quem pediu para importar, porque a importação de espécie
exótica é autorizada por lei, quem primeiro soltou criminosamente a espécie exótica.
Porque quem importa espécie exótica, importa com a condição de não reproduzir e não
soltar na natureza principalmente. Foi a isso que fiz referência.
E quero pedir, de uma forma bastante humilde, que se observe o princípio da
precaução. Enquanto a secretaria faz os estudos, e já existem estudos que mostram a
melhor maneira de fazer o controle populacional, se permite a caça e todos esses maustratos que estão acontecendo. Então que se proíba primeiro, se siga a lei, a regra do
direito ambiental que vige em todo o Brasil. Enquanto não tiver certeza científica de que
aquela conduta não vai causar dano ambiental, o que a lei e o direito recomendam é que
se abstenha de praticar a conduta. Enquanto não tivermos certeza dessa caça, que se
proíba. Se façam os estudos. Quando os estudos tiverem resultado, aí libera ou não no
sentido do estudo. Agora continuar permitindo contrariando a constituição do Estado
me parece, com todo o respeito e humildade, um equívoco. O senhor me desculpe.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Só para reforçar, quem libera é o Ibama, não
somos nós. Eu não estou entendendo, nós estamos voltando à uma discussão que não
vai nos levar a lugar melhor.
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O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Me permite, secretário? O que acontece?
Anos atrás eu emprestava meu carro para o Ibama porque eles não tinham carro. Eram
sete fiscais. O Ibama não tem estrutura nenhuma; é a soma do antigo IBDF - que
cuidava da terra, com a antiga Sudep - que cuidava do mar. Somou os dois e aí virou um
engodo. Aquele predinho que o senhor conhece é triste, são processos e processos,
papeis, some tudo. Então o Ibama não tem condições de trabalhar. Ele fez convênio com
a Secretaria de Estado para cuidar dessa área.
Por isso que eu digo, V. Exa. pegou uma responsabilidade incrível, porque é do
Ibama, mas ele fez convênio com vocês que têm estrutura. Só para concluir, porque falo
demais, acho que no nosso relatório da CPI tem que constar essa questão que a Dra.
Vânia colocou. Antes de estudos profundos, o relatório de impacto ambiental da caça,
eu acho que tinha que dar uma parada em todas essas licenças. A doutora está certa, não
tem estudos, não se tem localidades. Não se sabe o que é caça, o que é manejo, não se
fotografou, filmou.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Eu só queria reforçar, como a Dra. Vilma
falou, que temos uma autorização de armadilha. Vou agora endurecer um pouquinho,
está fácil jogar a responsabilidade toda para o Estado. Esta CPI tem que caminhar para
solicitar que o Ibama pare de dar licença. A licença não é nossa gente, senão vamos
discutir aqui um meandro que não é nosso. O Ibama tem que proibir essa licença.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - A licença ou o cadastro? Não é uma licença,
é um cadastro.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Chame do que quiser, é um cadastro. Mas não
somos nós, é o Ibama que dá. O nosso maior problema, eu chamo para reflexão de que
podemos sair daqui hoje e dizer que o Estado é responsável por tudo e deveria fazer
tudo, acabou. Tudo bem, cada um vai para o seu caminho e nós vamos continuar
trabalhando para encontrar soluções e fazer estudo. Mas nós estamos diante de um
problema que não se resolve assim, “agora o Estado resolve tudo isso. Faça o controle
da população de javali no estado inteiro, contrate mais dois milhões de homens da
Polícia Ambiental”. Se achamos que a solução vai ser essa, tudo bem, vamos cada um
buscar seu caminho.
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O que estou propondo aqui é que juntos, encontremos soluções. Não adianta
Tripoli, eu entendi sua mensagem, você está certo como deputado em colocar. Não dá
para dizer “o Estado”...
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Secretário, a falha é nossa. Nosso presidente
devia convocar o Ibama para estar aqui na Mesa também.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Claro, ele é o mais importante.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Vamos convocar.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Não, mas devia estar aqui junto com o
Ministério Público, com o secretário, para fazermos esse embate.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Ele é o mais importante. A responsa cai sobre
nós, o Feliciano me liga três horas da manhã e eu falo, “Feliciano, o que você quer que
eu faça? Xingue, grite, entre com uma ação de constitucionalidade contra o Ibama?”. Eu
quero finalizar dizendo para vocês que há um desejo, e até quero falar da questão da
capivara, que o Feliciano falou. É lamentável, Tripoli. As cidades fazem seus
condomínios, o de luxo da cidade faz um laguinho, e aí a capivara vai.
Por que não agimos de antemão? A licença que o município dá. Se queremos
resolver o problema precisamos elencar uma série de medidas para resolver. Essa por
exemplo, eu ouvi de alguns técnicos que vamos colocar nosso estudo lá, de proibir esses
condomínios de rico, para usar a expressão social, que fazem o laguinho, é bonitinho,
vendem a imagem, mas é aquilo que atrai a capivara. É aquele lago que possibilita que
elas vão lá, saindo do seu habitat. Eu não vou entrar nesse assunto. O que estou
chamando atenção a todos é que há um desejo de se construir soluções e caminhos para
isso.
Essas ações que nós vimos, pode proibir a caça no Ibama, mas elas vão continuar.
Se nós não tivermos um sistema de envolvimento da sociedade como um todo para
fiscalizar na ponta, nós não vamos, não adianta. Isso é cidadão criminoso, com Ibama
ou sem. Eles vão continuar, é um ato criminoso. E como eu posso dizer aqui “deixe
conosco, matamos no peito e vamos”? Nós não vamos. Vocês são de um movimento
organizado na sociedade. A melhor polícia é a vizinhança, aquela que acompanha o que
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está acontecendo. Com a ação, a Polícia Ambiental quando chamada, age de prontidão e
rápida. Quem procura a PA sabe que funciona assim. Mas não temos capacidade e
homens para controlar isso num território imenso como São Paulo.
Se quiser resolver o problema, precisamos construir um baita sistema em que cada
cidadão seja um vigilante. Vocês vão ver a ação que faremos amanhã com aves. Só foi
possível por causa da vizinhança, que nos avisou do problema grave que vamos
enfrentar amanhã. Só estou dizendo isso porque se não envolvermos a sociedade, é fácil
achar o Ibama como culpado de metade do problema, a secretaria outro e o Estado
outro, e vamos achar que é possível um Estado fazer tudo. Não é, tem um monte de
deficiência em todas as áreas - saúde, educação. Não dá para fazer tudo.
Tripoli, só quero finalizar fazendo uma defesa do governador Geraldo Alckmin.
Desde o primeiro dia que assumimos a secretaria - e tanto é que amanhã vamos lançar
uma nova fase do Pro-Primatas, é importante que São Paulo volte a abraçar a ideia do
mico-leão-preto, nosso animal símbolo - o governador tem dado uma super força para
construirmos caminhos para isso. Tanto é que não tem autorização de caça, não existe.
Eu volto a insistir.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Nem proibição.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Isso Feliciano, mas quero dizer para mirarmos
no objeto mais amplo. Quem autoriza caça é o Ibama, não nós. É simples.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Veja bem, o Ibama é uma
resolução que não está acima de lei. A lei estadual proíbe, e o que vale é a lei estadual.
Desculpe. Está errado.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Então o que você quer que eu faça? Mas não
tem documento do Estado nisso.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Eu ouvi o senhor
atentamente e quero colocar essa questão, acho que o impasse está aqui. O Tripoli falou
muito bem sobre essa questão, a promotora também. O que eu quero dizer é o seguinte
secretário, o senhor é nossa única esperança com a qualidade do seu trabalho, de seu
empenho e atuação. O senhor chegou agora e pegou um abacaxi na mão, quero enfatizar
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isso e deixar registrado. Todo mundo sabe isso, o Roberto também. Agora essa questão
da atribuição é que temos que trocar o pneu do carro com ele andando. Nós temos que
resolver.
Eu concordo quando o senhor diz que temos que criar uma metodologia, um
sistema para podermos caminhar e galgar - e pode contar os deputados desta Casa,
tenho certeza disso. Essa é uma questão de médio e longo prazo. Vamos ter que discutir,
construir uma política pública para isso no estado. Ponto. É compromisso do secretário,
e eu não esperava menos do senhor. Agora o que eu quero dizer é uma questão
emergencial. Está muito claro para todo mundo aqui, e isso está crescendo de forma
geométrica, é que todo mundo agora está virando caçador e ganhando dinheiro com
isso. Tem gente que, “ah estou indo caçar para comer no Natal”. Esse daí caçou porco
normal.
Quer dizer, se está proibido pelo Estado, a constituição proíbe, o Ibama pode
escrever a resolução que quiser que não está acima de lei, não está acima da
constituição. Isso tem que ser deixado bem claro aqui. Eu quero que a secretaria pare de
falar e se esconder atrás de resolução do Ibama, colocar como se isso fosse uma
desculpa para tudo. Não é verdade, nós temos uma constituição do Estado que veda.
Ponto. Então para isso, concordo com o senhor sobre essa questão e até agradeço, nós
temos que construir a médio e longo prazo. Agora emergencialmente, já que está
proibido pelo Estado - o senhor não pode fazer nada em relação a isso - então a polícia
tem que agir. Tem pouca gente? Mas o crime não importa.
Nós vamos cobrar da polícia, sabemos que a Polícia Ambiental faz um belo
trabalho coronel. Há 17 anos eu trabalho em parceria com a PA. O que precisamos
agora é intensificar essa questão da fiscalização. E aí sim concordo com o secretário que
a sociedade tem que denunciar. E vou pegar esses vídeos, identificar e encaminhar para
o Ministério Público e para a polícia para apurar quem são, igual fizemos em Mogi
Mirim. O que não dá é para achar que estão atrás de uma resolução. Então nós vamos
criar, eu não gosto de fazer nada sem encaminhamento. Acho que o Roberto com
certeza concorda com isso, o Kaká, o Caio França, a deputada Célia Leão - que sempre
com muita propriedade contribuiu com a causa animal.
Nós temos que fazer dois encaminhamentos; o primeiro é contribuir com a
secretaria e fazer um trabalho conjunto para criar políticas públicas para resolver essa
questão. Agora temos técnicos que falarão daqui a pouco. A segunda questão é
emergencial, temos que ampliar essa denúncia e divulgar isso. É crime, o Estado veta
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isso. Quem souber, não importa o que está caçando - se é javaporco, cateto, javali. É
crime, está proibido e ponto. O que não dá é ficar “espera aí, mas acho que isso aqui
como é invasor...”. Não importa o que é, está proibida a caça. É que nem essa questão
do abate, vamos fazer uma Comissão para isso, sobre abater animais para consumo.
Pode para o consumo de subsistência. Tem que ter processo de sensibilização, controle
sanitário. Virou uma bagunça, cada um faz o que quer. Desculpa o desabafo.
Quero convidar para a Mesa a Ana Maria Pinheiro.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Pela ordem presidente, enquanto a deputada
toma assento. Queria dizer o seguinte para o Brusadin. Eu desconhecia esse aplicativo, e
olha que estou direto. Mas o pessoal que está aqui milita há anos. Quer dizer,
precisamos falar para a população lá fora. Eu acho que se o senhor colocar dinheiro em
publicidade, televisão e rádio, orientando e chamando para denúncias... Estou
colaborando. Porque tem equipamento, tem gente, as denúncias são poucas. O caso de
Ilha Bela, a vereadora que briga pelos animais, está sabendo que pode fotografar.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Pode fotografar e georeferenciar o ponto do
fato.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Quer dizer, você propagando isso, “você
cidadão, se ver uma caça, fotografe e mande para a polícia”. Promover. A Assembleia já
é fria e gelada, pouca gente vem aqui, então estou gostando da intenção. Mas seria
interessante, acho que tem dinheiro de fundo para usar para propaganda, não tem? A
Casa Civil?
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Só o governo pode gastar com publicidade, a
secretaria não tem dinheiro para isso. Está na lei, no orçamento. Se eu quiser contratar
uma empresa de internet...
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - A Cetesb não pode, como a Sabesp faz?
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Aí você já fez outra pergunta. Mas com 70
milhões de déficit, como explico isso? A Cetesb é deficitária.
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O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Explica que é informação para colaborar.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Vamos ter que estudar. A ideia é boa.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - O Estado é de fato responsável. A
população tem que ajudar, mas precisa estar informada para ajudar. Estou aqui
sugerindo.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Isso, a ideia é boa. Vamos encontrar um
caminho.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Presidente, nós estávamos aqui conversando
com a Dra. Vânia e o deputado Olim. Nosso relatório tem que fazer uma série de
encaminhamentos, tanto essa questão do cadastro - que acho importantíssimo, não é
licença, é cadastro. Então vem as informações, e o relator Pedro Kaká vai ter quê... E até
peço a colaboração da promotora para ajudar, porque temos que fazer encaminhamento.
Conheço o Brusadin faz tempo e ele tem um pique incrível, não para, é rápido demais.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Eu não ligo às três horas
da manhã não. Ligo à noite, mas não às três.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Mas você faz isso sim, me liga à noite, de
madrugada. O Feliciano é chato, ele também me liga de madrugada. Ele é chato, por
isso é bom. Tem que ser chato no nosso meio. Então Brusadin, acho que temos que dar
publicidade a isso. Você está fazendo uma série de coisas que não tem publicidade. Nós
temos que informar nas escolas, faculdades, no interior, área rural. É nós com nós, você
conhece essa turma. Nós temos que abrir mais esse horizonte. Obrigado.
A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, presidente. Rapidinho. Primeiro
dizer que bom que a discussão é acalorada. Porque somos diferentes de computador,
que não funcionando e atrapalhando nós tiramos da tomada. Gente não dá para puxar da
tomada, nem parar o coração. A única coisa que não pode faltar na sociedade e nos
poderes públicos, sejam eles das instâncias que forem, perdemos muita coisa na vida -
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às vezes até a própria vida, e alguns perdem até a vergonha. Mas não podemos perder
nossa capacidade de indignação.
A única coisa que nos mexe para depois, seja com quem for e no tempo que for, é
estarmos indignados. Significa não aceitar o que está acontecendo. Acho que isso aqui
já está claro no calor da discussão das falas e dos compromissos. Agora nossa CPI está
com um tempo escasso, sabemos disso. O deputado Kaká se eu for falar dele, só vou
falar elogios, e já fica aqui registrados todos eles, de competência, capacidade, boa
vontade e compromisso. Mas queria sugerir para nós da CPI pensarmos, porque a Mesa
está repleta e ainda faltaram prefeituras. Enfim, é complicado, o tema não é fácil e não
sairá desta Mesa nesse momento todas as soluções.
Precisamos ter pelo menos um relatório que depois seja encaminhado e cobrado às
autoridades competentes, sejam elas a nível de estado, nacional, municipal. Fica a
sugestão da CPI pensar, o relator e os membros, de para ajudar, para facilitar, criarmos
subcomissões. Ou seja, com temas específicos para cada deputado desenvolver e fazer
com rapidez. É só isso. Obviamente o relator Kaká depois faz a somatória. Só para
pensar com o deputado Tripoli que também tem essa ideia, para facilitarmos o
encerramento, quando encerrada a CPI com o resultado. Senão acaba sendo mais uma
CPI e os animais vão continuar sendo violentados. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - A ideia de V. Exa. é
ótima e o Roberto também já tinha falado sobre essa questão. Acho importantíssimo.
Mas queria dizer com relação aos temas, a questão de animais no ensino, marcamos
mais três reuniões para quarta e quinta agora, e depois mais uma, e teremos condições
de fazer o relatório. Fomos construindo essa questão técnica e jurídica paralelamente
para que não sofresse um problema de continuidade e tivéssemos tempo hábil. Sabemos
que dia 20 paramos.
Agora vamos entrar um pouco na questão técnica, e vou passar a palavra para o
biólogo Sérgio Greif. A exposição dele é um pouco longa, mas quem conhece o Sérgio,
conhece não só pela qualidade do biólogo e escritor, mas também pelo tempo que ele
usa que é sempre um pouco demasiado. Mas as explicações que ele vai dar são
importantes e podem contribuir muito. Deputado Tripoli.
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O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Presidente, gostaria de saber qual é a
sequência, porque eu tinha compromisso agora e quero ouvir. Nós vamos ouvir o
técnico e depois?
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Vamos ouvir o Sérgio,
depois a Ana Maria Pinheiro e vamos para encerramento.
O SR. SÉRGIO GREIF - Gostaria de cumprimentar todos da Mesa, as
autoridades e presentes. Neste ato estou representando a sociedade civil, e vou tentar
fazer uma apresentação breve. Vou ficar em pé.
O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV - Eu pediria a suspensão por dois minutos,
porque o secretário está indo num lugar que quero ir também. É interessante que ele
ouça o senhor.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - A sessão está suspensa
por dois minutos.
***
- Sessão suspensa por dois minutos.
***
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Sérgio, por favor, vamos
dar continuidade. O importante dessa apresentação do Sérgio é para os membros da CPI
confeccionar o relatório. Essa explicação mostra caminhos.
O SR. SÉRGIO GREIF - O auditório já está vazio, mas vamos tentar. Vou tratar
sobre o controle populacional de javalis. Como o deputado falou, sempre faço uma
análise ampla e vou cobrir vários assuntos, que na verdade já foram cobertos. Espero
conseguir me expressar de forma expedita em relação ao assunto, porque eles já foram
debatidos, e de repente algum fio ficou solto. Como acho que sou o último, será mais
fácil.
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Só fazendo um porém, a introdução do javali ou sua espécie nas Américas não
aconteceu agora na década de 90. Na verdade, nas caravelas dos portugueses no século
16 já vieram porcos e javalis. E muitos desses animais se tornaram asselvajados, então
já escaparam para a natureza nesse século 16. Não houve essa disseminação por algum
motivo, a natureza nessa época era intacta e provavelmente houve um controle
biológico dos animais quando foram para as matas. Alguns foram controlados, essa
população não cresceu da forma como tem crescido porque havia onças e predadores. Já
no século 18 se formou a população de porcos monteiros, como chamamos os porcos
asselvajados do Pantanal, que acompanharam a própria ocupação do Pantanal.
Essa população ainda existe hoje, chamamos de porcos monteiros. São animais
que pertencem a raça selecionada, foram introduzidos e se encontram hoje em estado
asselvajado há mais de dois séculos. Em 1989 ocorreu a fuga de javalis no Uruguai, e
essas populações começaram a se expandir e atingir o Rio Grande do Sul. Porém as
populações que temos hoje aqui no estado de São Paulo, em Minas Gerais e outros
locais não correspondem a essa população. Na década de 90 os suinocultores
começaram a importar matriz de javali para criar. Eles tentavam atingir um mercado de
carnes nobres e exóticas, criando esses javalis. Por algum motivo isso não deu certo e
daqui a pouco vou mostrar por quê. Eles acabaram liberando esses animais na natureza.
Em 2010 foi criada uma Instrução Normativa do Ibama, que proibia a caça de
javalis. Nos considerandos dessa Resolução 8/2010 eles diziam que o controle por abate
de javalis não era um método efetivo de controle, então proibiram. E estabeleciam um
grupo de trabalho para estudar a melhor forma de controlar esses animais. Isso em 2010.
Esse grupo de trabalho provavelmente não foi criado, não tenho informação dele. Em
2013, por várias pressões a caça foi liberada, e não só isso, mas dada como o único
método de controle possível. Então mesmo que o Estado de São Paulo pretendesse
implantar um novo sistema, a IN-3 de 2013 impediu o Estado de fazer isso. O que eu
aprendi com a fala da Dra. Vânia Tulio é que não, o Estado de São Paulo ainda tem
autonomia para fazer o controle de forma técnica e ética. É o contrário do que a IN do
Ibama estabelece. Em 2014 tivemos essa atribuição de cadastrar - os caçadores e
controladores de javalis passaram para a Secretaria do Meio Ambiente. Em 2017, há
menos de um mês, foi estabelecido o Plano Nacional de Prevenção, Controle e
Monitoramento do Javali.
O papel da suinocultura eu já deixei claro, já tratamos aqui. Quem trouxe essas
matrizes da Europa e do Alasca foram os suinocultores, que tinham a ideia de abastecer
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o mercado com carnes nobres. Porém, o javali é diferente do porco. Ele ganha peso em
mais tempo, e menos peso. Então tecnicamente falando, ele é inferior ao porco, a não
ser que você consiga vender essa carne por um preço superior. Alguns desses
suinocultores conseguiam vender a carne por um preço superior, mas não tinha uma
demanda grande no mercado.
Acabaram soltando os javalis. Mas são animais altamente fecundos, com alto
poder de invasão. Uma fêmea só pode dar nove, dez filhotes por ano com uma grande
taxa de sobrevivência. A maturidade sexual é de oito a dez meses, e com menos de um
ano a javali já consegue ter seus filhotes. A longevidade é de 12 anos. Então por muitos
anos ela vai conseguir se reproduzir. A equipe Javali nos Pampas, uma equipe de
caçadores que controla javalis no Rio Grande do Sul, fez uma conta de que dez fêmeas
em seis anos acabam gerando 3.500 javalis.
Aí temos a disseminação dos javalis e porcos asselvajados no Brasil. Tem uma
população no Rio Grande do Sul que deriva desses animais que migraram do Uruguai;
tem as populações todas que foram disseminadas com a vinda dessas matrizes e com a
disseminação de caçadores agindo de má fé, colocando ali filhotes em locais onde não
havia, simplesmente para poder caçar. Aquele amarelo no mapa são os porcos que
chamamos de monteiros, populações estabelecidas no século 18 no Pantanal. O fomento
à caça ao javali, vamos pensar a suinocultura, uma atividade altamente lucrativa, com
um bilhão e meio de reais só em 2014.
É uma atividade lucrativa que visa não só o abastecimento de carne interna, mas
também exportação. Até 2013 quem certificava a suinocultura brasileira era o próprio
MAPA. Então o Ministério da Agricultura dizia que se auto intitulava o Brasil como um
território livre de peste suína. Em 2015 sabíamos que isso ia mudar; a Organização
Mundial da Saúde Animal ia começar a certificar o Brasil, e tínhamos o problema de
porcos asselvajados, que não eram vacinados. Então começou a haver uma pressão do
Ministério da Agricultura e o próprio setor de suinocultura para haver um controle
desses porcos asselvajados e dos javalis. Já em 2012 a Embrapa estruturou um
programa de vigilância epidemiológica para populações de asselvajados; o MAPA criou
o Programa Nacional de Sanidade Suína; e em 2013 saiu essa Instrução Normativa que
estamos debatendo até agora, a 03/2013 do Ibama.
Como eu disse, essa instrução não dá muita margem para outras formas de
procedimento. Controle de javalis para eles significa perseguição, abate, captura,
marcação de espécimes para soltura - que só é permitida se houver rastreamento dos
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animais - seguida de eliminação e eliminação direta. Eles não dão outras possibilidades.
E o controle de javalis será realizado por meios físicos, não tem outra possibilidade
como castração. Pela IN não temos opções. E aí impossibilita as possibilidades de
atuação, como controle não letal, humanitário, etecetera.
Em 2014, como eu disse, em primeiro de julho, essa atribuição de cadastrar os
interessados passou à SMA, se eu não estiver enganado. Mas a SMA herdou isso de
uma esfera superior, só para deixar claro. E aí é claro que isso satisfaz muito a
necessidade que algumas pessoas têm de caçar e se divertir. Então se procurarmos no
YouTube, eu passei o fim de semana montando essa apresentação e assistindo vídeos.
São centenas de milhares, muitos. Os caçadores querem filmar e se exibir para seus
grupos, então tem canais só de caça de javali, com eles se divertindo. E comumente
encontramos cachorros envolvidos na caça.
Esses cães utilizados na caça, o criador desse aplicativo Aqui tem Javali é um
engenheiro agrônomo chamado Rafael Salerno diz que cerca de 80% do controle de
javalis no Brasil é feito com uso de cães. Então já existe a Sociedade de Hounds do
Brasil, criadores específicos para isso e pessoas treinando os cachorros para isso.
Existem três categorias de cachorros; os que farejam e contêm o animal, eles sabem
onde o javali está e conseguem isolar até que o caçador chegue; os cães de agarre, que
em geral andam com um colete para proteger o cachorro do próprio javali - ele tem a
função de segurar o javali pela orelha e abaixar a cabeça dele, porque os caçadores
preferem abater o javali com as próprias mãos.
Segundo um dos caçadores que é famoso também, o Mário Knichalla Neto, que
tem bastante vídeos no YouTube, ele diz que cerca de 90% dos javalis são abatidos ou
com faca, ou com uma lança. Tem vários vídeos mostrando como eles fazem. O
cachorro simplesmente agarra o javali pela orelha, sustenta a cabeça para baixo para que
não possa atacar o caçador, e o caçador infere o golpe mortal. Desconstruindo
preconceitos. Às vezes temos como fato o javali ser uma espécie invasiva, e realmente
são. Eles são prejudiciais quando em grande número, mas que animal não é? Se
pensarmos em um alqueire de boi com 14, 20 bois, teremos uma destruição do local. O
problema está muito mais relacionado a número do que espécie em si. Óbvio, não estou
dizendo que não devamos controlar, devemos sim. Mas realizar um controle efetivo,
não essa atividade de caça que está beneficiando somente os caçadores.
Desconstruindo a ideia. Comumente encontramos frases do tipo “javalis destroem
nascentes, cursos d’águas, competem com habitats, recursos naturais, predam a fauna
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nativa e criações domésticas. É verdade, eles fazem tudo isso mesmo. Essa foto não é
engano meu; eu não coloquei javalis, mas bois. Eles fazem a mesma coisa, destroem
nascentes e cursos d’água se você colocar uma grande população. Se eles tiverem
acesso ao rio, vão destruir também. Eles também competem por habitat, como todos os
outros animais, e também destroem os recursos naturais. Isso vale para o javali, mas
também para todas as outras espécies que tivermos em grande quantidade.
Se olharmos pela janela aqui, a cidade de São Paulo, nós destruímos o habitat
construindo uma cidade num local. Assoreamos as fontes de água para nossa espécie
viver em grande quantidade. Isso é inerente à toda espécie que esteja em grande
quantidade num mesmo ambiente. Não é exclusividade do javali. Consequências
ambientais da pecuária, destruição de ecossistemas, precisamos transformar uma
floresta num pasto. Perda de biodiversidade; obviamente, a maioria dos animais não vai
sobreviver a essa destruição da floresta. Os poucos que sobreviverem vamos ter que
abater porque estão competindo com a vaca pelo pasto.
Então todo esse ciclo é de destruição. Erosão do solo porque não temos um
controle efetivo, desertificação. O gado pisar, muitas cabeças de gado pisando vai
desertificar, vai impedir o brotamento de plantas. Escassez de água, contaminação do
solo. Para onde vão todas essas fezes? Se engana quem acha que incorporamos isso no
sistema produtivo da lavoura; a maior parte das fezes geradas pela pecuária acabam
indo para o curso d’água. Efeito estufa; o gado é a maior fonte antrópica de gás
mediante eructação e as dispepsias do gênero putrefativo.
Então desfazendo esse mito, os javalis em grande quantidade são prejudiciais sim.
Mas vamos pensar que eles foram introduzidos em grande quantidade na década de 90,
e antes disso já tínhamos um fenômeno chamado florestas vazias. Tínhamos as árvores
e já não tem mais a fauna, porque foi perseguida ou aqueles fragmentos florestais não
comportam mais. Temos uma limitação de animais que ocorre ali. E os javalis vieram
em pequena quantidade e acabam suprindo essa necessidade. Por exemplo, não temos
mais a anta, uma jardineira da natureza. Ela dispersa sementes de frutas. Onde não há
mais anta, quem está fazendo esse papel? Muitas vezes é o javali. Ele está
desempenhando esse papel que antes era da anta, de dispersão de sementes, e ajuda a
reciclar os nutrientes.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Vou ter que pedir
desculpas, mas se você pudesse... O secretário tem que abrir um evento daqui a
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pouquinho. Está muito didático e importantíssimo. Não sei se você consegue passar
para a questão daquela opção do controle e de como poderia fazer, porque o secretário
tem que sair e eu gostaria que ele ouvisse. Se puder dar uma adiantada naquela questão,
que é mais importante para nós, a questão do controle do javali.
O SR. SÉRGIO GREIF - É realmente uma pena.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Eu concordo e peço
desculpas.
O SR. SÉRGIO GREIF - Mais até do que mostrar essas opções de controle, era
desmistificar essas grandes inverdades que se falam.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Se você achar que tem
alguma coisa que dá...
A SRA. ANA MARIA PINHEIRO - Com o perdão, mas ele está falando coisas
importantes. O javali com a população controlada dispersa sementes. Tem uma série de
coisas.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Bom secretário, se
precisar sair a Dra. Vilma vai estar presente.
A SRA. ANA MARIA PINHEIRO - Isso contraria o raciocínio dos caçadores de
que não pode ficar nenhum javali em pé, porque os caçadores e protetores do meio
ambiente, como gostam de se descrever, querem passar fogo em todos.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Sérgio, por favor então.
Mesmo o secretário precisando sair, a Vilma fica.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Eu ia sugerir. O Sérgio trabalha na Cetesb ao
lado do meu gabinete, praticamente. Ele até já apresentou algumas soluções, e agora
está sendo convidado para esse grupo de trabalho. Eu só peço licença porque daqui 15
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minutos tenho que sair, mas não queria que prejudicasse. Sérgio, continue normal. Onde
você não chegar...
A SRA. ANA MARIA PINHEIRO - Eu só lamento que o secretário não vai
poder ouvir a minha fala, mas infelizmente já estou acostumada como militante a ser
sempre a última a falar, quando todo mundo está cansado, com sono, já foi embora.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Sérgio, se você permitir,
só para ouvir a fala dela da questão criminal.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Eu pediria, se ela pudesse... Eu peço perdão
porque estou aqui desde às dez e meia da manhã. Eu tenho um evento importante de
mudança climática. Eu que abro o evento e vem gente do Brasil todo. Se eu pudesse
ouvi-la, pode ser?
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Quanto tempo você tem
para falar?
A SRA. ANA MARIA PINHEIRO - Eu gostaria que ele me ouvisse só no
comecinho.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Por favor, deputada.
A SRA. ANA MARIA PINHEIRO - Eu trabalho desde 66 como militante na
defesa ao meio ambiente, sou advogada, mas não da área de biologia ou veterinária. Em
90, antes um pouco, na assembleia constituinte de 88 na federal, na estadual de 89, nós
trabalhamos muito. Na década de 90 lutamos muito contra o trabalho inesgotável da
Associação Brasileira de Caça, que depois espertamente mudou para Associação
Brasileira de Caça e Conservação, para abrir temporadas de caça no Brasil, começando
por São Paulo.
Naquela época nós conseguimos que o artigo da constituição estadual
determinasse que fica proibida a caça em São Paulo, sobre qualquer pretexto. Eu até fui
contra essa redação, porque como advogada eu achei que tecnicamente não era muito
apropriado. Mas o conteúdo que nós queríamos era esse, justamente porque nós
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sabíamos que os caçadores iam inventar qualquer pretexto para caçar. E hoje estou aqui
triste e desanimada, porque eu vejo que eu como militante, como sempre acabei sendo a
última a falar, quando as pessoas estão cansadas. Não vou nem poder falar tudo que
quero.
Estou triste de ver que embora São Paulo tenha uma constituição tão forte, os
caçadores inclusive pegaram um advogado constitucionalista na época, o Dr. Maneco, e
fizeram uma ADIN contestando esse artigo da constituição, dizendo que ele era muito
radical. Eu e outra militante, a Cacilda Lanuza, conseguimos que a professora Elita
Barreira Custódio fizesse gratuitamente um parecer jurídico para a Assembleia
Legislativa, afirmando que São Paulo teria competência suplementar para elaborar
regulamentação constitucional no território. Não havia nada de errado nisso.
E há pouco tempo chegou... Estive em Brasília, fiz lobby lá, levei memoriais para
os ministros, conversei nos gabinetes sobre tudo que estava por trás daquela ADIN, e há
pouco tempo ela chegou em fase de discussão. Eu era moça, hoje já estou velha e a
ADIN chegou. Para minha grande tristeza, vejo que o Ibama, através de uma IN de
2013, foi o primeiro a desrespeitar a legislação de São Paulo, e a malandramente
inventar essa vergonha, como disse a Vânia, essa mentira de criar o termo manejo,
permitindo a caça e burlando a constituição.
Ou seja, o Estado de São Paulo tem todo o direito de barrar essa Instrução
Normativa. O Ibama não tem o direito de elaborar uma IN que passe por cima da
constituição de São Paulo. Isso é um absurdo. Eu chego à conclusão aqui, falando por
último, eu sei que os senhores já estão cansados e com fome, mais uma vez chego à
conclusão de que o Brasil é a terra da criação do fato consumado. E esses javalis, essa
introdução aqui no Brasil é mais uma vez a demonstração dessa criação desse fato
consumado, e da hipocrisia desse deixa para lá, e do próprio Estado ajudando a
desrespeitar as leis.
Como pode um Ibama criar uma Instrução Normativa, e nenhum professor,
nenhum técnico admitir aqui que sabia que essa IN era irregular? Nenhum especialista
em fauna como o professor que me antecedeu sabia que isso era ilegal, que o Ibama não
tem capacidade para legislar nesse sentido. Uma IN não pode se contrapor à
constituição de São Paulo. Outra coisa, e isso que eu queria que o secretário ouvisse.
Quando o secretário Feldmann, meu amigo, assumiu a Secretaria do Meio Ambiente, eu
mandei de presente vários mini abacaxis. Ele me telefonou, “Ana você está louca,
mandou abacaxi”, “claro, você pegou o maior abacaxi”.
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Num país onde ninguém se preocupa com o meio ambiente, onde o Ministério do
Meio Ambiente é um enfeite, um cabide de cargos que não tem nenhum recurso. Onde o
Lula caçoou da Marina Silva, que estava criando caso com meio ambiente por causa de
sapo. E a Marina Silva ainda continua no ministério. Eu se fosse ela no dia que o Lula
falou que estava brigando por causa de sapo, teria pegado minha bolsa e ido embora.
Isso é um desacato, um absurdo, é desrespeito ao meio ambiente. A Marina Silva era
uma ambientalista de tradição, uma seringueira. Como o presidente da República se
acha no direito de caçoar do ministro do Meio Ambiente? Isso demonstra a
despreocupação do Brasil com o meio ambiente.
Eu falei isso para o Fábio, porque infelizmente o senhor, que eu não conhecia, vai
ter muito trabalho na questão ambiental. O meio ambiente infelizmente é sempre
passado para trás, quando se trata de outros interesses. Esses caçadores vão sempre
querer levar a melhor. E o Feliciano que passou esses vídeos, e estou há 50 anos
assistindo, desculpa porque fico aflita com essas coisas, mas esse vídeo que você passou
até foi muito bom, porque mostrou uma coisa que o senhor secretário é importante
ouvir. Veja que essa IN é uma sem-vergonhice
Ela permite que pessoas que querem caçar, pessoas sádicas e que sofreram algum
problema evolutivo... Nós no século 21, depois de termos vindo desde oito milhões de
anos atrás quando descemos nas árvores, quem quiser que aceite a teoria evolucionista,
ou os que acham que Deus criou o homem, quando começamos a ter nosso cérebro
desenvolvido e nos separamos dos outros animais passamos a ser primatas dotados de
uma inteligência e capacidade de racionalidade, temos obrigação de policiar nossos
atos. Mas alguns indivíduos eu tenho a impressão que pararam sua evolução no decorrer
do tempo. Segurar um porco, um cateto, um bicho que seja pelas pernas e permitir que
12, 14 cachorros fiquem atacando o bicho, isso é treinamento de cachorros.
Ele está segurando o porco. Normalmente se ele estivesse caçando os cachorros
estariam segurando o javali para ele. Mas como está treinando os cachorros para
destroçarem o javali, ele segura e faz o papel do cachorro. Enquanto ele esfaqueia para
os cachorros não se assustarem com as facadas. Então essa é mais uma falácia. É um
caçador treinando cachorros para estraçalhar javalis. E depois vem a IN e diz que o
cachorro não pode tocar no javali. Gente, isso parece boate de strip-tease, em que dizem
que o assistente não pode segurar na moça fazendo strip-tease. Tenha a paciência.
Quando é que vamos deixar de ser um país hipócrita e vamos criar vergonha na cara,
começar a fazer as coisas direito?
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Como sugestão para essa CPI eu ia falar uma porção de coisas aqui da caça
esportiva, que se tenta introduzir no Brasil, porque existe o projeto de lei 6.268/2016, do
deputado Valdir Colatto, que tenta não só introduzir a caça em todo o Brasil - e aí essa
sem-vergonhice se estende para todo o país, não só em São Paulo - como vai haver
venda de animais por criadouros, e o comércio da fauna vai ficar igual o americano.
Vamos copiar o que os americanos têm de pior e mais corrupto, que é a política de
fauna.
Nos Estados Unidos os caçadores vivem dizendo que no tempo dos índios de pele
vermelha haviam 500 mil veados do rabo branco, um bicho emblemático lá. É o
argumento dos caçadores. E que hoje há 12 milhões de veados, e isso demonstra como
eles são protetores da natureza. Mentira. Eles fuzilam os lobos de helicóptero. Eles
matam todos os predadores do veado do rabo branco que concorram com os caçadores.
Eles ficam no alto de uma árvore, e quando chega o veado mais forte, mais robusto e
vigoroso, é aquele que eles vão matar, porque querem ter a cabeça para pendurar na
parede. O presidente Trump acabou de autorizar a entrada de cabeça de elefante nos
Estados Unidos.
Vamos copiar os americanos no que têm de bom, não essa coisa suja. E como
sugestão para a CPI, para encerrar, quero dizer que essa IN 03/2013 seja varrida de São
Paulo. Nenhum leigo pode caçar. Quem tem que fazer o manejo é a Polícia Ambiental,
que seja equipada para isso. Tem que ser os agentes do Ibama. Para isso temos
servidores públicos para fazer isso. A Polícia Ambiental não vai poder fazer, porque
mesmo que a IN seja irregular, o policial vai ser obrigado a servir a lei. Ele é um
servidor público, é obrigado a fazer o que a lei manda e não pode fazer o que ela proíbe.
Ao contrário de nós civis que não podemos fazer nada que a lei proíbe. Eles são
escravos.
Essa IN tem que cair, porque ela é irregular e ilegal. Nenhuma IN pode se
sobrepor à constituição. Isso é ridículo. O Governo do Estado já devia ter tomado
providência há muito tempo. Peço ao secretário que tome a providência nesse sentido.
Essa é a primeira medida para acabar com essa palhaçada de caça ao javali em São
Paulo.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Muito obrigado. Eu acho
que a Dra. Ana usou pouco tempo, mas foi muito contundente e disse tudo aquilo...
Concordo em gênero, número e grau. E mesmo assim, tem um pessoal aqui. Alguns
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foram embora, mas tem uma grande quantidade de pessoas qualificadas e importantes.
Os membros da Mesa estão aqui, os deputados, o secretário, a Polícia Ambiental, o
Ministério Público. Tudo isso que a senhora disse vai constar no relatório final.
Quero devolver a palavra ao nosso querido Sérgio Greif. O secretário precisa sair,
mas vamos continuar ouvindo. Dou as palavras finais ao secretário para fazer um
agradecimento.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Vou ser breve. Ana, peço encarecidamente
para que não desanimamos. Não podemos. Ana, imagine você que se essa luta não
tivesse avançado, como seria pior. A proteção animal hoje já está no eixo do debate.
Imagine que o número de unidades de conservação seria menor, o número de áreas
verdes da cidade. Então o desafio nos aponta que avançamos muito. Se não avançamos,
pelo menos entenda que poderia ser muito pior se não tivéssemos gritado, levantado as
vozes, etecetera. Então quero pedir a todos que não desanimem. Temos que levantar a
pauta.
Peço perdão, não vou falar mais, porque o Sérgio vai falar para vocês. Já
convidamos ele para a primeira reunião desse comitê que criamos, e espero que o
comitê possa ser junto com as propostas que sairão daqui, um instrumento para que as
ideias possam fluir e possamos discutir de que maneira tratamos o problema. Eu estava
ouvindo de um professor de Curitiba, de que essa lista, o Ibama tem que dar endereço,
nome pela Lei da Transparência. Então tem coisas que podemos... Qual é a lista, para
sabermos o tamanho? Eu ainda acho, e não estou diminuindo a luta, tenho a sensação de
que quando descobrirmos a lista de São Paulo, vamos ver que é pequena.
Insisto, o problema está no ato criminoso duplamente ilegal. Nem em lista eles
estão. Esse cara aí, a maioria deles nem em lista estão. Peço a vocês que depois
encaminhem as soluções. Nós temos um programa em São Paulo chamado Município
Verde e Azul, que envolvemos gestores públicos de todas as cidades. Feliciano, até me
deram a ideia de levar esse aplicativo agora dia 13, que o governador vai dar o prêmio
do Município Verde e Azul para os que melhores se adaptaram, divulgarmos o
aplicativo para ampliar a denúncia.
Isso com ou sem Instrução Normativa vai continuar. Se não prendermos no
garrote, dar um jeito de fiscalizar para valer, não temos saída.
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A SRA. ANA MARIA PINHEIRO - Secretário, não dá para fiscalizar com a
Instrução Normativa. A Polícia Ambiental não pode fiscalizar, ela é escrava da lei.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Ana, acho que você não entendeu o que eu
quis dizer.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Ana, regimentalmente...
Bom, o quórum caiu.
O SR. MAURICIO BRUSADIN - Vou fazer como o professor me orientou, e
pedir essa lista para o Ibama. O que estou querendo dizer é que a maioria nem na lista
está. Nem na normativa está usando. Há um crime duplamente cometido. É gente que
nem autorização quer. Essa caça de porco ali nem tem. O que quero dizer é que
precisamos envolver as pessoas para denunciar mais. Feliciano, depois quanto mais
vocês puderem me encaminhar soluções para que envolvamos e construamos políticas
públicas para isso... Nós já convidamos o Sérgio e ele vai apresentar na nossa comissão,
e depois seria legal que ao findar desse trabalho, esta Comissão pudesse se reunir, e
publicamente trago a comissão.
Peço perdão, mas tenho um evento de mudanças climáticas e sou eu que faço a
palestras
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Eu queria dizer o
seguinte, o quórum caiu agora há pouco, então desde então a nossa reunião é informal e
não tem caráter jurídico. Mas o que eu queria dizer é que conheço a Dra. Ana Maria
Pinheiro de longa data, frequentamos o fórum e conheço o quanto ela é aguerrida, o
conhecimento que tem. Eu faço um convite para a senhora de público, para que faça
parte de um grupo que vamos criar para terminar o relatório. Gostaria de contar com a
ajuda da senhora e do fórum, das entidades para trabalhar com isso.
O secretário terá que sair para um evento, e a Dra. Tulio, promotora de justiça,
também terá que sair. Mas eu pediria a todos que continuasse mais um pouco, porque o
conteúdo que o Sérgio vai mostrar agora é de fundamental importância.
O SR. SÉRGIO GREIF - Deputado, posso fazer um porém? Já estamos há três
horas nesta CPI. Eu acho que é castigar as pessoas. Tem menos de 30 pessoas e acho
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bem desnecessário. Embora agora que vamos entrar na parte técnica. Mas eu me
comprometo a gravar um vídeo, colocar no YouTube e quem tiver interesse assiste. Eu
acho que as pessoas já estão muito cansadas, e é um desrespeito.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Falta 20 minutos sua
apresentação?
O SR. SÉRGIO GREIF - Eu não gosto, não quero fazer uma apresentação em
que preciso pular etapas, porque é uma construção de conhecimento.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - O material que o Sérgio
tem, e, diga-se de passagem, é o técnico mais respeitável que conheço no Brasil, não só
eu, mas todo mundo sobre seu vasto conhecimento. Não sei se o Sérgio concorda ou
não, se é isso que alguém quer, ele coloca o vídeo no YouTube. Ou também pode
disponibilizar esse material no site...
A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, presidente. Só para colaborar. O
secretário tem que sair e tem um papel fundamental, acho que todas as pessoas desta
Mesa concordarem que ele é a esperança maior dessa causa que todos debatem hoje. O
secretário e sua equipe, e o governador Geraldo Alckmin, que tem porta aberta para
isso. Isso já ficou claro, não precisa nem discutir mais. Achei que foi colocado com
tanta propriedade pela Ana e por cada um que falou nessa Mesa. Perguntar para o
público que está aqui, porque primeiro não acho que é pequeno.
Os senhores talvez não estejam acostumados como funciona a Assembleia e as
reuniões. Nós estamos numa CPI importante, e na minha opinião com um quórum
absolutamente adequado e importante. O secretário tem que sair, nossa promotora tem
que sair e nós entendemos isso, são duas horas da tarde. Talvez outras pessoas precisam
saber, mas mesmo que não seja oficial, fica na CPI. Eu perguntaria ao Sérgio, ao
presidente e aos que estão aqui, se ainda temos, sem fazer o Sérgio correr, porque o
assunto é muito importante, talvez o mais importante nesse mesmo, que ele apresente e
depois coloque no YouTube ou onde quiser colocar. E as pessoas também assistam.
A não ser que todos levantem e saiam. Mas os que podem ficar mais um tempo,
para que o Sérgio termine. É uma sugestão porque é muito importante para o momento
de hoje.
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PSC - Quem acha que deve
continuar levanta a mão, e quem estiver com o adiantado da hora... É, a maioria precisa
ir embora. Então faço aquilo que o Sérgio disse. Queria só agradecer ao secretário por
mais essa questão. Coronel Sardilli também saindo, então farei o encerramento. Gostaria
de dizer que não vamos desistir. Acho que a partir de todo esse vídeo que viram...
Queria dizer a todos, peço para que continuem na próxima reunião, que será dia 12 e a
outra dia 13. Vamos conversar com os técnicos da Unicamp e da USP, com relação aos
animais no ensino. Quero agradecer a todos. Está suspensa a sessão. Muito obrigado.
***

CPI MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE “APURAR E
INVESTIGAR A PRÁTICA DE MAUS-TRATOS COMETIDOS
CONTRA ANIMAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO”
Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às onze horas,
no Plenário José Bonifácio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a
quarta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 89, de 2017, do
Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 1738, de 2015, com a finalidade de
"apurar e investigar a prática de maus-tratos cometidos contra animais no âmbito do Estado
de São Paulo", sob presidência do Senhor Deputado Feliciano Filho. Presentes as Senhoras
Deputadas Ana do Carmo e Célia Leão e os Senhores Deputados Pedro Kaká, Gil Lancaster
e Roberto Tripoli (membros efetivos), e ausentes os Senhores Deputados Caio França e Leo
Oliveira, e por motivo justificado o Senhor Deputado Wellington Moura. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da leitura, a ata da
reunião anterior foi aprovada. O Senhor Presidente informou que o motivo da reunião era
deliberar sobre a pauta e proceder à oitiva do Professor Doutor José Roberto Bosqueiro,
Professor Assistente do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da
Unesp de Bauru. Passou-se à deliberação sobre a pauta. Item 1 – Requerimento nº 06, do
Deputado Caio França, que solicita cópia do laudo das condições sanitárias e de higiene dos
locais que acomodaram os animais que foram embarcados no Porto de Santos e levados
para consumo humano na Turquia, na operação que se iniciou em 29/11/2017 com previsão
de término em 04/12/2017, bem como da embarcação denominada "Nada", que fez o
translado. A votos, foi aprovado o requerimento. Item 2 - Requerimento nº 07, do Deputado
Roberto Trípoli, que solicita informações junto ao Comando de Policiamento Ambiental do
Estado de São Paulo, com dados relativos aos anos de 2016 e 2017: 1 - Quantas ocorrências
envolvendo animais foram atendidas? Especificando por tipo de ocorrência, como maustratos, tráfico, venda ilegal, captura ilegal na natureza, caça e outras. 2 - Quantas armas e/ou
armadilhas de caça ou captura ilegal foram apreendidas? 3 - Qual o montante de multas
lavradas e qual o montante efetivamente recebido? Especificando por tipo de ocorrência,
principalmente às relativas a atos de caça. A votos, foi aprovado o requerimento. Passou-se à
oitiva do Professor Doutor José Roberto Bosqueiro, Professor Assistente do Departamento de
Educação Física da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, que, convocado, leu e
assinou o termo de compromisso, assumindo o compromisso de “dizer a verdade, sob pena
de incorrer no crime previsto no artigo 4º, inciso II, da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de
1952”. O Senhor Presidente questionou o convocado sobre procedimentos na Unesp que
usam animais no ensino e que não têm substitutos possíveis. O Professor Doutor José
Roberto Bosqueiro informou que a Unesp é muito grande, com variados cursos, e que todo e
quaisquer práticas de ensino são analisadas por comitê de ética. Afirmou que não poderia
responder pela universidade toda por não ter conhecimento. Disse ainda, respondendo a
questionamentos dos Senhores Deputados Roberto Tripoli, Pedro Kaká e Gil Lancaster, que
sua área é pesquisa sobre metabolismo de insulina, com o uso de animais, e que não foi
informado pelo Senhor Reitor da Unesp sobre os questionamentos que seriam feitos na
reunião de hoje da CPI. O Senhor Deputado Roberto Tripoli sugeriu que fosse aprovado
Requerimento de Informações bem específico sobre o tema, e que ainda o Senhor Reitor da
Unesp fosse convocado para participar da CPI, acompanhando-se dos técnicos necessários,
no que houve concordância dos Senhores Deputados presentes. Nada mais havendo a tratar,

o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, que eu
Monica Ferrero, Analista Legislativo, secretariei, e da qual lavrei a presente ata, assinada pelo
Senhor Presidente e por mim. Os trabalhos foram gravados pelo Serviço de Audiofonia, e a
correspondente transcrição taquigráfica, tão logo concluída, integrará para todos os fins esta
ata. Plenário José Bonifácio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em doze do
mês de dezembro de dois mil e dezessete. Aprovada em reunião do dia treze do mês de
dezembro do ano de dois e dezessete.

Deputado Feliciano Filho
Presidente

Monica Ferrero
Secretária

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
12.12.2017
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Srs. Deputados, queiram
vir para a Mesa, já temos quórum. Convido os deputados para vir aqui para a Mesa.
Então eu convido aqui o professor José Roberto Bosqueiro para sentar aqui conosco à
Mesa, por favor. Assessoria, a pauta para os deputados, por favor. Havendo número
regimental, declaro aberta a 4ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída com a finalidade de apurar e investigar a prática de maus-tratos cometidos
contra animais no âmbito do estado de São Paulo.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Pela ordem presidente.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Tripoli.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – A sugestão, aproveitando que há quórum
de nós deliberarmos os requerimentos e em seguida entrar para a oitiva, se possível Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Sim, hoje teremos uma
reunião muito mais curta, não temos vídeo, é muito mais curta que as demais, com
certeza, seremos bem pragmáticas. Mas o seguinte, eu queria então passar os
requerimentos. Temos sob a Mesa requerimento item um, de 5 de dezembro de 2017,
deputado Caio França. Requerimento nº 6, solicita cópia do laudo das condições
sanitárias e de higiene dos locais que acomodaram os animais que foram embarcados no
porto de Santos e levados para consumo humano na Turquia na operação que se iniciou
no dia 29 de novembro de 2017 com previsão de término dia 4 de dezembro de 2017,
bem como da embarcação denominada Nada, que fez o seu translado. Deputados que
quiserem discutir. Não havendo interessado em discussão, em votação. Favoráveis
permaneçam como se encontram. Aprovado.
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Item dois, data 6 de dezembro de 2017, deputado Roberto Tripoli. Requerimento
nº 7, solicita informações junto ao Comando de Policiamento Ambiental do Estado de
São Paulo com dados relativos aos anos 2016 e 2017. Um: quantas ocorrências
envolvendo animais foram atendidas, especificando por tipo de ocorrência, como maustratos, tráfico, venda ilegal, captura ilegal na natureza, caça e outras; item dois: quantas
armas e/ou armadilhas de caça ou captura ilegal foram apreendidas; três: qual o
montante de multas lavradas e qual o montante efetivamente recebido, especificando
por tipo de ocorrência, principalmente as relativas a atos de caça. Em discussão. Não
havendo deputados interessados em discutir, em votação. Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram. Aprovado.
Daremos início agora então, quero aqui cumprimentar o professor Roberto
Bosqueiro. À Unesp, queria só lembrar, eu fiz alguns requerimentos de informação
quando tivemos aquele caso de Jaboticabal e a Unesp respondeu, queria também
agradecer primeiramente a presença e o empenho dos deputados dessa comissão, tem
sido muito importante para o sofrimento dos animais, a deputada Célia Leão, deputado
Roberto Tripoli, deputado Gil Lancaster e deputado Kaká. Eu acho que tem sido muito
profícua, as reuniões tem sido um sucesso absoluto, por conta dessas e de amanhã que
ouviríamos mais um técnico, estamos próximos de ir fechando alguns relatórios com
relação a esse assunto, já estamos muito próximos e da questão de caça.
Mas como entraremos em recesso, então ano que vem nós vamos fazer esse
fechamento e agora vamos incluir as outras questões, mas quero agradecer o empenho
de todos os deputados. Eu acho que é um grupo de deputados que tem um trabalho
super partidário e tem sido muito importante para a questão dos animais.
Eu queria até parabenizar em um ponto aqui a questão da FAPESP que quando eu
fiz o requerimento de informação lá para a FAPESP de Jaboticabal me entregaram meu
relatório cumprindo todas as solicitações que fizemos e na segunda nós também
pedimos, também foi entregue com todas as solicitações. Aqui tem um termo, precisa
ler? O senhor por gentileza leia esse texto, está sendo tudo gravado.
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Eu, José Roberto Bosqueiro, infraassinado, RG nº 13.295.139-3, exercendo cargo de professor assistente doutor na Unesp
foi convocado a comparecer a essa Comissão Parlamentar de Inquérito como
testemunha e com fundamento nos artigos 213 e 218 do Código de Processo Penal,
combinados com o parágrafo segundo do artigo 13 da Constituição do Estado de São
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Paulo e com o artigo terceiro da Lei Estadual 11.124 de 10 de abril de 2002, declaro que
fui advertido de dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto no artigo quatro,
inciso segundo da Lei Federal 1.579 de 18 de março de 1952.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Muito obrigado professor.
Eu já vou dar início com a pergunta que eu tenho feito, a mesma pergunta que eu fiz
para o professor da USP. Professor, eu queria saber o seguinte: dentre todos os
procedimentos que utilizam animais na Unesp, quais são os procedimentos que o senhor
julga que não existem métodos substitutivos?
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Primeiro bom dia a todos, para mim é
um prazer estar nessa comissão, e mais do que um prazer é uma responsabilidade
bastante grande estar falando em nome da Unesp. Nós não temos, efetivamente, uma
administração central para o estudo dos animais de experimentação.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Eu queria fazer só uma
correção: no ensino, a nossa questão é só animais no ensino, não em pesquisa.
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Porque cada faculdade tem a sua
comissão de ética para a qual são submetidos os procedimentos tanto para pesquisa, mas
também para ensino. Então as comissões de ética também analisam as minutas das
disciplinas, todas as aulas práticas que eventualmente são ministradas, os métodos e
etc., então mesmo na questão didática as comissões de ética analisam e não existem uso
de animal mesmo na parte didática sem que seja submetido ao comitê de ética da
respectiva faculdade ou instituto, coisa assim.
Com relação a essas práticas, eu acho que a Unesp vem tentando, ao longo do
tempo, minimizar ao máximo o uso dos animais.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Professor, desculpe, eu
gostaria que o senhor respondesse a minha pergunta. A minha pergunta é assim: quais
os procedimentos que a universidade utiliza que não existe método substitutivo no
ensino. É isso que eu quero saber.
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O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Em função disso nós viemos tentando
propor essas práticas alternativas, inclusive com congressos, houve um congresso em
Araraquara nessa linha. Particularmente, para falar a verdade, eu fui pego um pouco de
surpresa com relação a essa convocação e a Unesp é uma universidade extremamente
grande, diversa e eu, obviamente, não conheço a realidade toda.
Com relação a que tipos de práticas não podem ser substituídas por práticas
alternativas eu acho que nós, fundamentalmente, falamos em algumas práticas que
envolvem, especialmente, algum tipo de treinamento técnico que alguns profissionais
possam precisar no seu desenvolvimento. Então assim, quando você pensa em
treinamento em um veterinário, por exemplo, existem algumas abordagens que eu acho
que fica difícil você fazer em cadáveres.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Qual é a abordagem?
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Pela ordem presidente.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Tripoli.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Presidente, eu estava lendo aqui, me
desculpe a ignorância, mas me parece que o professor José Roberto Bosqueiro é
professor assistente do departamento de educação física. E qual o conhecimento de
causa a discorrer a respeito de toda a Faculdade de Ciência?
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Deputado.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Pois não.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Acontece o seguinte,
quando nós entramos em contato com o reitor e pedimos para que o reitor indicasse um
técnico, então se o senhor ler aqui o currículo do professor é um currículo extenso,
inclusive ele é bolsista da FAPESP e tem mais de 22 pesquisas relacionadas com o
recurso da FAPESP. Ele é biólogo formado, então o entendimento tanto do reitor, para
faze a indicação, como o currículo mostram que ele está qualificado.

5

O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Presidente, uma dúvida em relação ao
currículo do professor, então ele é representante da universidade?
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Sim.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Mas me parece que não é da área dele.
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Não é isso que eu estou querendo
dizer. É que nós, a universidade, desenvolvemos ao longo da nossa carreira um grau de
especialização muito grande, então quando eu venho aqui falar sobre animais e
experimentação, obviamente eu conheço muito mais do que se faz dentro das ciências
biológicas. Então as práticas aplicadas, por exemplo, na medicina veterinária, na
zootecnia, na medicina eu conheço marginalmente. Assim como no direito você não
domina todos os aspectos do direito com profundidade, eu não vou dominar todos os
aspectos da experimentação animal com profundidade.
E é por isso que quando nós montamos uma comissão de ética existem vários
profissionais diferentes, inclusive veterinários, membros de ONGs de defesa dos
animais, membros da associação civil, da comunidade civil, membros da OAB e assim
por diante.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem presidente.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputada
Célia.
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Então, obviamente, para responder
uma questão tão complexa quanto essa, porque a questão do deputado é demais por
complexa, você não pode responder “ao invés de fazer isso você pode fazer isso”.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Professor, só um minuto.
Deputada Célia Leão.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Obrigada presidente. E parabenizá-lo pela
CPI, pela condução dos trabalhos e, certamente, o resultado que teremos no início do
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ano que vem. Queria cumprimentar o professor Dr. José Roberto Bosqueiro, agradecer a
presença dele aqui para nos auxiliar nessa CPI. Eu quero pedir licença Presidente, ao
senhor e aos demais pares por alguns minutos, nós temos quórum, já combinei com a
deputada Ana do Carmo, como presidente da CCJ eu tenho que resolver a questão de
alguns projetos nesse momento na minha bancada. Então eu tenho que ir até lá, mas eu
volto e acho que os deputados que estão aqui me parece que vão poder permanecer por
mais um tempo e aí nós permanecemos com o quórum.
Então quero pedir licença à V. Exa. e ainda chegar a tempo para poder participar
dessa reunião. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Ok deputada. Quero
agradecer também o empenho, deputada Célia chegou mais cedo e também nós dois
ficamos ligando para todos os deputados, muitos estão a Palácio, mas quero agradecer
todo o empenho da deputada Célia Leão nessa comissão. Obrigada deputada.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Obrigada deputado. É que eu estou mais do
que bem representada, professor, talvez o senhor não os conheça, mas os deputados que
estão aqui, deputados: Tripoli; Kaká; Gil Lancaster; Ana do Carmo são verdadeiros
leões no mundo do parlamento e representando nossa sociedade. Então só vou pedir
licença mesmo para me ausentar e depois eu queria entender um pouquinho essa
questão de uso de animais.
O deputado Tripoli teve, para mim, sempre foi um privilégio e uma honra de
conhecer os meus filhos pequenos e a minha pequenininha no colo. E hoje todos eles
foram para medicina, doutor, os dois estão na USP terminando residência e a
pequenininha acabou de receber a resposta da Unesp que passou também na residência
da USP e da Unicamp, pelo menos na primeira fase. O que eu quero dizer com isso é
que são filhos estudiosos e que tinham uma ideia equivocada do uso de animais, e
conversando com eles e explicando, assim como no Canadá, nos Estados Unidos e na
Alemanha não se usa mais, depois de um bom debate na minha casa eles entenderam.
Então queria que as nossas estaduais também entendessem porque vida é vida em
qualquer tempo, seja do ser humano, seja do animal, é vida. Então eu estou aqui
exatamente para colaborar com esses grandes deputados. Obrigado deputado, daqui a
pouco eu volto, muito obrigado.

7

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Pela ordem presidente.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado Gil.
O SR. GIL LANCASTER – DEM – É um minuto só. Eu gostaria de agradecer
também a presença do Dr. José Roberto Bosqueiro e informar ao senhor que nós não
somos do Judiciário, nós somos do Legislativo, então aqui ninguém é juiz para estar
julgando o senhor. O senhor é um convidado especial da Casa, se sinta à vontade,
tranquilo, é normal ficar nervoso as vezes na frente de um juiz, nós não somos juízes,
então o senhor se sinta à vontade nessa Casa e fale absolutamente a verdade que
acontece na Unesp. Só isso que nós precisamos. O senhor pode ficar à vontade, tomar
água, café, sinta-se em casa aqui, ok? Nós não vamos julgar ninguém, só estamos
apurando.
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Então continuando, na verdade a
pergunta do deputado é extremamente complexa, uma vez que a universidade é uma
estrutura extremamente complexa e a variedade de cursos que você tem na universidade
é extremamente grande. Então dizer para o senhor, de maneira em uma tabela “tal
prática é feita e pode ser substituída por essa”.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Professor, então o senhor
sugere quais são os nomes das pessoas que o senhor indicaria para que nós possamos
convocar para vir responder essa pergunta? Porque esse é o cerne da nossa questão. A
Unesp quando pediu para o governador vetar o projeto 706, ela disse o seguinte, o reitor
da Unesp – então nós teremos que convocar, talvez Tripoli, o reitor para vir falar porque
nós queremos uma resposta fidedigna da Unesp. A Unesp tem que nos dizer porque eles
disseram ao governador que não existe método substitutivo e até agora todas as 202
universidades que compõem os Estados Unidos e Canadá não utilizam mais os métodos
há muitos anos no ensino, Alemanha não utiliza mais, Inglaterra não utiliza, mas de 20
universidades no Brasil com nota cinco no ENADE não utilizam mais.
Então nós queremos saber por que. Nós pedimos para o senhor vir aqui e isso foi
explicado para o reitor, que ele enviasse um técnico que nos dissesse quais são os
procedimentos que não têm métodos substitutivos. Então eu gostaria que o senhor me
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dissesse os nomes das pessoas que são as pessoas que têm condições de nos responder
isso.
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Então, de novo a questão é a questão
da especificidade. Na universidade, quando uma pessoa vem aqui falar, ela falar sobre o
que ela conhece e nós temos por ética, ou por princípio, não falar daquilo que nós não
conhecemos. Então o procedimento normal que acontece na universidade, para todos os
processos é o seguinte: quais são os cursos que estão usando animais em
experimentação hoje? Medicina.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Experimentação não, no
ensino. Não é na experimentação.
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Ok, mas na aula prática é uma forma
de experimentação animal também.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Veja bem professor, essa
é uma confusão que nós estamos fazendo aqui o máximo para que as pessoas entendam.
Restrição de utilização de animais do ensino é uma coisa, na pesquisa é totalmente
diferente. Vamos falar o seguinte então: eu queria que o senhor dissesse em qual área o
senhor atua e o que dentro da sua área o senhor pode responder.
O SR. – Pela ordem Sr. Presidente. Ele não respondeu à pergunta do presidente:
quais as pessoas indicadas para nos responder o que nós estamos querendo saber.
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Então, pode ser uma só que vem aqui.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Tripoli.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Presidente, eu gostaria de perguntar ao
professor, quando o reitor solicitou que ele viesse aqui representá-lo, o que o senhor
imaginou, o que o reitor pediu ao senhor? Ele falou: “olha, tem uma CPI na Assembleia
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presidida pelo deputado tal e com certeza o questionamento vai ser esse, esse e esse por
causa que foi vetada a lei dele, então com certeza eles vão questionar”.
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Não. O contato foi feito por telefone,
muito rapidamente para que eu fizesse parte de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
Tanto que quando eu recebi essa convocação e ainda dizendo que me era facultado me
fazer acompanhar com advogado eu liguei para a reitoria e disse: “eu acho que eu não
sei então onde eu estou indo”. Para mim eu vinha aqui como representante da
universidade auxiliar, junto com os meus pares, é isso que eu quero deixar claro, qual é
a filosofia da universidade.
Nós trabalhamos no esquema de pares, fulano entende da área dele mais do que eu
entendo, portanto, quando houver um questionamento sobre a área de expertise daquela
pessoa, eu não vou responder, eu não posso responder porque ele é a pessoa indicada.
Então quando se faz uma pergunta como essa, quais são as práticas, eu não posso
responder.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Tripoli.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Presidente, o reitor é mui amigo do
professor Roberto, mui amigo porque imagina a situação, é um técnico com um
currículo maravilhoso e por telefone – o senhor me permite – ele colocou uma batata
quente na sua mão, falou: “você vai lá e vê o que você faz”. Então quer dizer, eu elogio
o seu currículo, mas eu encaminho da seguinte forma: primeiro que se aprove o
requerimento aqui, de informações dentro dessa pergunta que V. Exa. está colocando e
convoque o Sr. Reitor para que ele seja acompanhado, não só do advogado porque o
deputado aqui falou que nós não julgamos, nós não somos juízes, mas na verdade, nós
somos juízes. Nós estamos aqui, inclusive, para dar voz de prisão, para pedir
encaminhamento, convocação.
Então eu sugiro, primeiro não deixar o professor José Roberto em uma situação
ruim porque quem deixou ele em uma situação ruim foi o reitor, não fomos nós, nem
ele, ele não tem culpa nenhuma. Então o encaminhamento que eu faço para que nós
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possamos caminhar é que o chato, presidente, é que o plenário não é soberano porque
senão podia fazer o requerimento já, aprovar já e já estava andando. Agora vai ter que
apresentar para a próxima reunião.
O SR. – Amanhã teremos reunião, não é Presidente?
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Amanhã teremos, nós
podemos fazer aqui, na terça teremos uma outra reunião. É que 24 horas, tem que ser o
regimental, mas na próxima terça.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – De hoje para amanhã dá.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – É que são 48 horas. Mas
teremos na teça uma reunião com as pessoas convocadas pela deputada Ana do Carmo,
nós podemos aprovar na sessão de terça-feira que vem, que é a última antes de entrar no
recesso. Deputado Tripoli, eu acho que seria uma boa, daria as 48 horas, eu vou fazer já.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – É, porque o seguinte: o professor tem
conhecimento de causa dentro da área dele, ele não tem culpa nenhuma. Eu acho que
como o reitor já está sabendo pode ser convocado, porque não é uma novidade e no
prazo de uma semana também, não precisa dar 15 dias, 20. Convocar o reitor, que ele
venha acompanhado da equipe técnica em relação a esse assunto. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – O senhor sabe se vai ter
troca de reitor esse final de ano ou não?
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Não sei se o reitor tem férias.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – A minha opinião eu
comungo, já que o reitor foi comunicado e nós pedimos para ele indicar para não
convocar o reitor, achamos que não teria necessidade, o reitor não é técnico, pedimos
para ele indicar um técnico. Acho que deputado Tripoli tem total razão porque ele
deveria ter encaminhado um técnico, eu acho que colocou o professor em uma situação
muito constrangedora, então acho que ele deve se cercar, se ele quiser ele traga os
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técnicos dele para se cercar o estudo ante o assunto. Acho que o caminho, se os nobres
deputados concordarem, faremos isso.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Pela ordem presidente.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – E mais uma vez agradecer o José Roberto.
Quer dizer, eu sou feliz primeiro porque tenho o seu nome, começa por aí. Então o
deputado foi muito gentil, de fato fique à vontade, nós queremos informações, mas pelo
visto o Sr. Professor tem conhecimento de causa, mas não é a pessoa certa indicada para
esse momento. Então agradeço ao presidente e ao José Roberto.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Deputado, eu queria só
pedir mais 20 minutos para os senhores é porque tenho algumas perguntas
complementares e nós encerramos porque daqui nó não vamos caminhar, só o reitor
poderá responder.
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE – Pela ordem presidente.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Kaká.
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE – Em primeiro lugar bom dia a todos e
agradecer ao professor a sua presença, mas por uma questão de fazer as coisas andarem.
Esse convite, ou melhor, convocação que V. Exa. pretende fazer, e que vai fazer ao
reitor, ele precisa vir aqui com respostas claras e objetivas. E se ele, no caso, não tem
conhecimento, ele não pode chegar aqui e falar: “eu não sei, depende dos meus
técnicos”, eu acho que a convocação tem que ser bem clara, objetiva, que ele venha com
a equipe que possa responder.
Porque é a segunda CPI que eu participo nesse mandato que eu assumi e eu vejo
que tem coisas que quando nós queremos – desculpe a expressão chula – barrigar, as
coisas vão sendo levados e que destrói a oportunidade de nós fazermos aquilo que uma
CPI precisa fazer. Era essa a minha colocação Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – E muito pertinente
deputado, como sempre. Eu acho que os deputados foram felizes nessa questão. Eu
queria saber do professor qual é então a área que o senhor atua dentro da universidade.
É na medicina ou na veterinária?
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Não, eu trabalho com fisiologia do
sistema endócrino, essa é minha área. De maneira muito mais específica, eu trabalho
com mecanismos de secreção de insulina, então é isso que acontece geralmente na
universidade, você vai absolutamente ficando cada vez mais especialista nas suas áreas
de atuação.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Dentro então da sua área
de atuação, o senhor utiliza animais?
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Sim, na pesquisa.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Aqui então é pesquisa,
não é ensino?
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Não, no ensino não utilizo nas
minhas aulas de fisiologia. Não utilizo, na Unesp de Bauru acho que ninguém utiliza.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Então Roberto, acho que
não tem mais. Então acho que vou agradecer aqui.
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Como eu faço para me pronunciar?
O SR. – Ele gostaria de falar.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Pode falar professor.
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Então, na verdade o que eu gostaria
de solicitar à comissão é exatamente isso que o nobre deputado falou, que fosse feita a
convocação, mas de maneira bastante específica fosse dito o que se espera da pessoa
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que vai vir aqui falar, por quê? Porque o reitor vai precisar de uma assessoria das várias
pessoas das várias áreas para poder fornecer as respostas, não é?
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Meu xará me permite?
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Pois não.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Deputado Tripoli.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Porque essa questão vem vindo há tempos,
o deputado Feliciano, presidente da comissão apresentou um projeto de lei, quer dizer,
essa questão já vem, foi votada por todos os parlamentares com acordo de sanção. O
governador vetou, antes de vetar falou um monte de besteira para o nosso presidente,
antes de vetar porque o governador não tem conhecimento de causa, apesar de ser filho
de um veterinário, mas não tem conhecimento de causa.
Então o que aconteceu? Formou-se uma comissão da qual o seu reitor participou,
da qual o seu reitor pediu ao governador que vetasse o projeto do Feliciano. Então
quando o seu reitor recebeu a convocação, naturalmente, eu concordo com o Kaká que
de fato deveria já fazer, mas ele já sabia do que se tratava, não há dúvidas, é uma CPI,
não é um convite para uma festa, para um baile ou coisa parecida. É uma convocação, o
senhor mesmo pediu para o seu advogado estar acompanhando-o porque se trata de uma
CPI de parlamentares eleitos pela população, enfim.
Então eu peço só desculpas, data vênia, que o Sr. Reitor sabia e isso eu vou
questionar no colegiado aqui porque ele vai vir, com certeza porque se ele não vier, ele
virá sob vara, então com certeza. Só para dizer ao senhor, não adianta justificar o que é
injustificável, o senhor não, o senhor não tem culpa da história, o senhor recebeu um
telefonema, veja a situação, um telefonema do reitor pedindo que o senhor viesse
representá-lo.
Então eu só tendo a agradecer ao senhor pela colaboração, o senhor veio, de fato,
respondeu o convite, tanto nas normas, só que o que nós queremos de fato é outro tipo
de informação, então agradeço o professor pelas palavras e por ter saído do seu local de
trabalho e vir aqui prestar esclarecimentos. Só tenho a agradecer ao senhor.
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O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – E dentro do que eu venho
trabalhando, exatamente nessa linha, eu sou biólogo, seria ridículo eu não ter essa
preocupação.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Muito honesto, achei honesto. O senhor
podia vir aqui, falar um monte de coisas, mas o senhor falou de fato.
O SR. GIL LANCASTER – DEM – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Antes de passar a palavra
para o deputado Gil eu queria só fazer duas perguntas. Até hoje, todas as pesquisas que
o senhor recebeu recurso da FAPESP, o senhor sabe me dizer qual o total de recurso
que o senhor recebeu até hoje?
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Eu acho que chegou na casa de um
milhão, um milhão e 200 mil reais.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Em que período?
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Em dez anos, 13 anos.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – E quais são as suas
pesquisas? O senhor lembra de algumas? Das 22 o senhor sabe algumas?
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Eu já trabalhei com animais
resistentes à insulina, agora estou trabalhando com animais portadores de tumor com
plantas medicinais no tratamento de diabetes e de tumor, são várias linhas, mas sempre
dentro dessa linha de metabolismo, secreção de insulina e etc.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Deputado Gil, por
gentileza.
O SR. GIL LANCASTER – DEM – Eu vejo que não há outra solução a não ser
trazer, convocar o reitor com todos os seus técnicos que vão nos responder as perguntas
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que queremos saber porque o tempo é curto e temos que concluir essa CPI com louvor.
Então a convocação tem que ser feita com urgência e já avisar que traga todos os
técnicos de todas as áreas, nem que venham 20 técnicos aqui, nós vamos ouvir, estamos
aqui para isso.
O SR. JOSÉ ROBERTO BOSQUEIRO – Seriam docentes, provavelmente
docentes.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Obrigado por sua
presença.
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Pedro Kaká.
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE – A explanação do nobre colega Roberto Tripoli
é uma verdade, todos que são convocados sabem muito bem o objeto, o cerne da
questão. O problema é por saber disso e da forma como nós convocamos permite o que
acaba de acontecer hoje, então nós não podemos dar margem para subterfúgios e deixar
muito claro para que na próxima nós não saiamos daqui com respostas evasivas, tipo:
“não é minha área”, “eu não sei”, “eu preciso consultar meu técnico”, “eu sou reitor,
mas eu não tenho domínio”.
É obstacular a investigação, é isso que eu quero colocar, respeitando, claramente o
meu colega, bastante catedrático na área, mas o que sinto e vejo é o que acontece. Ele
sabe, sabe muito bem e por saber muito bem é que acaba acontecendo isso. Então estou
reiterando na vossa convocação seja feita de forma que não abram brechas para que nós
consigamos o nosso objetivo. Obrigado presidente.
O SR. PRESIDENTE FELICIANO FILHO – PSC – Muito obrigado. Eu
queria também agradecer ao professor e dizer que na fala dos deputados deu para sentir
que, praticamente, nós estamos sentindo aqui uma falta com esses deputados e com essa
CPI. Eu acho que o reitor foi infeliz, realmente ele sabia do assunto e sabia muito bem
do assunto, eu acho que essa questão de ele tentar dizer: “vai assim mesmo que vai
passar”, não vai passar. Os deputados aqui – não vou usar um termo chulo – mas ele vai
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entender que aqui é uma CPI e que são deputados sérios que estão aqui, não estão aqui
de brincadeira.
Então ficou ruim para ele, ficou pior, tentamos fazer de uma forma que ele
pudesse indicar alguém igual fizemos com as outras universidades, para tentar poupar o
reitor que tem seus afazeres, mas infelizmente ele não contribuiu. Então eu quero
agradecer mais uma vez a presença do professor, agradecer a presença dos deputados e
declaro então, encerrada a nossa sessão. Muito obrigado a todos.

CPI MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
ATA DA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE “APURAR E INVESTIGAR A PRÁTICA DE
MAUS-TRATOS COMETIDOS CONTRA ANIMAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DE
SÃO PAULO”

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às onze horas, no Plenário José
Bonifácio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a quinta Reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 89, de 2017, do Presidente da Assembleia,
mediante Requerimento nº 1738, de 2015, com a finalidade de "apurar e investigar a prática de maustratos cometidos contra animais no âmbito do Estado de São Paulo", sob presidência do Senhor
Deputado Feliciano Filho. Presentes a Senhora Deputada Célia Leão e os Senhores Deputados Pedro
Kaká, Gil Lancaster e Roberto Tripoli (membros efetivos), e Sebastião Santos (membro substituto) e
ausentes os Senhores Deputados Caio França, Wellington Moura e Leo Oliveira. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião
anterior foi aprovada. O Senhor Presidente informou que o motivo da reunião era proceder à oitiva do
Professor Doutor Wagner José Fávaro, do Instituto de Biologia da Unicamp. Embora convocado, por
orientação de sua advogada o depoente recusou-se a assinar o termo de compromisso de praxe.
Houve consulta à Procuradoria da Assembleia Legislativa, tendo o Senhor Presidente a seguir, para
registro, feito a leitura do termo de compromisso mesmo sem preenchimento. Passou-se à oitiva do
Professor Doutor Wagner José Fávaro. O Senhor Presidente questionou o convocado sobre
procedimentos na Unicamp que usam animais no ensino e que não têm substitutos possíveis. O
Professor Doutor Wagner José Fávaro informou que é presidente do Conselho de Ética da Unicamp
desde agosto de 2017, e disse que tanto no ensino quanto na pesquisa houve redução do uso de
animais nos últimos anos. No curso de Medicina, há utilização de animais para treino em situações de
risco iminente de morte, tendo elencado os procedimentos e afirmado não existirem meios substitutivos
apropriados a eles. O Professor Doutor Wagner José Fávaro falou do Laboratório de Medicina
Realística e do uso de animais para pesquisa, sendo que estes são criados no Biotério da
Universidade. Citou ainda, respondendo questionamento do Senhor Deputado Roberto Tripoli, o uso
para ensino de vídeos e softwares que fazem com que sejam dispensado o uso de animais. O Senhor
Presidente chamou à mesa a Dra. Odete Miranda, Professora da disciplina de Propedêutica Médica da
Faculdade de Medicina do ABC, presente na plateia, que discorreu sobre a substituição total, desde
2005, do uso de animais vivos, trocados por cadáveres de animais doados e mantidos por técnica
desenvolvida pela Dra. Julia Matera, Professora Titular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. À Senhora Deputada Célia Leão, o Professor Doutor Wagner
José Fávaro informou que há aulas de ética para todos os cursos da Unicamp e que há respeito pela
Lei Arouca. Os Senhores Deputados Ricardo Trípoli, Célia Leão, Gil Lancaster, Pedro Kaká e
Sebastião Santos comentaram casos de uso de indevido de animais, destacaram a importância da
ética no trato com animais e do trabalho desta CPI. O Senhor Presidente lembrou que se há método
substitutivo o uso de animais é crime. O Professor Doutor Wagner José Fávaro reafirmou a intenção da
Unicamp de deixar de utilizar animais e mostrou-se interessado em conhecer os métodos utilizados na
Faculdade de Medicina do ABC. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a reunião, que eu Monica Ferrero, Analista Legislativo,
secretariei, e da qual lavrei a presente ata, assinada pelo Senhor Presidente e por mim. Os trabalhos
foram gravados pelo Serviço de Audiofonia, e a correspondente transcrição taquigráfica, tão logo
concluída, integrará para todos os fins esta ata. Plenário José Bonifácio da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, em treze do mês de dezembro de dois mil e dezessete. Aprovada aos treze dias
do mês de março do ano de dois e dezoito.
Deputado Feliciano Filho
Presidente

Monica Ferrero
Secretária
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI - MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
13.12.2017
O SRA. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Deputados a fazerem
parte da Mesa. Bom dia a todos e a todas, só estamos esperando o deputado Roberto. Já
está aqui. Havendo o número regimental declaro aberta a 5ª sessão da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar e investigar a prática de
maus-tratos cometidos contra animais no âmbito do estado de São Paulo. Quero
registrar aqui a presença dos deputados: Gil Lancaster, Roberto Tripoli, Pedro Kaká e
Sebastião Santos. Eu solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Tripoli.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Eu requeiro que V. Exa. dê considerada
lida a Ata.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – É regimental, a Mesa
acolhe o pedido de Vossa Excelência. Quero convidar para fazer parte da Mesa o
professor Dr. Wagner José Fávaro do Instituto de Biologia da Unicamp para prestar
esclarecimentos pertinentes ao objeto da CPI. Por favor, professor.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Me parece que o doutor está acompanhado
da advogada, eu acho. Então seria bom arrumar um assento ao lado para que possa
assessorar. Por favor, fica à vontade senhora.
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O SR. GIL LANCASTER – DEM – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado.
O SR. GIL LANCASTER – DEM – Poderia a assessoria me arrumar uma pauta,
por gentileza.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Assessoria, uma pauta
para o deputado Gil Lancaster, por gentileza. O procurador da Casa está? Porque a
assessoria do professor está com uma dúvida com relação daquele documento. Daria
para você entrar em contato com ele então, ligar? Por questão legal.
O SR. – (Ininteligível).
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – É normal, são todos
assim. Mas como ela acha, então. Convocado.
O SR. – (Ininteligível).
A SRA. – (Ininteligível).
O SR. – O procurador está descendo já ele resolve.
O SR. – Vamos convocar o reitor Roberto, vou fazer isso, vou convocar o reitor
também que fica mais fácil.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Eu suspendo a sessão para vocês
conversarem e buscarem mais informações, eu acho chato esse tipo de relação da
universidade com o parlamento estadual. E eu te garanto que aqui não tem voz de
prisão, não tem ação, não tem nada.
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Eu sou um técnico, eu não sou o reitor.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Roberto, deixa.
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O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Eu sei, mas você vem aqui, já não assina,
fica uma situação.
O SR. – Faz favor o procurador conversa com a doutora por favor.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Cadê o procurador?
O SR. – Conversa com o procurador.
A SRA. – Eu orientei ele a não assinar porque ele não foi convocado na condição
de testemunha e aqui diz que ele está como testemunha. Eu falei que se ele assinar isso
não é verdade. Convocado a comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito como
testemunha.
O SR. – Vamos só fazer uma questão assim porque na verdade nós estamos aqui
para respeitar, nós vamos fazer só a leitura dentro dos termos que ele vai ser ouvido e
inclusive, só para resguardar e assegurar direitos deles. É só saber de que forma o
senhor está sendo ouvido e inclusive os seus direitos de eventualmente se calar sobre
alguma coisa.
O SR. – Os outros assinaram como testemunha por que você vai mudar agora só
porque esse pediu?
O SR. – Nós podemos nos negar a assinar isso, importante é que nós leiamos e
asseguremos.
O SR. – Se ele assinar como testemunha tem alguma forma de prejudicá-lo? Tem
alguma forma de prejudicar ele como cidadão?
O SR. – Não.
O SR. – Se ele assinar como testemunha ou não assinar como testemunha, qual o
prejuízo do senhor?
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A SRA. – Podemos ver como os termos foram assinados?
O SR. – Usou-se um padrão.
O SR. – Eu acho que é fácil, é só fazer na microfonia, dizer que ele se recusou a
assinar.
O SR. – O senhor lê e complementa que se recusou a assinar.
O SR. – Nós não vamos perder nenhuma validade jurídica com relação a isso
porque ele se recusou, eu acho que pior para ele.
O SR. – Fica tranquilo, é só ler.
O SR. – Totalmente válido.
A SRA. – Sem dúvida, eu só estou perguntando os termos. Se fosse documento
que dissesse que ele está na condição de depoente nós assinaríamos.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Vamos lá.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Tripoli.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Presidente, da mesma forma no dia de
ontem na oitiva nós convocamos da Unicamp, da Unesp ontem e a pessoa não tinha
conhecimento de causa, então nós estamos aprovando uma convocação do reitor. Eu
sugiro à V. Exa., porque me parece que a testemunha está insegura de participar, de
assinar, como todos. Eu estou com a palavra.
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Só não coloque termos que eu não falei.
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O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – O senhor não pode se
pronunciar enquanto não lhe dermos a palavra, por gentileza. Eu sou o presidente da
CPI, o senhor só diga qualquer coisa se eu autorizar. Por favor deputado, com a palavra.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Concluindo Sr. Presidente, eu sugiro
porque fica chato, porque vamos supor, se mudar o termo de testemunha, os outros
assinaram como testemunha. Então prefiro não o ouvir e convocar o reitor, sem prejuízo
porque não o ouvindo nós não vamos ter prejuízo nenhum e ele também não vai ter
prejuízo nenhum se não for ouvido.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Deputado, eu preferiria,
vamos colocar aqui, porque parece que realmente ele tem conhecimento técnico para
contribuir. Essa questão, eu vou ler aqui dizendo que ele se recusou, ao contrário dos
demais, e nós vamos ver, se o conteúdo que ele colocar aqui hoje nessa CPI não estiver
ao contento, nós convocaremos o reitor, se assim os deputados concordarem, nós já
estamos aqui. Vamos ouvi-lo, se acontecer igual antes nós podemos derrubar.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Está bem, eu retiro a questão de ordem e
aguardo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Obrigado, vamos dar
início aqui então à reunião de hoje. Queria só deixar registrado que o professor Dr.
Wagner José Fávaro se recusou a assinar esse termo aqui da Assembleia, que todos os
que estiveram aqui até agora assinaram, não tivemos nenhum óbice, mas é um direito
dele se recusar, então vou ler aqui o termo que todos assinam e eles próprios leem esse
termo aqui na CPI.
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, CPI Maus-Tratos contra os
Animais, termo de compromisso do depoente. Aqui teria que colocar eu, o nome dele
completo, infra-assinado, o RG, exercendo o cargo de – preencher o cargo – no
exercício de minha função fui convocado a comparecer a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito como testemunha e com fundamento nos artigos 203 e 218 do Código de
Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo do artigo 13 da Constituição do
Estado e com o artigo terceiro da Lei Estadual 11.124 de 10 de abril de 2002, declaro
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que fui advertido a dizer a verdade sob pena de incorrer no crime previsto no artigo
quatro, inciso dois da Lei Federal 1.579 de 18 de março de 1952. São Paulo, 13 de
novembro de 2017.
Vamos dar início então. O senhor é professor de biologia, não é isso professor?
Por favor.
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Bom dia a todos, eu sou professor no
Instituto de Biologia da Unicamp, exatamente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Professor, a primeira
pergunta que eu gostaria de fazer, gostaria que o senhor nos respondesse é: dentre os
procedimentos no ensino, vamos separar bem, quais procedimentos no ensino que não
existem métodos substitutivos na Unicamp.
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Se o senhor me permite, Sr. Presidente, eu
vou fazer uma explanação. Eu também faço parte da comissão de ética no uso de
animais da nossa universidade e na verdade foi importante o senhor fazer essa distinção
entre o ensino e a pesquisa porque nós temos hoje na Unicamp, majoritariamente, ou
seja, 99% dos protocolos que nós analisamos dentro da nossa universidade são voltados
à pesquisa e não ao ensino. O único protocolo de ensino que nós temos na nossa
universidade que utiliza animais, animais esses que são porcos e coelhos que nós
reduzimos ao longo dos anos, reduzimos até para 2017 mais de 50% do uso desses
animais.
Esses animais são obtidos de criadouros, que é aqueles que são destinados até ao
abate, nós utilizamos esses animais no ensino de técnicas eminentes de morte para o
médico. Nós temos faculdade de medicina, medicina para animais humanos, nós não
temos faculdade de medicina veterinária na Unicamp, então o que nós temos hoje de
uso são aquelas técnicas que são envolvidas para o risco eminente de morte, onde nós
otimizamos um número muito pequeno de animais comparados aos outros locais.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Professor, por favor. Eu
quero que o senhor responda à minha pergunta: quais são os procedimentos que não
existem métodos substitutivos, é isso que eu quero saber.
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O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Então isso que eu estou falando, os
métodos que envolvem os riscos.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Quais são? Por favor.
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Por exemplo, drenagem de tórax com
hipertensão pulmonar, abordagem do retroperitônio, anastomose de lesões de vasos
hepáticos, as cirurgias que nós fazemos duas partes, uma com modelos alternativos
como a cirurgia de videolaparoscopia que são feitas em caixa preta. E no momento onde
precisa fazer a abordagem no trauma, são todas disciplinas que são requisitos da
sociedade chamada SBAIT – Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao
Traumatizado, onde nós associamos o interno de medicina com os residentes.
Então, para esses procedimentos, isso existe em todo o mundo, incluindo os
Estados Unidos, a Hopkins, a Baltimore, que utilizam esse tipo para tratar os residentes.
Os outros procedimentos que nós temos, por exemplo de RCP, manejo de acessos
venosos, tudo isso nós temos modelos alternativos e nós temos um centro de medicina,
um laboratório de habilidades com um centro de medicina realística dentro da Unicamp.
Esses são os únicos procedimentos Sr. Presidente, que nós usamos um número muito
reduzido de animais.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Na graduação? Na pósgraduação?
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Isso é para o quarto e sexto ano de
medicina, de graduação, envolvendo os residentes.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – E na veterinária?
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Não, veterinária nós não temos. Sr.
Presidente, se o senhor permite, na pós-graduação todas as disciplinas de pósgraduação, incluindo graduação dos outros cursos como enfermagem, biologia,
fonoaudiologia, educação física nós não utilizamos mais animais. No Instituto de
Biologia hoje não se usa mais animais para ensino.
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O SR. – Pela ordem, presidente. Dentro dessa fala dele.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Antes eu queria a
presença da Célia Leão, deputada Célia Leão.
O SR. – Pois não, deputada Célia Leão ao meu lado esquerdo, como sempre, do
coração. Por favor professor, desde quando pararam? Você falou que pararam de usar,
desde quando parou de usar?
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Nós, oficialmente nós paramos desde o ano
passado. Esse ano, para todos os cursos não-médicos nós paramos o uso de animais.
Inclusive, Sr. Deputado algumas disciplinas como a fisiologia, que é a investigação das
funções, hoje nós temos vídeos que foram premiados dentro da Unicamp, de um prêmio
chamado PAEP que mostrou o funcionamento da contração muscular por vídeos, então
hoje nós temos vídeos, softwares que conseguem simular o funcionamento na carreira
básica que nós chamamos dentro da universidade, que são o ensino de anatomia,
fisiologia, imunologia. Então para esses nós avaliamos e dentro da comissão de ética
nossa, hoje nós aprovamos, isso inclusive cursos de pós-graduação que utilizamos.
Nós estamos buscando, se os senhores me permitem, eu assumi a comissão de
ética em agosto do corrente ano e percebendo todas essas movimentações que nós, Sr.
Deputado, somos contra também o uso de animais. A minha postura como membro da
ética é ser contra também, se nós tivermos métodos alternativos que possam ser
utilizados, de forma alguma eu sou a favor de que se utilize animais de forma
indiscriminada.
E nós seguimos o que nós chamamos de três R’s, reduction, refinement e
replacement para tentar chegar nisso. Eu entrei em contato e posso citar o nome do
presidente da Associação Brasileira de Especialidades Médicas, que é o professor
Sigisfredo Luis Brenelli que faz programas de ensino médico, por isso tem a associação,
a ABEM que se prontificou ao longo agora do final desse ano, início de 2018, fazendo
um levantamento das faculdades de medicina, todos os procedimentos que são usados e
aqueles que nós podemos utilizar métodos alternativos. Isso é um compromisso que nós
firmamos.
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O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Professor, como o
senhor falou muito rápido, muito embora está tudo registrado, mas eu gostaria que o
senhor repetisse que eu vou anotar e até para algumas pessoas técnicas aqui no plenário.
Então o primeiro procedimento que o senhor disse, vamos elencar agora pausadamente
os procedimentos. Então o primeiro deles que o senhor disse que não tem método
substitutivo, qual é?
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – São os procedimentos por exemplo, de
drenagem de tórax envolvido com pneumo e hemotórax
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Drenagem de tórax.
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Associado às condições de hemo e
pneumotórax. Nós temos, Sr. Deputado, um primeiro momento onde os alunos treinam
dreno de tórax em uma caixa preta, isso é um método alternativo, mas quando envolve o
uso do residente, é importante frisar que todas essas disciplinas, esses procedimentos
envolvem o aluno de graduação e o residente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – O segundo qual seria
então?
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – O segundo são suturas de alças intestinais,
que isso, os procedimentos alternativos que nós temos contato dos simuladores ainda
não são validados de forma efetiva para isso.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Esse é o segundo,
terceiro qual seria?
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – O terceiro é uma abordagem dos órgãos
para controlar o trauma retroperitoneal.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – O que seria feito no
retro? Não tem retro?
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O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Não, retroperitoneal.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Sim, mas que tipo de
abordagem?
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – A abordagem é controlar sangramentos em
grandes vasos como aorta e a veia cava inferior retroperitonealmente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Já tem simuladores que
fazem isso.
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Não, mas ainda não são ainda validados
esses métodos, embora existam nos Estados Unidos, a SBAIT e a ATON que são da
traumatologia ainda não validaram esses métodos como métodos efetivos de
substituição.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Controle de
sangramento onde doutor?
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Retroperitoneais de grandes vasos. A outra
é a janela cardíaca para controlar ferimentos cardíacos por exemplo, ferimentos esses
envolvidos em trauma como projétil por arma de fogo ou arma branca, então controlar
esse tipo de lesão fazendo uma janela cardíaca.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Teria mais algum?
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Esses são os que eu recordo do que passa e
do que os cirurgiões relatam.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Eu queria só dizer o
seguinte para o senhor, nós pedimos para que o senhor force um pouco a memória
porque nós estamos pedindo, o professor Vicentin também veio aqui na CPI e pedimos
para ele elencar, demos um tempinho para ele pensar, para ele dizer porque nós
queremos saber exatamente quais procedimentos que universidade utiliza que não
existem método substitutivo, o senhor já disse quatro. Queria ver se o senhor tem mais
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algum que o senhor possa dizer que não existe método substitutivo porque o senhor
sabe muito bem, obviamente, que havendo métodos substitutivos essa prática é
criminosa pela lei federal.
Se constitui em crime, a própria USP está sendo já investigada criminalmente pelo
Ministério Público, então por isso quero saber se o senhor sabe de mais alguma coisa
porque nós vamos agora levar para os técnicos, inclusive deve ter uma pessoa aqui no
plenário que é técnica, não sei se ela vai querer falar alguma coisa sobre isso.
Eu queria pedir para fazer parte aqui a Dr. Odete Miranda, ela é médica,
cardiologista, por favor. É médica, cardiologista da Faculdade de Medicina do ABC,
que não utiliza animais há mais de dez anos e é nota cinco no ENADE.
Bom dia, obrigado pela presença. Eu queria saber se a senhora pode discorrer,
dentre esses quatro itens que o professor disse sobre a questão da drenagem de tórax,
essa questão da sutura de alças, abordagem de sangramento no retro e a janela cardíaca.
A senhora pode discorrer sobre algum deles?
A SRA. ODETE MIRANDA – Pois não. Obrigada, é um prazer estar aqui. Na
Faculdade de Medicina do ABC em 2005 nós paramos com o uso de animais na técnica
cirúrgica e nós começamos a utilizar os cadáveres quimicamente preservados que é uma
autoridade da Dr. Júlia Matera da USP e esses cadáveres dão conta de todos esses
processos. Então os nossos estudantes fazem treinamento em dreno do tórax, sutura de
alças, esplenectomia, traqueostomia, nefrectomia se for o caso,
Inclusive ela aprimorou essa metodologia e esses cadáveres sangram. Porque é
uma solução modificada de larssen que nós injetamos nesse cadáver, são animais que
são adquiridos eticamente, nós temos uma parceria com uma clínica veterinária. Essa
clínica veterinária através da doação desses cadáveres pelos proprietários que assinam
um termo de doação para a faculdade, são encaminhados para a faculdade, tiveram uma
morte natural e chegando na faculdade nós fazemos essa solução de larssen que fica em
torno de 40 reais por cadáver e eles são reutilizados várias vezes.
Então por exemplo, hoje eu faço um procedimento de esplenectomia, eu já abri o
abdômen, mas tudo bem, eu posso fazer a sutura de alças se eu quiser. Amanhã eu vou
fazer uma traqueostomia, eu reutilizo o mesmo cadáver. Então eles têm uma duração de
seis meses, possivelmente reutilizados quantas vezes forem necessárias e os alunos
podem treinar mesmo fora do período da aula porque eles sabem a parte teórica como
fazer e eles podem estar treinando fora da aula também.
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Esse método causou bastante, eu acho que existe uma tradição de usar os animais
e toda vez que vem um método diferente existe uma comoção, então os próprios alunos
fizeram um abaixo-assinado do quarto ano, que eles não queriam, queriam os animais
vivos. E depois disso, eles se adaptaram a essa metodologia, acham muito melhor
porque não existe envolvimento da emoção, de eles serem coadjuvantes da morte, então
foi bem aceito e é o que é feito hoje dentro da faculdade, o treinamento é com os
cadáveres quimicamente preservados q nós adquirimos de centros clínicos de
veterinária. E dá para fazer todas as possibilidades cirúrgicas, videolaparoscopia
também dá para ser feito.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Muito obrigado.
Professor, o senhor vê que hoje nós temos inclusive, se o senhor quiser acessar, foi feito
um site que é animaisnoensino.com.br lá tem todo tipo de informação com relação a
isso. Eu gostaria de perguntar primeiro se o senhor lembrou de mais algum que esses
que o senhor disse já foi respondido aqui que existem métodos substitutivos, queria
saber se o senhor tem mais algum posicionamento que o senhor lembre e que o senhor
queira dizer aqui.
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Os que nós temos, Sr. Presidente, são
esses, os outros todos nós temos métodos alternativos, inclusive um laboratório de
medicina realística. Só para você ter uma ideia, nós temos que usam são 240 alunos de
medicina mais os residentes, isso dá em torno de sete, seis alunos por animais, é o
mínimo possível que nós tentamos. E não que nós não queremos substituir Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – O senhor é o presidente
do conselho de ética?
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Sim. E nós estamos em busca disso, quer
dizer, hoje nós montamos um centro de medicina realística, que eu convido os senhores
para conhecer o nosso laboratório de habilidades para ver o que nós fazemos, nós
fazemos vários procedimentos hoje sem utilizar animais.
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O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Professor, quais são os
animais então agora, que são utilizados nesse procedimento que não tem métodos
substitutivos.
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Porcos.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Só porcos?
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Porcos e coelhos, Sr. Presidente. Hoje nós
utilizamos os coelhos para suturas e isso é para o quarto ano de medicina e os porcos
utilizam para o sexto ano de medicina. Lembrando que porcos e coelhos, todos os
alunos são supervisionados e nós temos não só os médicos humanos, que orientam esses
alunos, que são os docentes, mas todos os biotérios da nossa universidade possuem um
responsável técnico que é um veterinário. Inclusive, esse veterinário acompanha os
procedimentos de ensino em aula com esses animais.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – O senhor sabe quanto
foi gasto nesse último ano usando o biotério da Unicamp?
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Não Sr. Presidente, essa informação eu não
sei precisar.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – A Unicamp compra
esses animais externamente ou produz algum lá dentro? Mesmo no campo da
experimentação, eles produzem alguma coisa lá ou compram tudo fora?
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Então Sr. Presidente, aí nós podemos
dividir a questão. A questão da pesquisa, esses animais são produzidos pelo nosso
centro, que é o CEMIB, mas eles produzem ratos e camundongos apenas, nós não
utilizamos nenhum outro animal a não ser ratos e camundongos para pesquisa. Esses
outros animais como os coelhos e os porcos nós compramos externamente de
produtores que possuem atestado sanitário desses animais.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – E cães?
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O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Cães nós não usamos.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Não utilizam mais?
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Não, isso há mais de oito anos.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Então se somarmos a
questão tanto da pesquisa quanto do ensino os únicos animais que são utilizados são
porcos, coelhos.
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – E roedores.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Só?
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Só.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Não utilizam nenhum
outro tipo de animal?
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Nenhum outro tipo de animal, Sr.
Presidente.
O SR. – Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado.
O SR. – É que na verdade a maioria aqui é leio na área em que o professor e a
doutora estão se posicionando, então é bom nós sempre ouvirmos sempre os dos lados.
Primeiro eu quero lembrar que eu como vereador, há muitos anos atrás fiz uma
homenagem à Faculdade ABC por não utilizar mais animais em experimentos, não sei
que ano que foi isso. 2007, como faz tempo, o tempo passa. Uma homenagem muito
bem-feita.
Eu gostaria de saber da professora, da Dra. Odete se concorda, porque pelo que o
Dr. Wagner tem colocado a coisa está caminhando, eles estão procurando um caminho
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para poder chegar. Já acabou há oito anos com cães, há um ano e meio já parou com
outros dados, quer dizer, eles estão no caminho. Lembrando há 20 anos era um horror.
Eu queria saber se a Dra. Odete concorda, tem algum encaminhamento a fazer ao
professor aqui presente pela fala que ele colocou do conhecimento que tem.
A SRA. ODETE MIRANDA – Acho que é o que eu realmente falei, nós estamos
utilizando os cadáveres quimicamente preservados, talvez fosse interessante a Unicamp
conhecê-los, inclusive na oportunidade que nós começamos a tentar trazer esse método
para a faculdade, a Dra. Júlia Maria Matera que é a titular da USP em técnica cirúrgica,
ela nos foi ensinar como fazia, como era feito essa injeção desse produto que é um
embalsamamento, só que ele preserva o tecido do animal, preserva a cor, ele não tem
cheiro.
Então quando você manipula o animal você acha que ele está vivo, ele está
totalmente preservado e ainda agora, recentemente, ela ganhou um prêmio internacional
que ela associou uma bomba de infusão nos vasos, então se você cometer qualquer erro
de um corte de artéria, de veia, esse animal sangra. Então é igualzinho, inclusive para
videolaparoscopia você também pode utilizá-lo.
Acho que o que está faltando é talvez nós ampliarmos esse conhecimento para
poder trazer para nós, porque na verdade são vários animais que morrem naturalmente,
fazer do mesmo jeito como nós usamos cadáveres humanos na faculdade, do mesmo
jeito. E acho que isso, eu percebo isso nos alunos, muitos alunos vêm falar para mim:
“nossa professora, que bom que não existem mais animais vivos, me falaram que
tinham animais, cães aqui, se fosse isso eu não faria mais medicina”. E muitas pessoas
acabaram parando o curso por isso, porque realmente é uma coisa horrível.
O animal sabe que vai morrer, ele tem todo esse sentimento e isso é uma
dessensibilização que eu acredito que para o aluno, ele é o paciente daquele aluno, ele
está sendo coadjuvante da morte desse animal e ele vai tendo uma certa
dessensibilização. E nós sabemos que isso ocorre mesmo, mesmo quando já é
profissional, tem coisas que nós acabamos engolindo e na verdade não tendo aquele
sentimento que teríamos em outros tempos, então eu acho que nós precisaríamos
humanizar mais os nossos alunos, fazendo com que eles tenham a oportunidade de
respeita o outro. E o animal, quer queira ou não, naquele momento, é o paciente dele.
O SR. – Pela ordem, presidente.

16

O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado.
O SR. – Só lembrando um pouco, me traz à memória. Quem sabe há 20 anos o
Centro de Controle de Zoonoses em São Paulo, o sacrifício era feito de uma forma, não
sei se todos sabem, tinha um cilindro azul, você colocava uns 30 animais dentro desse
cilindro, fechava e tirava o ar de dentro. Então os animais eram mortos por falta de ar. E
mesmo assim, senhores, quando abria a porta desse cilindro, o Feliciano já viu isso
muito, nós temos até um filme a respeito que eu não vou passar, mas quando abria a
porta do cilindro alguns saíam tontos e tomavam porrada.
E nós entramos com uma ação na justiça e conseguimos mudar esse método, quer
dizer, a Dra. Viviane que é a autora da ação, nossa assessora e conseguimos. E tivemos
vários embates com os veterinários porque os próprios veterinários falavam: “nós não
queremos ser assassinos, nós não estamos aqui para matar”, da mesma forma que o Dr.
Wagner colocou. Quer dizer, a intenção.
E depois veio com injeção letal, depois eu fiz uma lei que dizia que é proibido
sacrificar animais saudáveis, em seguida o deputado Feliciano fez uma lei estadual boa
que é proibido sacrificar qualquer tipo de animal no Centro de Controle de Zoonoses.
Quer dizer, é um avanço e pelo que eu estou vendo aqui, porque antigamente quando eu
comecei a militar, 30, 40 anos atrás eu ouvia dizer que fazia experimento com animal
sem anestesia, se operava o animal 12 vezes sem anestesia.
Nós estamos avançando, estamos avançando em certo ponto e tem retrocessos em
outros, que são os 27 mil cabeças de gado que estão indo, não é professora Célia. Então
eu acho interessante o que está acontecendo aqui, que me chamou a atenção é a Dra.
Odete convidar agora o Wagner porque tem condição e conhecendo pode mudar. Quer
dizer, você vê que a CPI já tem algum fruto, que é a troca de conhecimento no sentido
de colaborar.
Todos aqui dizem que gostam dos animais, então nós estamos tendo um avanço,
eu acho que é superimportante presidente, essa visita do professor Wagner ao ABC que
foi homenageado por nós em 2007 e também a CPI, se puder fazer visita porque nós, eu,
Kaká, o Feliciano, todos, nós não somos médicos. Nós temos aqui a presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, que é uma ferrenha defensora dos animais porque
senão as filhas batem nela e são médicas, que conhecem a causa profundamente.

17

Então eu só queria citar esse dado e como positiva a reunião no sentido que nós
estamos no caminho certo, não é deputada Célia? Estamos no caminho certo. Muito
obrigado presidente.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputada
Célia Leão.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Primeiro saudar à Presidência, saudar pelos
trabalhos, saudar os novos pares, deputados aqui Sebastião Santos, o Pedro Kaká, o Gil
Lancaster, Roberto Tripoli. Queria cumprimentar todos as senhoras e senhores aqui
presentes, é que eu fui deputada com o irmão que presidia essa Casa, professor. É
família boa, lá é pai, filho e espírito santo, lá é irmão deputado estadual, deputado
federal e vereador, é gente de grande qualidade, família de grande qualidade.
Mas eu queria aproveitar e dizer primeiro que nós somos da mesma terra, da
cidade de Campinas e emprestamos a nossa universidade para São Paulo e para o Brasil,
para o mundo, que é uma grande universidade. Agora na última pesquisa saiu como a
primeira colocada, enfim. Mas queria só contribuir porque eu ouvi acho que uma parte
importante, não tudo e depois ouvi também a Dra. Odete, quer dizer, os avanços estão
acontecendo, isso é visível, mas de qualquer forma nós não conseguimos esquecer como
foi e ainda porque é.
Nós não faríamos essa CPI, quer dizer, não estaríamos juntos com o deputado
Feliciano fazendo essa CPI, trabalhando nessa direção se não houvessem ainda os
abusos e crimes que acontecem, não só nos vídeos que nós vemos, hoje em dia está tudo
muito fácil, até o próprio amigo do grupo filma e manda, então fica mais fácil ainda.
Mas porque nós tivemos aqui na Assembleia uma questão com as universidades que são
nossas, literalmente, se é do estado de São Paulo, se é do governo, particularmente
minhas no sentido que eu sou apoiadora direta do Governo de São Paulo, do
governador, sou do mesmo partido, do PSDB, então isso me coloca como também
responsável direta.
E houve um embate de um projeto do deputado Feliciano com o Governo de São
Paulo, com o governador, exatamente na direção das nossas universidades estaduais,
não do ABC e não outras. Acho que nenhuma outra, acho que era só das universidades
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estaduais. Então em função disso também, não somente isso professor, mas em função
disso também é que foi debatido, discutido aqui na Casa e depois avançou para essa CPI
que hoje nós estamos aqui.
Exatamente para que as nossas universidades, que são grandes no nome, no
conhecimento e enfim, na pesquisa, elas ajam dentro da lei, a única coisa que nós
queremos e o senhor também já colocou aqui, eu escutei, eu entendi. Mas nós ouvimos
isso com essa precisão nem da Unesp – eu só estou fazendo um comentário, não estou
fazendo nenhuma pergunta, o senhor não precisa nem se posicionar nesse sentido – nem
da USP, que são duas grandes universidades que não precisa nem falar, renomadas
internacionalmente.
E o que nós queremos na verdade, não é só que as nossas universidades, que nós
defendemos, que são patrimônio nacional, mas que de fato, os animais sejam atendidos
à medida que eles têm direito a lei de serem atendidos, que não sejam violentados.
Então a pergunta é muito simples, o senhor, dentro de um limite de conhecimento e
obviamente o senhor não conhece, nenhum de nós aqui conhecemos toda a Constituição
Federal, as estaduais e as municipais, então fique muito à vontade. Mas dentro da lei, do
que nós já vimos que tem e o que existe, o senhor diria que a Unicamp trabalha com
essa questão dos animais, na pesquisa no ensino, com os alunos de medicina ou que seja
de enfermagem, seja o que for, dentro da lei? Quer dizer, os nossos animais lá na
Unicamp são cuidados dentro da legislação brasileira e estadual? O senhor poderia dizer
alguma coisa assim?
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Muito obrigado pelo questionamento
deputado, agradeço nós sermos da mesma terra. Assim deputada, hoje nós temos, em
todos os cursos da Unicamp, aulas e disciplinas de ética, para todos os cursos,
principalmente aqueles que envolvem os animais e os seres humanos. Então desde a
enfermagem, educação física, medicina se trabalha com isso, nós temos um movimento
social dentro da Unicamp muito forte que protege tanto os animais, quantos os seres
humanos. Esses, pacientes do nosso hospital.
Nós trabalhamos dentro de uma lei, a lei federal, da Lei Arouca, o curso de
biologia nós temos ética, inclusive um desembargador aposentado que ministra essas
aulas de ética para os nossos alunos do curso de ciências biológicas e nós temos
advogados que ministram aulas de ética para os nossos alunos do curso de medicina.
Esses movimentos sociais são muito fortes dentro da Unicamp, que eu acho que todas as
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senhoras e senhores viram que a Unicamp foi a primeira universidade do estado de São
Paulo a fazer a inclusão social como tem que ser feita.
A inclusão étnica racial, a qual eu defendo, e de demanda social. Isso é um
movimento que partiu de alunos, funcionários e docentes e ganhou muita força, para
mostrar o quanto a universidade é ética e trabalha em cima da ética com os animais. Se
nós não tivéssemos essa ética, nós não conseguiríamos implantar métodos alternativos
dentro na nossa universidade. Além do mais, a nossa comissão de ética trabalha em
consonância com a lei federal, no tanto que a constituição da CEUA envolve membros
da sociedade civil, membros da sociedade protetora dos animais e todas essas
organizações possuem um titular e um suplente. E representantes das unidades que
utilizam animais.
Lembrando que, essencialmente, ou seja, 99% das atividades que utilizam animais
na Unicamp se baseiam em pesquisas com roedores. Mas nós trabalhamos sim, Sra.
Deputada, retomando à questão, nós trabalhamos isso de forma ética.
O SR. ROBETO TRIPOLI – PV – Pela ordem, presidente, só um segundinho. O
senhor me permite?
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem.
O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Eu acho que a reunião está indo muito
bem, eu acho que o encaminhamento está perfeito, eu estou fazendo dobradinha com a
Célia porque ela me ligou da estrada dizendo: “Tripoli pelo amor de Deus, corre para
dar corda que eu chego em seguida”. A Célia é terrível, pior que o presidente para nos
chamar.
Eu queria dizer o seguinte, nós deliberamos ontem, eu sou presidente da Comissão
de Meio Ambiente desta Casa, deliberamos uma representação ao Ministério Público a
respeito do transporte de gado e eu estou com os advogados do meu gabinete. Então
peço licença Sr. Presidente, há quórum, (ininteligível) a Célia. Parabéns Dr. Wagner,
parabéns professora Odete e o nosso presidente e todos os deputados eu cumprimento,
obrigado.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Só antes da saída do deputado Tripoli, só para
reforçar, ele como presidente da Comissão de Meio Ambiente professor, de fato o
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senhor certamente também é conhecedor da forma que os nossos gados, bois estão
sendo transportados para fora. Quer dizer, se não bastasse que já vão ser mortos mesmo,
acabam 30 mil cabeças, 27 mil, o Sebastião Santos já nos contou isso também, outros
deputados, 500 morrem, jogam no mar, é uma coisa absurda, é fora da curva. Acho que
não tem nem curva para nós discutirmos isso.
E o deputado Feliciano junto com a Comissão de Meio Ambiente, deputado Gil
Lancaster participou desse debate também, está marcando para maio, quando vem
autoridades internacionais nessa área de conhecimento e relacionamento do deputado
Tripoli, para fazer esse debate aqui no Brasil através da Assembleia. Quer dizer, não são
só as universidades, não é só o roedor, mas é, em suma, a vida de todo e qualquer
animal que esteja sendo maltratado, violentado. Esse é o papel tanto da Comissão de
Meio Ambiente, que o deputado Tripoli presidente, quanto dessa CPI presidida aqui
pelo deputado Feliciano e o Pedro Kaká, nosso grande relator dessa matéria.
Enfim, é uma CPI que as vezes as pessoas não dão muita atenção, mas muito séria
e já está mudando, tem muito comportamento já diferenciado das pessoas, não só da
CPI, mas da sociedade que tem participado. Eu fico muito feliz de ter um professor da
Unicamp, eu o conheço, sei do seu trabalho lá da nossa cidade e fico muito feliz que o
senhor possa contribuir conosco agora, e talvez depois, em maio que o Dr. Tripoli
também possa convidá-lo. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Complementando essa
questão, só fazer um parêntese para falar do gado, o Jorge do VEDDAS está aqui.
Inclusive no embarque do último dia, que foram 27 mil cabeças, o Jorge estava em
Santos, eu aqui, a Leila, nós fizemos um bate-bola, conversei com o pessoal responsável
pelo cais, mas infelizmente não deu tempo e agora, ontem conversei também com o
diretor do cais de São Sebastião. O Jorge está atuando fortemente nessa questão, já
entrou com recurso no Ministério Público, ele que é presidente do VEDDAS tem atuado
muito, nós temos dado o respaldo que nós podemos aqui e se Deus quiser nós vamos
caminhar.
Eu peço até, encarecidamente, que todos os deputados que militam nessa área, e
mesmo os que não militam, nos apoiem nessa questão. Tanto deputados estaduais,
federais, para que nós possamos criar uma corrente para parar com esse tipo de crime
bárbaro que está ocorrendo. Em todos os campos, tivemos aqui a CPI dos porcos,
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javalis, enfim, todos eles, estamos apurando, já tem gente apagando vídeo na internet
porque viu que o negócio aqui é sério, não é brincadeira.
Estão fazendo crime, todo esse procedimento se constitui em crime e nós estamos
aqui, apurando. Mas vamos voltar aqui à nossa questão, dizer que graças a Deus, graças
ao empenho de todos os deputados dessa CPI que trabalham de forma super partidária,
trabalham realmente aqui na defesa dos animais, do qual eu não canso de agradecer e de
me orgulhar.
Voltando para o tema professor, nós fizemos uma audiência pública aqui na
Assembleia, grande, foi até antes da aprovação do PL 706. E dela estiveram presentes
técnicos tanto técnicos na área médica, técnicos, veterinários, biólogos, advogados, teve
juiz federal, juiz de direito. E após toda a explanação, teve o Conselho Federal de
Medicina Veterinária, teve inclusive uma faculdade lá de Campinas, a FAGE esteve
presente. E depois de toda a argumentação técnica, de todos os técnicos, tanto da área de
medicina, medicina veterinária, biologia, ficou muito claro que dentro do ensino não
ficou um procedimento que nós discutimos, por isso que eu insisto nisso, que não tenha
método substitutivo, nenhum.
Tanto é que o juiz federal que fechou, disse: “dentre tudo isso que eu assisti aqui,
eu não vi um procedimento que não tenha substitutivo dentro do ensino. E não tendo,
está tipificado em crime”. Então quero dizer o seguinte, quando nós falando da
Unicamp, da USP, da Unesp eu acho que isso que a deputada Célia disse é verdade, são
universidades que nos orgulham, eu sou de Campinas, sou campineiro, é mais uma
razão para eu querer que a faculdade aja na forma da lei, que a faculdade faça o melhor.
E eu acho que nós temos que ter humildade suficiente, seja eu, seja o senhor, seja
o reitor, seja lá quem for, para entender que as vezes a universidade pode melhorar
nesse quesito. Eu acho que procurar a colega, da própria USP mesmo, a Júlia Matera
que fez e há muitos anos já faz esse procedimento, passou para a Faculdade de Medicina
do ABC e só no Brasil nós temos mais de 20 universidades particulares que não
utilizam mais animais no ensino, mais de 20. As únicas que colocaram óbices foram
realmente a Unicamp, Unesp, só as estaduais e a USP, essas três, as únicas que
colocaram óbices.
Então esse relatório, terminando, vai ser encaminhado para o Ministério Público,
com certeza, que aí sim tomará – por isso que eu estou enfatizando e pedindo para que
todos digam se existe algum procedimento e até agora não tivemos nenhum. Com
relação à questão dos Estados Unidos, eu não vou polemizar, mas aqui tem gente
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também na plateia que está dizendo que na verdade foi muito triado, eu anotei as
faculdades que o senhor disse aqui, nós vamos checar porque até agora nós não
encontramos. Inclusive 12 mil médicos que se reuniram em um comitê pedindo – com
12 mil membros, pedindo isso, que antecedeu toda essa mudança.
Então as 202 universidades que toda assessoria checou e não só nós, que
compõem a totalidade das universidades dos Estados Unidos e Canadá não utilizam
mais animais no ensino. E também Inglaterra não e Alemanha também não e não sei
porque, é difícil dizer que lá formam maus profissionais, não é verdade? Então acho que
essa questão já está mais do que superada, nós temos que nos atentar e acho que temos
que seguir, a deputada Célia disse com muita propriedade, como sempre, que uma
universidade que tem um poder muito grande de pesquisa, inclusive com os melhores
técnicos, as três universidades compõem os melhores técnicos do Brasil, quer dizer, tem
como caminhar nesse sentido.
Então eu quero fazer o convite através do senhor, ao reitor, que caminhe e conte
conosco porque nós queremos, realmente abolir isso, e nós não queremos que as nossas
faculdades, como a Célia disse, eu posso me apropriar dessa palavra conjuntamente com
a deputada Célia e dizer nossas faculdades, nós não queremos mais que nenhuma delas,
que própria USP está respondendo inquérito criminal por isso.
Nessa reunião nós não pedimos mais a presença do Ministério Público nessa
questão, toda reunião que nós fazemos aqui sempre o Ministério Público está presente,
mas nessa, como agora é só coleta de informações para poder instruir a relatoria, então é
diante dessa questão. Hoje não vamos adentrar muito, não é Célia? E nosso vice aqui o
Gil Lancaster, Pedro Kaká o nosso relator, Sebastião que é suplente, mas nos honra
muito com a sua presença aqui. Sebastião muito obrigado, é um grande conhecedor.
Mostrou agora para nós, acompanha a questão dos animais, o que estão fazendo com os
peixes, só crime em cima de crime e eu acho que está faltando um pouco mais de
aparelhamento, empenho político para que a polícia possa agir.
É porque as reuniões têm até as duas horas da tarde, então hoje, na minha parte
falta muito pouco para concluir, não sei se tem mais alguns deputados que queiram
fazer uso da palavra.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSBD – De forma muito rápida, depois o deputado Gil
Lancaster vai também se posicionar. Mas só para dizer, professor, que as coisas não
acontecem por acaso na vida das pessoas, sejam as coisas boas e as coisas ruins, eu digo
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que não adianta tentar plantar abacaxi e colher limão porque não tem jeito, então nós
temos obrigação de saber o que está fazendo. E crime é crime, criminoso é criminoso.
Outro dia teve uma polêmica que foi exatamente nesse plenário também, em uma
das nossas reuniões da CPI e entendo o posicionamento de algumas pessoas que
estavam convidadas na plateia porque o deputado Feliciano colocou de forma rápida e
sucinta alguns filmes de violência contra animal que ele tinha, e filmes verdadeiros,
lamentavelmente. E surgiu aqui um debate enorme, que não precisa colocar e eu disse a
ele naquele momento, eu defendi isso na reunião, de que olhos que não veem, coração
que não sente.
Então é muito fácil falar, ouviu dizer, o cunhado da irmã do tio da minha avó
falou e aí fica tudo muito longe, você assiste desenhinho e enfim. Então na hora que vê
a coisa muda, eu digo o seguinte, nós estamos fazendo um trabalho sério, em um
plenário sério, em uma Casa séria. Se ao lado aqui tivesse um prédio de 30 andares e
tivesse uma parede enorme entre lá e aqui, contra fogo, contra ruídos e pegasse fogo no
prédio inteiro e começasse a pular criança, morrer idoso, cair mulher grávida e a nós
tivéssemos a parede nós iriamos continuar a fazer a CPI do mesmo jeito. Não ia mudar
nada, ia tomar água, fazer pergunta para o senhor, deputado Feliciano presidir.
Se tivesse acontecendo a mesma situação aqui ao lado em um prédio de 30
andares, pegasse fogo, mulher grávida caindo, criança morrendo, idoso pegando fogo e
não tivesse esse muro eu garanto que nem o senhor ia ficar sentado aí, eu acho que só eu
que ia ficar sentada aqui, mas ninguém mais e nós íamos tentar apagar o fogo, ou
segurar criança, socorrer. Então isso acho que mostra muito, olhos que não veem,
coração que não sente.
Nós temos obrigação, deputado Sebastião, de ver os problemas, o problema do
próximo é nosso. Aquela história antiga, da época da minha avó que em briga de marido
e mulher não se mete a colher, se mete a colher, o garfo, o facão, se mete tudo, não pode
deixar a mulher apanhar do marido, o que for, e nem o marido apanhar da mulher
também. Mas enfim, nós da sociedade ou encaramos os problemas de frente ou nós
vamos fingir que estamos fazendo.
E político nesse país nesse momento, a política no Brasil, no mundo, mas no
Brasil está tão depauperada que nós ficamos com vergonha. E quando nós tiramos do
feminino e colocamos no masculino, fala do político aí piora tudo, as pessoas até
perdem o respeito, não deveriam, mas no fundo acaba tendo quase razão. Mas eu quero
dizer que nós aqui da CPI, da Casa, somos pessoas sérias, nós queremos que os animais
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não sofram, só isso. Nós não queremos mais nada, não queremos aumento de salário,
não queremos sair no jornal, não queremos votos em cima disso, no momento certo nós
queremos votos, mas não em cima disso. Ninguém trabalha em cima disso por causa de
voto.
Os filmes que passaram é um absurdo, uma estupidez, dá vontade entrar no filme
para tentar salvar, enfim, não dá mais, então exatamente professor, o que nós queremos
é que não aconteça essa violência. A CPI é basicamente isso, onde nós temos um
Feliciano que é enorme na causa, um Gil Lancaster que tem um currículo invejável, um
Sebastião Santos que já aprendeu a nadar, tem até guelra para a defesa da questão dos
peixes, da piscicultura, e o Pedro Kaká que é um enorme empresário, um grande
homem, uma simplicidade imensa e que é o relator da matéria. Além do Tripoli e outros
membros também.
Quer dizer, nós queremos aqui na Casa, dar uma resposta para a sociedade, do
nosso trabalho e mais do que isso, não é só dar resposta para a sociedade, é que
efetivamente os animais não sofram, que não sejam mais motivo de pesquisa, de opera
vivo, de corta vivo, essas coisas. Então acho que a contribuição que nós queremos dar é
isso e eu, particularmente, agradeço muito a presença do senhor aqui porque nos ajuda
muito e da professora também. Aliás, de todos. Muito obrigada presidente.
O SR. GIL LANCASTER – DEM – Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Gil Lancaster.
O SR. GIL LANCASTER – DEM – Na condição de vice-presidente dessa
nobre, honrosa CPI eu não poderia deixar de agradecer, primeiro a presença do Dr.
Wagner, sua advogada, o público presente, mas não poderia deixar, de forma nenhuma,
de enaltecer Dra. Célia, o trabalho, o empenho e o carinho dos nobres membros dessa
comissão, que se esforçam para estar, ontem de manhã no caso, hoje pela manhã. Nós
não somos obrigados a estar de manhã aqui, mas essa causa é tão nobre. Hoje, oito e
pouco da manhã, eu estava saindo de casa a deputada Célia me ligou, e nove e pouco ela
me ligou novamente: “está chegando?”, “estou chegando deputada”. E nove e pouco eu
estava aqui para começar a CPI às 11, eu saí lá de Barueri às oito para estar aqui porque
creio que essa causa realmente é nobre.
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E eu gostaria de agradecer o empenho do nosso presidente e o empenho de todos
os colegas membros desta nobre comissão, que se torna nessa Casa, com certeza
deputada Célia, a comissão que mais dá quórum nesse ano, não tenho dúvida nenhuma.
Porque as pessoas, os membros se esforçam por essa causa, repito, nobre, que quase
ninguém se importa. Muito obrigado pelo carinho de todos.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSBD – Deputado Gil, só não ganha da CCJ porque a
CCJ também dá quórum.
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Pedro Kaká.
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE – Quero saudar a todos, em especial o nosso
presidente, que tem feito e sempre fez, junto com o Tripoli, pela causa dos animais, um
trabalho digno e creio que com isso contribuiu para essa evolução. Como mencionou a
amiga e deputada Célia, eu sou novo aqui na Casa, professor, nessa Casa, não sou novo
de idade, mas nessa Casa eu sou novo. Realmente atuei até agora sempre na iniciativa
privada, exercendo o meu papel de cidadão e achei que eu deveria não fazer o que todos
fazem, simplesmente criticar os políticos, atacar pedras, eu fiz questão de estar
participando aqui, acreditando que eu possa contribuir para uma sociedade melhor.
Estou e não com a finalidade de permanecer longos anos, porque eu creio que no
meu caso, não é o caso da deputada Célia e tantos outros que merecem estar aqui dez,
15, 20 anos, eu estou aqui e costumo dizer aos meus amigos, eu estou deputado talvez
por um mandato, talvez pelo meio. Mas enfim, esse pouco tempo eu tenho feito com
muita dedicação e lembrando que nos nossos tempos, aqueles que têm praticamente a
idade que eu tenho, tínhamos uma reverência absoluta ao professor. De criança, a minha
mãe dizia que a professora é a nossa segunda mãe, na terra dos meus ancestrais, o único
que não baixava a cabeça para o imperador era o professor porque sem o professor nós
não formamos médicos, advogados, engenheiros. O bom professor forma a sociedade e
cidadãos livres, com dignidade e honra.
E o senhor, professor Wagner, que também como presidente do conselho de ética
da Unicamp, aliás, uma universidade que desempenha um papel de excelência não só no
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Brasil, mas considero no mundo inteiro. Creio que essa CPI vem contribuir para aquilo
que já vem avançando, acredito que a sugestão dada pelo Tripoli, de visitar a faculdade
da professora Odete do ABC vem de encontro, sem perder a qualidade do ensino e do
progresso científico, mas também sem deixar aquilo que o senhor como presidente do
conselho de ética também deve fazer, e fazer muito bem.
Eu peço a todos que me ajudem para que esse relatório, porque sou o relator,
esteja o mais fidedigno e que possamos dar um passo à frente. E para isso eu conto com
a colaboração de todos vocês. Meu muito obrigado.
O SR. SEBASTIÃO SANTOS – PRB – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Sebastião.
O SR. SEBASTIÃO SANTOS – PRB – Só para parabenizá-lo na condução
dessa CPI porque muitas das CPIs que aqui nessa Casa estão tramitando não dão
quórum nem para começar os seus debates, muito menos para convocar uma pessoa
especialista, como aqui o Dr. Wagner nos traz o seu conhecimento de causa. E dizer à
deputada Célia que a insistência da senhora nos traz o exemplo, o exemplo de alguém
que está aqui há tanto tempo que que não parou, não desistiu, como muitos que já pelo
meio do caminho ficaram e disseram que aqui não é o lugar dela. E a senhora faz muito
bem e ao contrário, a senhora fala que é o lugar e cada vez mais a senhora está se
especializando, melhorando para poder levar essa Casa realmente ao nível que ela
precisa estar.
Quero dizer que a causa dos animais é uma causa que hoje as pessoas se
sensibilizam, mas no passado as pessoas tinham prazer de pegar os animais e levá-los à
morte apenas por um experimento e não só um experimento, mas nós estivemos
vereadores, eu já estou há 23 anos na política, estivemos vereadores em cidades como
Rio Preto e nós tivemos lá dento da Faculdade de Rio Preto, problemas ao ponto de o
Ministério Público fechar parte da faculdade. E só a reabrir depois de ter realmente
constatado a mudança.
Então eu acho que renovar hoje é necessário, você vê que as pessoas há um tempo
pequeno, elas iam para o hospital para serem abertas e hoje nós temos o vídeo que
muitas vezes realiza cirurgias, em poucas horas a pessoa já está recuperada e acaba
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salvando vidas, com tecnologia. Então Sr. Presidente, quando o senhor fala de animais
e nós temos uma briga muito ferrenha em questão dos peixes porque nós temos o mar,
nós temos os lagos, nós temos os rios e o engraçado é que todo mundo é dono, só que
ninguém cuida.
O pai vai no rio e diz para o garoto: “você pegou esse peixe fora de medida?” não,
“que bonitinho”, é um troféu para aquela criança, matar. Um troféu para matar. O pai vê
graça em ver a morte daquele animalzinho, que não vai ser alvo de alimento daquela
criança. Então nós vemos algumas atitudes sendo tomadas totalmente equivocadas,
esperamos sim que essa ideia que é trazida pela faculdade do ABC possa vir para as
mídias, possa encher a nossa TV em vez de muitas coisas que não acrescentam nada,
possam vir acrescentar essas ideias para nós e que seja motivo de, futuramente, termos
esse exemplo como lei, não no estado, mas no país, no mundo.
Porque hoje nós ainda não conseguimos eliminar totalmente o tráfico de órgãos
humanos e nós estamos no século 21, mas costuma-se ainda pegar uma criança, tirar os
órgãos e largar a criança para morrer. E nós nos deparamos com isso, deputada Célia,
sabe por que nós nos deparamos? Porque nós não ouvimos nos corredores tal fato, nós
não vemos uma criança que foi retirado os dois rins e que fecharam ela e a deixaram
para morrer, nós não vemos isso nos filmes por aí. Porque se nós tivéssemos esses
filmes no lugar desses filmes de política que aí estão, hoje dando audiência na TV
aberta, eu garanto para a senhora que muitas pessoas estavam combatendo o tráfico de
órgãos de seres humanos. Imagine o tráfico de animais.
Uma das leis de nossa autoria foi criada sabe por quê? Porque nós entramos no rio
para pescar e encontramos três animais mortos, onde o cara parou em um determinado
lugar do rio e ele teve prazer em alvejar esses animais, só por prazer de matá-los. Um
jacaré, uma capivara e uma sucuri, no mesmo lugar, três animais, em poucos metros.
Apodrecendo porque foram alvejados e nós criamos uma lei que hoje a Polícia
Ambiental pode utilizar o drone e o drone passa a ser parte do processo, e o juiz vai
julgá-lo pelo que foi visto à distância.
Então esperamos que o senhor possa, como o senhor disse que faz parte da
comissão de ética, realmente, trazer a ética dentro dessas universidades que são
exemplos para todos nós e que em breve nós tenhamos um relatório dizendo: “nós não
utilizamos mais animal nenhum para experimento, para análise, para o que quer que
seja”. E eu tenho certeza que de hoje vai aprimorar o conhecimento de todos os
doutores, de todos os cientistas para poder recuperar o ser humano muito melhor do que
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ainda está hoje. Mas parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo Kaká, ao Gil
Lancaster, a todos os componentes dessa CPI e que, realmente, essa Casa nunca pare
deputada Célia, de trazer novidades para a população paulistana. Obrigada a todos.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Obrigado deputado. Eu
queria só, não sei se a professora quer fazer algumas considerações? Professor, quer
fazer algumas considerações? Por favor. Depois do senhor eu vou falar algumas
palavras e nós encerramos.
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Eu quero fazer algumas considerações,
agradecer a oportunidade, de forma alguma Sr. Presidente, nós da Unicamp, eu como
presidente da ética, na verdade estou presidente da ética como bem falado o deputado,
está deputado, eu estou também presidente da ética, como me referi, a agosto desse
corrente ano. E de forma alguma eu, professor Wagner, sou contrário à luta que o
senhor desencadeia.
Na nossa universidade ou na nossa comissão de ética não existe nenhum sádico
que gosta de fazer o que faz, eu acho que nós estamos evoluindo, a Unicamp está
evoluindo para ter métodos. Se nós não tivéssemos nenhum método substitutivo isso
seria extremamente grave, é claro que nessa fala dessas instituições que eu citei, pela
sociedade o SBAIT, o DSTC que é um curso e o ATON que é um curso de
traumatologia que utilizam esses procedimentos que eu acabei de mencionar nos
Estados Unidos, na Baltimore ou em outros segmentos, treinam os residentes usando
esses animais. Isso lá nos Estados Unidos, mas que eu fico feliz de saber isso, eu não
sou um especialista da área de traumatologia, eu sou um especialista em câncer e não
em traumatologia.
Então é bom saber que tem esses métodos alternativos, fiquei muito feliz e quero
saber de mais métodos alternativos que tenha dentro dessa linha, que eu possa visitar
com o grupo de especialistas que são cirurgiões. Gostaria de agradecer à professora
Odete que eu tenho o prazer de conhecer, que nós sim, faremos uma visita, fico muito
feliz de ter apresentado esse método que eu, particularmente, não posso falar pelos
demais, não tinha conhecimento sobre isso.
Eu acho que essa questão de divulgar, o nosso problema talvez, que nós não
divulgamos dentro das nossas universidades o que fazemos e isso tem que reverter para
a sociedade civil, que paga a conta. E por fim, só para dizer como eu sou solidário a
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essa causa e não estou fazendo lobby nenhum, por favor não me entendam mal, eu não
sei se o deputado Feliciano ou deputada Célia Leão viram no Correio Popular de
sábado, saiu uma matéria com aquilo que eu desenvolvo na Unicamp que é um fármaco
para tratar câncer e deputado Feliciano, hoje eu trato no protocolo clínico veterinário
cães com câncer de bexiga, de próstata, linfoma, gratuitamente.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Vamos procurá-lo, com
certeza temos muitos animais com esse tipo de problema.
O SR. WAGNER JOSÉ FÁVARO – Estou à disposição.
O SR. PRESIDENTE – FELICIANO FILHO – PSC – Pelo adiantar hora, eu
queria só dizer o seguinte, que primeiramente quero agradecer a presença do professor,
da sua advogada e dizer que os membros da CPI, quando formou a CPI obviamente o
partido é que indica os membros, que cada partido, cada líder que indica os seus
membros. Quando eu peguei a CPI, que eu vi os membros, eu fiquei tão feliz porque eu
enxerguei nessas pessoas qualidades, eu fiquei, lógico, temerário porque nós sabemos
que são os 94 deputados, cada um aqui defende o que quiser defender, mas eu fiquei
muito feliz de ver.
Em primeiro lugar a Célia, quando eu fiquei sabendo dela, a Célia vive me
ligando, tem uma grande sensibilidade com animais e toda hora está envolvida, daqui a
pouco vai me passar, vai ter mais bicho do que eu. Eu acordei 5 da manhã para chegar
aqui porque eu fui obrigado a mudar para o sítio de tantos animais que eu tenho, fui
obrigado a morar no sítio, então tive que viajar muito para chegar aqui hoje. E uma
coisa que a deputada Célia disse que me deixou muito feliz, a deputada Célia é uma
pessoa que é do PSDB, que defende o governador com toda legitimidade, com todo o
seu coração, com tudo isso, mas ele disse uma coisa aqui na comissão que me deixou
muito feliz. Ela falou quando nós estávamos falando sobre aqui ser uma comissão
suprapartidária, a Célia falou que defende, apoia, acha o governador maravilhoso, mas
aqui na causa animal se o Governo do Estado não estiver cumprindo com as questões,
até para ajudar entrar nos trilhos, acho que imagina o tamanho do estado e tem feito
isso.
A questão da convocação, nós estamos fazendo a convocação, estava explicando
para o professor inclusive, quando ele chegou por conta da celeridade do tempo, a CPI

30

está com um prazo muito curto, são poucos dias úteis que nós temos até o final. Se nós
ficarmos no convite, a pessoa fica: “agora não pude ir”, nós estamos fazendo a
convocação para todos, não teve nenhum que não foi convocação, não é deputada? Não
é, Gil? Você lembra muito bem disso, uma conversa que nós tivemos. Então nós
estamos fazendo essa convocação por conta de celeridade, então eu acho que isso daqui
tem ajudado muito essa questão.
O deputado Gil é um deputado que em um primeiro momento houve uma certa
dúvida com relação à questão de quórum e o deputado Gil falou: “eu não vou faltar”,
não faltou uma reunião até hoje, deputado Gil é uma pessoa muito sensível também à
causa. E o Pedro Kaká, como a Célia, é quase uma unanimidade aqui nessa Casa, ele
chegou aqui há muito pouco tempo, mas é o presidente que nomeia o relator. Por que eu
fiz questão de nomear o Pedro Kaká? Que aceitou o convite e eu agradeço até hoje.
Porque eu não queria colocar ninguém da oposição e nem da situação.
Se você coloca alguém da situação, até a própria pessoa fica em uma situação as
vezes quando trata de assunto que envolve o Governo do Estado. Se você colocar
alguém da oposição, perde a legitimidade, “você está falando isso porque é oposição”. E
o Pedro Kaká é um deputado seríssimo que não é oposição, não é situação, ele é que
nem a minha bancada, nós somos independentes, não somos nem oposição nem
situação, então por isso da escolha do Pedro Kaká. E os demais membros, que não estão
aqui agora, também têm contribuído demais, é como o Sebastião disse agora – Sebastião
que também é uma pessoa defensora da vida dos animais – é a única comissão que até
hoje não teve um dia que não deu quórum.
Nós nem comunicamos, nas primeiras reuniões não tinha lugar quase para sentar,
agora nós estamos já indo para o finalmente, para findar a questão da relatoria, então
não estamos mais colhendo, realmente, os subsídios para poder terminar o relatório. Eu
queria dizer sobre a questão que disse quando teve aqui a grande audiência pública, é
uma coisa que eu tenho colocado de forma bem incisiva. Isso não é uma questão da
universidade, não é escolha da universidade, é cumprir lei, lei não se discute, se cumpre.
Então se tem método, e tem método alternativo, nós vamos mostrar no relatório,
não adiante, tem que realmente encerrar, se não quiser sofrer processo vai ter que
encerrar. Eu até parabenizo o senhor pela questão da vontade, da humildade de falar que
vai procurar as universidades para poder fazer o encontro, tanto com a USP, tanto com a
nossa querida Odete para que possa buscar essas informações que talvez não tinha
chegado até lá e isso é comum, faculdade muito grande, mas o empenho.
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Então eu quero convidar o senhor para que caminhe conosco, para o bem da
universidade porque nós aqui, nós homens públicos, nós estamos aqui a serviço da
sociedade. E quando nós aprovamos a lei, deputada Célia lembra disso, Gil Lancaster,
Pedro Kaká, Sebastião, uma lei de minha autoria que proíbe a utilização de animais na
fabricação de cosméticos e produtos de higiene pessoal, inclusive aprovou no Rio, o
Pezão vetou e foi derrubado ontem esse veto pelos deputados.
Tudo que nós fazemos aqui, caminha. A lei Feliciano já está indo para o vigésimo
estado, para o senhor ter uma ideia, São Paulo é caixa ressonância. Então quando nós
aprovamos aqui o governador recebeu entre 20 e 30 milhões de solicitações para
sancionar, o governador me disse: “impressionante, nunca vi isso”, é a vontade da
sociedade. Quando ele vetou esse projeto, ele teve entre oito e nove milhões de pessoas
xingando ele nas redes sociais, todo lugar que ele vai, vai alguém, na padaria, questionálo por isso, então essa é a vontade da sociedade. Nós estamos aqui a serviço da
sociedade, tanto eu quanto o senhor, quanto todos os deputados, o governador, o reitor,
nós estamos aqui a serviço da sociedade e a voz do povo é a voz de Deus.
Então eu peço, mais uma vez, com tranquilidade, com humildade, para que o
senhor realmente caminhe conosco, a universidade caminhe conosco. Procure então a
Dra. Odete, procure a Dra. Júlia Matera e eu gostaria que em breve o senhor me desse
uma notícia. Foi aprovado aqui o requerimento solicitado pelo deputado Welington
Moura, que nós faremos uma visita surpresa às universidades, sem marcar data, hora.
Os deputados vão formar uma comissão e nós vamos de surpresa.
Então queria agradecer mais uma vez a todos, a presença de todos e declaro
encerrada a presente sessão. Muito obrigado.
***

CPI MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
ATA DA SEXTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE “APURAR E
INVESTIGAR A PRÁTICA DE MAUS-TRATOS COMETIDOS CONTRA
ANIMAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO”

Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezoito, às onze horas e trinta
minutos, no Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se
a Sexta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 89, de 2017, do
Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 1738, de 2015, com a finalidade de
“apurar e investigar a prática de maus-tratos cometidos contra animais no âmbito do Estado de
São Paulo”, sob presidência do Deputado Feliciano Filho. Presentes as Senhoras Deputadas
Célia Leão, Ana do Carmo e os Senhores Deputados Wellington Moura, Feliciano Filho, Pedro
Kaká (membros efetivos). Ausentes os Senhores Deputados Gil Lancaster, Caio França,
Roberto Tripoli e Léo Oliveira. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. Passou-se à
deliberação sobre a pauta, sob a presidência da Senhora Deputada Célia Leão. Item 1 Requerimento nº 08/2017, de autoria do Deputado Feliciano Filho, que solicita a convocação
Prof. Dr. Sandro Roberto Valentini, Reitor da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita
Filho - Unesp, para prestar esclarecimentos sobre o tema de investigação desta CPI. A votos,
foi aprovado o requerimento, e devolvida a condução dos trabalhos ao Senhor Deputado
Feliciano Filho, que passou á deliberação sobre o Item 2 da pauta: Requerimento nº 09/2017,
do Deputado Caio França, que solicita informações junto à Companhia Docas do Estado de
São Paulo - Codesp e à Companhia Docas de São Sebastião - CDSS sobre a avaliação
veterinária dos animais, a verificação das condições sanitárias da embarcação “Nada” antes do
embarque dos 27 mil bovinos ocorrido em 04/12/2017 no Porto de Santos, e, também, como ou
se ocorre a participação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq e do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa. A votos, foi aprovado o
requerimento. Sob a presidência da Senhora Deputada Célia Leão, passou-se à deliberação
sobre o Item 3 da pauta: Requerimento nº 01/2018, do Deputado Feliciano Filho, que solicita
seja convocado o Senhor Laurence Casagrande Lourenço, Secretário de Estado de Logística e
Transportes, para prestar esclarecimentos sobre o tema de investigação desta CPI. Houve
debate entre os Senhores Parlamentares Célia Leão, Feliciano Filho e Wellington Moura sobre
a conveniência de se convocar o Secretário, havendo acordo para que fosse aprovado um
convite. A votos, foi aprovado o requerimento e devolvida a condução dos trabalhos ao Senhor
Deputado Feliciano Filho. Foi dada ciência aos Deputados presentes do Ofício DilogGD/001.2018 da Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp em resposta ao of. nº
24/2017 CPIMTA de 12/12/2017, encaminhando cópias de documentos relacionados às
condições sanitárias e de higiene dos locais que acomodaram os 27 mil bovinos na
embarcação Nada, bem como do despacho de autorização da operação de embarque pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a
correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Monica
Ferrero, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em reunião do dia
quatro de abril de dois e dezoito.

Deputado Feliciano Filho
Presidente

Monica Ferrero
Secretária
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI – MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
13.03.2018
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Havendo número
regimental, declaro aberta a 6ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída com a finalidade de apurar e investigar a prática de maus-tratos cometidos
contra animais no âmbito do Estado de São Paulo. Solicito a Comissão a leitura da Ata
da reunião anterior.
O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, deputado
Wellington Moura.
O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Eu peço a dispensa da leitura da
Ata.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – É regimental, a Mesa
acolhe o pedido de Vossa Excelência. Então estamos de acordo com a dispensa da
leitura da Ata considerada como aprovada. Eu vou ser rápido até por conta dos
compromissos dos deputados. Temos sobre a Mesa três requerimentos, o primeiro é o
item um, 12/12/2017, do... Tem que chamar alguém para a Presidência, eu vou chamar a
Célia, por favor.
***
- Assume a Presidência a Sra. Célia Leão.
***
A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - Obrigada, Presidente.
Então item de número um, agradecendo a presença dos nobres deputados e assessorias,
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12/12/2017, do solicitante deputado Feliciano Filho, requerimento nº 08/2017, que
solicita seja convocado o Prof. Dr. Sandro Roberto Valentini, Reitor da Universidade
Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho - UNESP, para prestar esclarecimentos sobre o
tema de investigação desta CPI. Em discussão este requerimento. Em votação. Os
deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o
requerimento.
Deputado Feliciano, se V. Exa. me permite, só porque o microfone já está
comigo, facilitar e agilizar, o item de número de três...
O SR. FELICIANO FILHO – PSC – Por favor.
A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - ... Para que já possamos
evoluir nesse debate. Então o item de número três, deputada Maria do Carmo,
Wellington Moura, Pedro Kaká e os deputados que estão conosco, trata-se do deputado
Feliciano Filho Requerimento, de 08/03/2018, nº 01/2018 que solicita seja convocado o
Senhor Laurence Casagrande Lourenço, Secretário de Estado de Logística e
Transportes, para prestar esclarecimentos sobre o tema de investigação desta CPI. Em
discussão.
Eu pediria a palavra por cinco segundos, para sugerir e pedir aos nobres
deputados se houver este consenso de que transformássemos e tem o compromisso da
minha pessoa também, não sei o tamanho que eu tenho, mas enfim, de ligar e falar com
o Sr. Laurence Casagrande Lourenço, para que ele esteja conosco dado o momento em
que vivemos a situação em que se encontra essa questão dos animais sendo deslocados
do país, enfim, não vou usar do tempo agora, mas para que possamos transformar isso
em convite ao invés de convocação.
Aí fica aos deputados se manifestarem para botarmos em votação.
O SR. - Sou favorável.
O SR. FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - Pela ordem, deputado
Feliciano.
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O SR. FELICIANO FILHO – PSC – Eu queria só fazer um breve relato, e
porque fizemos a convocação. Eu entrei em contato com o secretário, aliás, desde o
início quando começou a questão dos bois lá de São Sebastião, porque é subordinado à
Secretaria do Dr. Laurence, e então eu conversei com ele, a primeira vez tentei
conversar e ele passou o chefe de gabinete e que faz relações institucionais o Leandro
para conversar.
Então eu senti um pouco de... ele disse: “eu quero conversar com o secretário”, e
eu conversei com ele, e, senti nele um pouco de... Não sei a palavra certa, não o
conheço pessoalmente.
A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - Resistência.
O SR. FELICIANO FILHO – PSC – Resistência, um pouco de arrogância,
sabe, como quem diz “aqui está tudo certo, vocês não venham se meter aqui”. Então,
mas de qualquer forma, deputada, eu mesmo assim, na segunda vez liguei de novo e
falei, “precisamos da presença dele para elucidar, porque existem muitos fatos
preocupantes lá e inclusive o Ministério Público está apurando questões graves com
relação a questão do porto”.
E eu insisti, eu pedi todo o relatório para o presidente do porto, e ele estava
vindo conversando e a informação que precisávamos, e, no âmbito jurídico ele não nos
forneceu, e, foi por conta disso que acabamos fazendo, e mesmo assim, insisti no
convite, mas também não me deram resposta. E quando eles deram a resposta eu já
tinha protocolizado o pedido. E então por conta de celeridade e como na próxima
reunião nós vamos convidar para esse tema dois juízes federais e o Ministério Público,
então tem juiz federal que vem do Paraná, e imagem como é que vamos conseguir para
colocar esses juízes e o promotor de justiça aqui.
Por isso, que eu opto pela convocação e o trabalho da SPC igual, não vai ser
diferente de nenhum, e eu voto pela convocação. Como vota a deputada...
A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - ... Deputado, sou que eu
estou presidindo.
O SR. FELICIANO FILHO – PSC – Desculpe.
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A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - Deputado, eu queria se
houver possibilidade...
O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - ... Pela ordem, deputado
Wellington.
O SR. WELLINGTON MOURA – PRB – Deputada Célia, eu ouvi o pedido
do deputado Feliciano Filho, só que eu tenho de discordar deputado na questão do
seguinte, o pedido formal, uma vez que ele não aceitasse o nosso convite, aí acho que
poderíamos fazer a convocação, acho que é a primeira vez que está sendo convidado
para vir a Casa.
Se ele não aceitar o convite e querer estar aqui, aí sim eu acredito que teremos
que tomar essa medida que V. Exa. pediu que é de convoca-lo. Mas, eu acho que
primeiramente e formalmente temos que fazer o pedido de convida-lo. E caso ele não
queira vir aí tomamos essa providência.
O SR. FELICIANO FILHO – PSC – Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - Pela ordem. Pela ordem
para eu mesma, também.
O SR. FELICIANO FILHO – PSC – Eu acho que eu mesmo fiz essa opção do
convite a eles, só que como eles demoraram muito para dar a resposta, por conta da
celeridade e do tempo da CPI é muito curto e as pessoas que virão no mesmo dia
convidados são dois juízes federais e um vem do Paraná e tem o Ministério Público.
Então, é difícil casar as agendas, e minha única preocupação, para mim tanto faz
se for convite ou convocação, o que eu quero é a presença dele aqui. Agora, se ele se
comprometer a vir no dia determinado eu não tenho problema nenhum.
A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - Deputado Feliciano, se V.
Exa. me permitir, nós estamos em uma angústia total com o tempo. Porque
principalmente pela minha querida amiga e independente da questão política e
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partidária, da deputada Ana do Carmo que tem agora uma importante reunião. Eu
pediria a V. Exa. que entenda esse nosso posicionamento e permita que ajudemos no
convite, assim, já aprovamos isso em 30 segundos e volta a Presidência a V. Exa. já
aprovamos o outro e terminamos essa sessão. Um minuto, 30 segundos. Então mudando
para convite. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados que
forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o item de
número três, de convite ao secretário Casagrande Lourenço.
Devolvo a palavra ao Presidente, por favor.
***
- Assume a Presidência o Sr. Feliciano Filho.
***
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Agora, o item dois,
último item, de autoria do Deputado Caio França, requerimento nº 09/2017 que solicita
informações junto à Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP e à
Companhia Docas de São Sebastião - CDSS sobre a avaliação veterinária dos animais, a
verificação das condições sanitárias da embarcação, Nada, antes do embarque dos 27
mil bovinos ocorrido em 04/12/2017 no Porto de Santos, e, também, como ou se ocorre
a participação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ e do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Em discussão. Encerrada
a discussão, em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado.
Para ciência, ofício DILOG-GD/001.2018 da Companhia Docas do Estado de
São Paulo - CODESP em resposta ao of. nº 24/2017 CPIMTA de 12/12/2017,
encaminhando cópias de documentos relacionados às condições sanitárias e de higiene
dos locais que acomodaram os 27 mil bovinos na embarcação Nada, bem como do
despacho de autorização da operação de embarque pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
Nada mais a discutir, declaro encerrada a presente sessão.
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A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB - Mesmo encerrada, eu só queria pedir que os
quatro deputados se reunissem comigo um segundo, por favor.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PSC – Eu também gostaria de
conversar rapidamente.
***

CPI MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE
'APURAR E INVESTIGAR A PRÁTICA DE MAUS-TRATOS
COMETIDOS CONTRA ANIMAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às onze horas, no Plenário José
Bonifácio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a sétima
reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 89, de 2017, do
Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 1738, de 2015, com a finalidade
de 'apurar e investigar a prática de maus-tratos cometidos contra animais no âmbito do
Estado de São Paulo', sob presidência do Deputado Feliciano Filho. Presentes a
Senhora Deputada Célia Leão e os Senhores Deputados Gil Lancaster e Pedro Kaká
(membros efetivos), os Senhores Deputados Enio Tatto e Junior Aprillanti (membros
substitutos eventuais). Ausentes a Senhora Deputada Ana do Carmo e os Senhores
Deputados Caio França, Roberto Tripoli, Léo Oliveira e Wellington Moura. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da
leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. O Senhor Presidente informou que o
motivo da reunião era deliberar sobre a pauta e proceder à oitiva do Prof. Dr. Sandro
Roberto Valentini, Reitor da Unesp, que se fez acompanhar por: Prof. Stélio Pacca
Loureiro Luna, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, Campus
de Botucatu; Prof. Dr. Gilson Hélio Toniollo, da Faculdade de Ciências Agrárias e
Veterinárias de Jaboticabal; Prof. Dr. José Paes de Almeida Nogueira Pinto, da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu e Assessor do Reitor; Dr.
Paulo César Ferreira, Assessor Jurídico da Unesp; Dr. Edson Cabral, Assessor Chefe;
Prof. Dr. Julio Cesar Fontana-Rosa, Professor de Psiquiatria da FMUSP; Dr. Eduardo
Pompeu, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Compuseram
mesa dos trabalhos, além do Reitor, e do Prof. Stélio Pacca Loureiro Luna, a Dra.
Vânia Tuglio, Promotora de Justiça da Gecap. O Presidente Feliciano Filho esclareceu
ao Prof. Dr. Sandro Roberto Valentini que a intenção desta CPI é apurar se há uso de
animais nos universidades para procedimentos passíveis de substituição por métodos
alternativos e para isso tem realizado a oitiva dos reitores das universidades
estaduais, Para falar sobre o tema em tela, o Prof. Dr. Sandro Roberto Valentini, Reitor
da Unesp, indicou o Prof. Stélio Pacca Loureiro Luna, da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia da Unesp, que discorreu sobre o uso de animais na graduação
para o aprendizado principalmente de técnicas de manejo de animais de produção.
Presente no público, a Dra. Nédia Maria Hallage, Professora Assistente da Faculdade
de Medicina do ABC informou que não se usa animais na Faculdade de Medicina do
ABC há quase onze anos, sem prejuízo na formação acadêmica e lembrou que os
reitores das universidades estaduais deram parecer contrário à sanção do Projeto de
lei 777/2013, de autoria do Presidente Feliciano Filho, que proíbe a utilização de
animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, higiene
pessoal, perfumes, e seus componentes no Estado, que foi vetado pelo Governador.
Em resposta, o Prof. Stélio Pacca Loureiro Luna esclareceu que há procedimentos que
necessitam de manejo dos animais, como inseminação artificial e sexagem de peixes,
mas que não são muito invasivos. Disse ainda que técnicas como a castração têm de
ser praticadas pelos alunos com o uso de animais vivos. O Presidente Feliciano Filho
comentou que não pode haver confusão entre ações que visam o bem-estar animal
com o mau trato do mesmo, e disse que mesmo se houver anestesia o trato cruel
pode ser tipificado. A Deputada Célia Leão pontuou a necessidade de pesquisas para

mudar concepções sobre os animais, pois as práticas mudaram, e manifestou
esperança que o veto ao PL 777/2013 seja derrubado. A Dra. Vânia Tuglio, Promotora
de Justiça da Gecap, discorreu sobre as medidas legais que norteiam a atuação do
MP no combate aos maus tratos contra animais, lembrando que sofrimento animal é
dano ambiental, punível por lei federal já existente. O Presidente Feliciano Filho
afirmou que ficou claro que a Unesp hoje, com mais informações sobre o tema, não se
posicionaria contra o PL 777/2013, e convidou os representantes da universidade para
uma visita técnica que será realizada, junto com a USP e Unicamp, para conhecerem
os procedimentos alternativos disponíveis. A seguir o Senhor Presidente leu a pauta
onde constavam como itens para Ciência: 1 - Ofício nº CPAmb - 038/3 1/18, do
Comandante da Polícia Militar Ambiental, Cel. PM Alberto Malfi Sardilli, em resposta
ao Ofício nº 01/2018 desta CPI, informando dados acerca do atendimento de
ocorrências envolvendo animais e multas arbitradas e sobre armas e armadilhas de
caça ou captura ilegal que foram apreendidas no período ente 2016 e 2017; e 2 Ofício do Sr. João Vieira Filho solicitando dados sobre denúncias feitas junto à Divisão
de Investigação sobre Infrações de Maus-Tratos a Animais e à Delegacia Eletrônica de
Proteção dos Animais (DEPA) e sugerindo a criação do cargo de Perito Criminal Especialidade Medicina Veterinária. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a
correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu,
Monica Ferrero, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada
em reunião de 08/05/2018.

Deputado Feliciano Filho
Presidente

Monica Ferrero
Secretária
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI - MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
04.04.2018
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Bom dia a todas e
todos, havendo número regimental, declaro aberta a 7ª reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar e investigar a prática de
maus-tratos cometidos contra animais no âmbito do Estado de São Paulo.
Quero aqui anunciar a presença da deputada Célia Leão, deputado Kaká,
deputado Gil Lancaster, deputado Enio Tatto, que constituem o quórum. Queria
convidar aqui para fazer parte da Mesa, a Dra. Vânia Tuglio, promotora de justiça do
GCAP, por gentileza. Quero também convidar ao reitor da Unesp, o Dr. Sandro Roberto
Valentini, por favor, reitor. A professora Nédia, por gentileza. Bom, primeiramente
quero agradecer a presença não só do reitor, mas do professor e Dr. Gilson Hélio
Toniollo, professor titular da faculdade de ciências agrárias e veterinária de Jabuticabal,
seja bem-vindo.
Professor e doutor José Paes de Almeida Nogueira Pinto, professor titular da
faculdade de medicina veterinária e zootecnia de Botucatu e assessor do reitor. Muito
obrigado, professor e doutor Stélio Pacca Loureiro, professor titular da faculdade de
medicina veterinária e zootecnia de Botucatu. Dr. Paulo César Ferreira, assessor jurídico
da Unesp. Também a presença do Dr. Júlio César Fontana Rosa, que é professor de
psiquiatria da USP e também o Dr. Eduardo Pompeu, médico veterinário da USP, do
biotério. Dr. Edson Cabral, também assessor chefe.
Dando continuidade, esse tema... Solicito a Secretaria da Comissão a leitura da
Ata da reunião anterior.
O SR. GIL LANCASTER – PSB - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Pela ordem, deputado
Gil Lancaster.
O SR. GIL LANCASTER – PSB - Que seja considerada como lida.
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – É regimental, a Mesa
atende o pedido de Vossa Excelência. Dando prosseguimento, essa é a 7ª reunião da
CPI, mas, com o tema que estamos abordando que é a questão que originou que é do PL
777 que proibia a autorização de animais no ensino, e, a Unicamp já foi ouvida, a USP,
e agora a Unesp, quero agradecer a presença do professor e reitor, porque essa é a
última reunião já para todos os presentes, tem os deputados aqui e aquela reunião já está
sendo o nosso relator, Pedro Kaká já está encaminhando bem a relatoria, com relação à
questão das caças de javalis que o Estado proíbe.
Agora, essa é a última reunião desse tema e que já estamos prontos para dar
início ao relatório, e então essa é a última, reitor, a perguntar basicamente será uma só,
mas o campo é vasto para que possamos discutir, nós sabemos que desde que existam
métodos substitutivos ou alternativos, melhor dizendo, a lei federal proíbe e ela veda a
utilização de animais, e então eu pergunto ao senhor e o senhor pode obviamente
recorrer aos seus técnicos que estão aqui, queríamos saber a primeira coisa, primeira
pergunta seria qual é o procedimento que vocês utilizam com animais na universidade e
que não exista método alternativo ou substitutivo.
O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Bom, antes de mais nada, quero
agradecer ao convite e também ao entendimento da mudança de data, eu estava em
audiência acho que ontem, que seria a data dessa reunião, mas no fim por conta de um
exame médico acabei tendo um tersol e passe por dois ontem. Então eu agradeço a
disposição de mudar a data.
Também dizer que enquanto representante e até já esclareço deputado, até o final
do mês passado, eu estava na posição de presidente do conselho dos três reitores, do
CRUESP, e a partir do dia 01 passa a ser o professor Vahan que é o atual reitor da
Universidade de São Paulo. Com tudo, acompanhamos esse trabalho e em um primeiro
momento em relação ao texto da PL anterior, as três universidades, criamos um grupo
de trabalho de pessoas que realmente são da área e naquele momento eu fui interlocutor
justamente porque representava os três reitores na direção de um veto.
Mas, estamos aqui e é isso que precisa ficar claro, queremos contribuir na
construção de um texto e eu vejo que é um bom momento para esse bate-papo. Como
anunciando eu estou reitor, não sou da área e obviamente vou até pedir para que o
professor Stélio sente ao meu lado, que é um especialista na área, ele é professor de
anestesiologia, do campus de Botucatu, e temos outros dois representantes da área de
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veterinária, mas, o Stélio é a pessoa mais indicada para responder questões técnicas
relacionadas ao assunto, ou seja, o professor Stélio é graduado em medicina veterinária
pela Unesp em Botucatu, fez residência e mestrado em anestesiologia, e também no
campus de Botucatu.
Fez doutorado nessa área também pela Universidade de Cambridge na Inglaterra
e é especialista em anestesia veterinária, homeopatia veterinária e acupuntura
veterinária e hoje é membro desde 2010 do CONSEA. E sua posição e presença é
justamente porque ele é o representante da sociedade protetora de animais e então eu
vejo que o professor Stélio tem condições de responder as questões não apenas essa,
mas, também da Plenária com maior propriedade buscando um entendimento e um
esclarecimento das questões pertinentes dos deputados ou dos membros dessa CPI.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Professor, por favor, o
senhor poderá então...
O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - ... Professor Stélio.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Eu queria só antes de o
professor ter a palavra, de lembrar que a construção desse projeto de lei e construção
dessa CPI foi amplamente discutida e pautada sobre o maior rigor técnico e os membros
da Comissão Antiseccionistas, é uma Comissão multidisciplinar e os profissionais que
compõem são médicos, veterinários, biólogos de renome e reconhecidos nacionalmente
e até internacionalmente.
Temos também jornalistas, advogados, membros do MP, enfim, são pessoas
totalmente qualificadas tanto no campo jurídico como técnico. E então o que queremos
aqui realmente é criar uma atmosfera de cooperação mútua para gerar um sinergismo
para que possamos sair da zona de conforto e evoluirmos, porque compondo as 202
universidades que compõem esse complexo entre Estados Unidos e Canadá que já não
utilizam mais animais no ensino há muitos anos.
Quero pontuar que não estamos falando em pesquisa e sim em ensino, aqui no
Brasil mais de dez universidades também não utilizam mais e a própria Dra. Júlia
Matera, recebeu um prêmio internacional por substituição e até estou estranhando a não
chegada dela até esse momento, ela se comprometeu e disse que viria, ela é uma pessoa
e sumidade nesse assunto. Mas, temos a Dra. Nédia também médica, que a faculdade do
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ABC a qual ela é docente já não utiliza há mais de dez anos e é nota cinco no ENADE.
É a maior nota, e eu não vou me alongar, mas queremos muitos outros países e eu não
trouxe aqui os papéis e que já não utilizam mais isso e países de primeiro mundo, então
aqui no Brasil nós sentimos resistência apenas e tão somente nas universidades do
Estado, por enquanto.
E as demais, até não convidei também para vir, por conta da questão da
celeridade dos deputados que hoje estão com prazos curtos também, mas, eu só queria
antes passar a palavra para dizer isso, para o senhor, que a nossa intenção é que saiamos
da zona de conforto e criemos uma atmosfera de cooperação. Muito obrigado e com a
palavra, por favor.
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – Inicialmente, bom dia. Obrigado pela
oportunidade de estar aqui justamente nesse sentido em que a nossa presença se
consolida e até como representante do Consea na Sociedade Protetora dos Animais, e,
toda a discussão é feita no sentido de abolir o uso de animais quando se trata de estudos
e basicamente de observação, e, um ponto só um pouco mais polêmico é a questão do
desenvolvimento de habilidades.
Eu acho que é um consenso de forma geral e inclusive no Consea agora vai
soltar uma resolução em que proíbe o uso de animais em ensino e quando se trata
apenas de observação, então apenas um exemplo para ficar um pouco mais claro, seriam
os estudos de farmacologia em que se introduzem substâncias químicas com veneno e o
aluno fica observando o animal com todos os sinais que apresentam e que obviamente
pode ser substituídos por vídeos, por outras técnicas que são e estão talvez inclusive
melhores provavelmente até por condicionamento moral do aluno e que sabemos que
ele quando sugere métodos que não são moralmente aceitáveis, acaba interferindo isso
sobremaneira na formação do aluno e não é só informação, mas, também é formação.
Então isso sem dúvida é um consenso, e, eu acho que a lei está muito bem
elaborada, e, eu tive a oportunidade de lê-la, e eu acho que o seria importante são
pequenos ajustes para contemplar algumas situações que nós, infelizmente ainda
necessitamos do uso de animais. Quando eu falo em uso de animais não seria o uso
prejudicial de animais, precisamos separar também segundo Sócrates, antes de
estabelecermos um debate temos que definir os termos, e, então, por exemplo, quando
falamos que não podemos mais usar animais e na minha concepção o termo não é não
usar animais, é não usar de forma prejudicial, isso tem que estar muito claro, porque os
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métodos substitutivos não são apenas métodos in vitro, porque se formos partir tudo
para isso ou para observação de vídeo, vai se perder uma necessidade e que já está até
contemplado aqui, por exemplo, na questão semiológica de avaliar um animal.
Mas, indo diretamente ao ponto eu elenquei algumas questões e eu acho que
talvez seja mais fácil para a questão de o processo já trabalharmos em cima da lei, e,
que eu acho que é o foco do projeto, certo. Eu acho que está perfeito do ponto de vista
para cães e gatos, e, o que me parece uma questão importante e que teríamos que levar
em consideração é a questão dos animais de produção, então eu vou dar alguns
exemplos, para os animais de produção e eu não tenho conflito de interesses, porque sou
vegetariano, como V.S.ª e me tornei até por conta de visitas a abatedouros e tudo o
mais, eu tenho essa preocupação.
Então para a questão de produção animal, há algumas práticas que são feitas
como, por exemplo, uma castração e que não é pelo bem do próprio indivíduo, e, ou
práticas e técnicas de extração dentária em suínos, 99% da produção de suínos no Brasil
é intensiva, não concordo e acho que é um problema sério e que temos que enfrentar
essa mudança desse paradigma, mas é a realidade e nessas práticas são feitas, por
exemplo, castrações, caudectomia, e amputação de dentes.
Essas práticas deveriam ser feitas com anestesia, certo, inclusive recentemente
publiquei um artigo que ao se anestesiar um suíno com anestesia local para castração e
ganha-se mais peso, então do ponto de vista financeiro para o produtor é muito melhor,
e esse artigo está publicado fora do Brasil. Para se ensinar essas técnicas de uma forma
apropriada e há a necessidade de uma realização das mesmas e não é pelo bem do
animal, e, então esse é um exemplo que podemos citar, a castração em bovinos cai no
mesmo problema.
Mas, obviamente que essas técnicas tanto do ponto de vista de ensino quanto do
ponto de vista de um profissional que a executará ela requer uma anestesia local,
inclusive é uma resolução do conselho federal de medicina veterinária que isso seja
feito com anestesia local. Mas, é um procedimento que para manejo em uma fazenda
será importante, e não é pelo bem do animal, e então eu acho que pequenos ajustes no
projeto vão contemplar o que se deseja, que é a questão do uso prejudicial dos animais e
que vão se adequar com relação especificamente a área de produção animal, que é a área
de zootecnia e veterinária.
Na área de medicina que não é minha praia, eu vejo algumas situações porque
quando falamos em ensino, temos que separar o que é o ensino de graduação de ensino
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de pós-graduação. O ensino de graduação é de forma geral generalista, em que torna o
profissional e o objetivo é esse de fazer com que o profissional consiga, vamos dizer, e
contemplar dentro da sua área o básico e necessário para uma atuação, e, obviamente
que não vai se esperar de um médico ou mesmo de um veterinário que saia um
ortopedista e que ele saia depois da graduação operando, por exemplo, cirurgias mais
complexas.
Mas, são necessárias algumas cirurgias simples que eles aprendam, então, por
exemplo, na questão da área médica aprendam uma traqueostomia, em uma situação de
emergência, e, alguma abordagem, por exemplo, torácica, para ensino de graduação eu
acredito que isso não vai ser um problema, mesmo com o uso prejudicial e que seria
vamos pensar agora que isso seria um uso prejudicial, pegaram um rato e submetê-lo a
uma traqueostomia, ou submeter a uma toracotomia, isso seria um uso prejudicial.
Então nesse contexto para o aluno de graduação, talvez, isso não seja ainda um
problema porque ele realmente pode aprender em um cadáver a fazer uma
traqueostomia, mas quando falamos em termos de pós-graduação e aí já estamos
entrando na área de especialidades, então você pega, por exemplo, um indivíduo que vai
fazer uma laparotomia, um futuro médico ou já formado, e que vai se tornar especialista
em laparoscopia.
E que é o procedimento corriqueiro hoje para quem trabalha com cirurgia
minimamente invasiva, ou pouco invasiva. Ainda mesmo ainda tendo uma certa
dificuldade em aceitar isso e eu concordo que temos de caminhar para os métodos
substitutivos, talvez seja um empecilho bloquearmos o uso de animais em situações
mais específicas, eu vou dar um exemplo da minha própria família, meu pai teve uma
válvula de suíno no coração, ele já é falecido com 94 anos, mas ele viveu 15 anos da
vida dele com uma válvula de porco no coração.
Para que isso ocorresse o porco perdeu a vida, e, houve a necessidade de
treinamento em vivos em algumas situações. São situações de exceção, e então essas
situações que precisaríamos tratar um pouquinho de cuidado, outras situações, eu vou
dar um exemplo agora da Unesp, que foi feita uma pergunta mais pontual e eu vou
chegar agora na Unesp. Eu tive o cuidado de ligar para todos os professores que usam
animais ainda na Unesp para ensino.
Me chamando a atenção dos casos, vamos dizer, mais polêmicos, um dos quais
era o uso de strongylus, uma técnica que é feita na nossa unidade inclusive, não na
minha faculdade, mas, no instituto de biociências, que é uso de strongylus em que se faz
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a infestação de ratos periodicamente para manter uma cepa, uma espécie de strongylus
que são utilizados para o tratamento depois em um ser humano. Conversando com o
professor ele me disse que esses animais, no caso os vermes, eles não sobrevivem em
uma situação que Não seja biológica, que não seja o corpo de um outro animal, então o
que acontece, eles passam esse verme já há 50 anos que eles fazem isso, de um animal
para outro.
É uma das disciplinas que tem no ensino de graduação, e, que é optativa
inclusive, e eles acompanharam esse processo de infestação. E eu perguntei, “e aí? E do
ponto de vista do animal? O que acontece?”. Segundo o pesquisador, eu tenho até aqui
os pareceres, etecetera, da câmara de ética, não há sinais clínicos observáveis do ponto
de vista do grau de evasividade e de sofrimento aparentemente não há segundo ele, e, no
final o animal é eutanasiado, para depois ser isolado os strongylus e fazerem lâminas e
ser mantida essa espécie em outros animais.
Então esse é um ambiente que eu não consegui na minha concepção,
conversando com ele inclusive achar um método alternativo ao substitutivo in vitro,
porque aí no caso é um uso prejudicial de animais.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Qual é o nome desse
procedimento?
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – Tem aqui, vou pegar certinho, está
naquele documento.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Eu queria enquanto o
professor procura...
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – ... Está aqui no...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – ... Registrar a presença
do nobre deputado Junior Aprillanti, obrigado deputado, chegou aqui para a Comissão,
é um prazer tê-lo aqui.
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – Isso é no Instituto de Biociências em
Botucatu, e o professor responsável é o Alessandro.
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – O procedimento como
se chama?
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – Eles fazem uma infestação,
inoculação de strongyloides, causando uma infecção subclínica em que não há sintomas
aparentes, e que não morrem pela infecção esses animais, e depois são submetidos a
anestesia para eutanásia, esse é um exemplo, mas eu acho que o importante e
fundamental para nós é essa questão do animal de produção e isso está em praticamente,
o senhor queria... Desculpa interromper.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – ... Eu só queria ir
pontuando para não perder, que quando o senhor falou das questões dos porcos e tudo
aquilo, eu acho que faltou e escapou na hora da leitura do PL, e ele inclusive preconiza
que se faça isso em pacientes reais, e, porque assim existe e teve um caso que entrou
juiz federal pesadíssimo em Minas, onde até aquele animalzinho, o Perninha, e o outro
saíram em todas as emissoras em rede nacional.
E o que eles estavam fazendo, pegaram animais sadios e cortaram os ligamentos,
cortaram a perna para reconstruir, ao passo em que se tem uma fila imensa de animais
precisando de cuidados, pessoas sem recursos, quer dizer, o animal está com sequelas
até hoje. O juiz federal interviu e até pararam o procedimento e não fazem mais na
universidade. Ao passo que se tem uma filha enorme de pacientes reais necessitando
disso.
Então quando se trata dessa questão de castração, não tem problema, pode entrar
todos com pacientes reais, com projetos que preveem isso.
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – Mas, não são pacientes, porque no
caso de um suíno que é submetido a um manejo de fazenda, ele não é um paciente real,
ele não necessita da castração. Mas, se formos pensar do ponto de vista do animal, ele
não quer ser castrado, por exemplo, quando se faz um procedimento de escorna em
bovino, ele não é um paciente, ele não necessita daquele procedimento, como animal.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Mas, isso pode ser
feito, veja bem, se começarmos o projeto, ele é feito de uma forma técnica que se
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começarmos a abrir brechas não vai funcionar o projeto, isso foi feito por causa disso,
mas, o projeto foi bem sintético, mas, agora isso pode ficar na pós-graduação, pode
ficar... A autoria é a Julia Matera, e muitos outros profissionais que eu conversei e até o
próprio Dr. José Otávio, diretor de medicina da USP, ele entende que isso tudo, que
pós-graduação já foge, que está totalmente e não está dentro da área do ensino mais.
Então, essa questão até para o próprio José Otávio também foi muito favorável ao
projeto da sanção e estava esperando inclusive para estabelecer uma norma, e ele falou,
“eu baixo uma norma e que eu regulamento tudo isso”, não tem problema nenhuma.
Foram até as pessoas que separam muito, a Dra. Julia Matera, essa questão da
graduação. E foge, pós-graduação não entra de forma nenhuma na questão do projeto.
Por favor, devolvo a palavra.
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – Talvez, deputado, para a contribuição
aqui colocar ensino de graduação. Porque aí já afasta a pós-graduação, porque o nosso
entendimento quando lemos e não distingue os dois níveis, para nós o ensino tem dois
níveis, o ensino de graduação e o ensino de pós.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Porque aí depende de
interpretação.
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – Se for parar na PL...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – ... Isso não dá mais
para fazer, porque o PL já está... Porque assim, estamos trabalhando obviamente
politicamente para derrubar o veto, obviamente, então o que vai sobrar para as
organizações e porque assim, essa é uma questão de interpretação, e eu fui tributarista
por muitos anos, e, dá para se discutir e montar a Mesa tributarista e cada um interpreta
uma coisa e até a bíblia existem milhares de interpretações.
Então, quer dizer, essa é uma questão de interpretação. Eu não posso mudar um
PL em função disso, agora, o que está muito claro e isso não sou nem eu que digo, é a
lei que diz, é que se tiverem métodos substitutivos está constituído como crime. E isso
não tem escapatória, quando fizemos a grande audiência pública aqui na casa, sobre
esse tema, teve um juiz federal, o Dr. Anderson Furlan, que depois de todos os técnicos

10

explanarem e falarem desde médicos veterinários e todos aqueles que eu citei
anteriormente, e de todas as profissões.
O Dr. Anderson Furlan falou que “de tudo que eu assistir aqui eu não vi um
procedimento que não existam métodos alternativos”. Ele falou, “eu não consegui
enxergar e visualizar um”, até agora que o senhor me disse, até agora tudo que o senhor
me disse tem métodos substitutivos. Quer dizer, estamos colhendo isso aqui e está sendo
gravado, obviamente, para que possamos fazer o relatório. Então nele obviamente
vamos buscar, porque o que vamos fazer aqui? Vamos fazer o relatório e depois
encaminhamos para o Ministério Público obviamente para que tome as providências. O
que nós precisamos aqui apenas é pontuar.
Precisamos entregar um relatório para o MP, então aqui é uma oitiva e
obviamente para que possamos pontuar a posição da universidade, agora, obviamente
pelas análises que fizemos queremos o que? Obviamente derrubar esse veto e fazer
valer a lei. Agora, a única coisa que vai sobrar...
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – ... Só para entender porque não somos
do métier.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Não, eu estou
explicando, se seria possível...
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – A alteração. Pois não.
O SR. - Professor, eu queria manifestar.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – ... Professora, pode
sentar ali para pegar o microfone por favor, que não tem mais... Professora Nédia, ela é
médica, e da faculdade do ABC, docente.
A SRA. NÉDIA – Bom dia, eu sou Nédia Maria Lages, eu sou professora
assistente da disciplina de infectologia da Faculdade de Medicina do ABC e fui uma das
criadoras na época da Comissão de Ética em Experimentação Animal, eu fui a primeira
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do Brasil, e, faço parte da faculdade de medicina onde não usamos animais em ensino,
na graduação há dez anos, vamos completar 11 anos esse ano, de uma portaria
regimental da faculdade onde é proibido o uso de animais no ensino da graduação.
Não estamos falando de residência, como sou médica, da residência, mas
estamos falando do primeiro ao sexto ano da faculdade de medicina do ABC, e acho que
não houve prejuízo ao longo desses dez anos, vamos completar 11, na formação do
nosso aluno. Então eu estudei lá e eu fiz faculdade lá, formei-me lá e voltei para a
faculdade inclusive com a pretensão de mudar a situação dos animais na faculdade de
medicina do ABC.
Eu fui formada lá e eu acredito que tenha uma boa formação e acredito que
prestamos uma boa formação para os nossos alunos hoje. Em relação a substituição,
inicialmente foi muito difícil, não foi fácil existia resistências de professores mais
antigos e eu militava mais do que era docente na questão do animal. Mas, tivemos muita
resistência dentro da faculdade.
Resistência com as abordagens desse tipo que o senhor colocou “para essa
situação eu não tenho como substituir”, e eu sempre defendi uma coisa que eu vou
continuar defendendo, eu não sou da área de pesquisa, e eu não sou da área cirúrgica, eu
sou clínica, portanto, não compete a mim e eu defendo ética e moralmente o abandono
de uso de animais em ensino. Mas, não compete a mim como clínica definir qual é a
abordagem substitutiva, e depende de quem o faz.
Então esse professor que faz o uso de strongyloides, e ele reproduz cepas de
strongyloides é um parasita, todos nós agora... Eu vou perguntar quem é que tem
strongyloides no intestino, talvez alguns de nós tenhamos, todo mundo é assintomático,
eu só vou saber quem tem e quem não tem, quando eu fizer um exame de fezes. Então,
do ponto de vista assintomático os humanos também não são. Então, é ele que tem que
desenvolver um método.
É ele com o objetivo que ele tem desse procedimento que tem que desenvolver, e
isso parte de quem usa, porque há métodos substitutivos. E para que ele precisa eu estou
rebatendo não de uma forma específica, mas porque foi o seu exemplo. E para que ele
usa isso e porque alunos têm de estar envolvidos nisso? É pesquisa, ele teve que manter
a cepa, para que? Por que?
Então assim, eu sou infectologista e eu estou aqui desde que vocês me permitam
chamá-los de vocês, pensando porquê. Mas, não sou da área de pesquisa, então não sei
qual é objetivo, ele deve conhecer o objetivo dele mais do que nenhum e do que
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qualquer um de nós, ele tem competência para desenvolver um método alternativo.
Como na pesquisa que é muito mais contraditório, a mesma coisa, é o pesquisador que
tem que pesquisar o método alternativo.
Não venha perguntar para o protetor de animais e para o Ministério Público e
para o legislador como fazer isso, então temos que ter a intenção política de fazer a
coisa, e depois caminharmos nessa direção. E então quando a Unesp, e aí eu vou situar
um pouco, nós tivemos uma reunião com o governador Geraldo Alckmin há algum
tempo atrás e ele vetou essa lei.
É por isso que estamos aqui, porque ele vetou baseado no parecer das três
universidades estaduais, Unicamp, que foi contra o projeto de lei, a Unesp, que foi
contra o projeto de lei, e a USP foi contra o projeto de lei. Não é à toa que quem foi
chamado aqui foi a Unicamp, a Unesp e a USP. Então se o governador do Estado foi
contra a lei por conta do parecer dessas três universidades, vamos saber porque as três
foram contra.
E se foram contra mesmo, não sei, o governador não apresentou nenhum
documento de vocês, dizendo que vocês foram contra, ele falou que vocês foram contra.
Então eu acho que assim, tem que ter um direcionamento aqui muito claro que se vocês
e eu adorei o início da apresentação tanto do professor reitor quanto do professor, que os
senhores vieram para somar, contribuir e tudo que vier para somar e contribuir todos
nós estamos dispostos a ouvir.
Mas, há uma diretriz do governador do Estado de São Paulo dizendo que vocês
foram contra, e por que isso? Se a proposição do Dr. Stélio...
O SR. - ... Doutora...
A SRA. NÉDIA – ... É inclusive dizer “vamos caminhar juntos”. Então, quando
colocamos isso, eu digo o ABC quando a faculdade de medicina criou isso teve
dificuldades de manter isso até hoje, porque outras universidades não o fazem. Porque o
dia que todas as universidades fizerem, nós vamos poder ter sustentação, porque o nosso
aluno ainda questiona porque só aqui não fazemos isso.
Então, a nossa posição é moral e ética. E o caminho para nós é moral e ético, o
técnico tem que vir dos técnicos.
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Muito obrigado. Eu
devolvo a palavra ao professor...
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – ... Só para esclarecer, a professora é
da Universidade Federal do ABC, é isso? Não?
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Fica ali, Nédia, por
gentileza.
A SRA. NÉDIA – Hoje a Faculdade é o centro universitário, não é Universidade
Federal do ABC. É a faculdade medicina do ABC que hoje é um centro universitário. E
hoje nenhum, farmácia, enfermagem, ninguém usa animais, porque é proibido pelo
regimento da faculdade.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Agradeço a Dra.
Nédia, e devolvo a palavra para o Dr. Stélio.
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – Há um documento encaminhado pela
reitoria da Unesp, para o governador, não sei porque não consta nos autos, mas, eu acho
que vamos avançar, ok, Nédia? Eu acho que eu penso igual a senhora, uma coisa muito
clara que é ensino de graduação. Eu acho que falamos a mesma língua, não é possível
em algumas situações infelizmente ainda para um treinamento de residentes, na
veterinária é tranquilo, eu não falo pela medicina, mas, na veterinária é possível e não
há necessidade específica e dá para trabalhar com pacientes reais.
Mas, na medicina eu tenho minhas dúvidas porque eu não sou da área, então o
que eu sei é laparoscopia, eu não sei como são os procedimentos e como seria esse
treinamento, mas, vamos focar...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – ... Só mais um
parêntese, já temos também vídeos de bonecos que fazem laparoscopia muito melhor e
ainda não se corre o risco de furar intestinos e nem nada. Quando inclusive se tem
algum erro que é só o sangramento, aparece no monitor. E o que tem acontecido,
professor, eu acho que ninguém é obrigado, e até no dia a dia em que é muito pesado e
todos nós, sabermos.
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Por isso, que o objetivo dessa Comissão não é só a questão de levantamento da
questão do possível ato criminal. Que uma lei prevê, mas, sim, volto a insistir de
fazermos um networking, para podermos igual a própria Unicamp, não conhecia o
método da Dra. Julia Matera. Então, e todos esses procedimentos que temos aqui hoje
de métodos substitutivos, tanto de bonecos, como em softwares, tem um em que
encontro cadáveres, é uma gama muito grande. Então, talvez tenhamos um
conhecimento muito maior do que talvez as universidades por falta de engajamento. Eu
vou falar uma coisa que eu duvido que tenha alguém aqui na Mesa ou que saiba disso,
alguém sabe que existe DIU para vacas?
Ninguém sabe, eu conversei com professores de faculdades de medicina e
ninguém sabe que existe DIU para vaca. Eu coloquei DIU em todas as minhas vacas não
procriarem, vacas salvas de matadouros, quer dizer, é uma técnica nova. Então, as
técnicas vão avançando tão rápido, deputado Kaká, que eu acho que às vezes mesmo
que eu esteja no “Proteção Animal” há 20 anos, eu não conhecia isso. Quer dizer,
porque pontualmente isso foi desenvolvido na divisa do Uruguai com a Argentina, lá
para cima, no Rio Grande do Sul com um veterinário que desenvolveu isso.
Então quer dizer, tem muitas técnicas e as próprias universidades, a Unicamp
não conhecia, então o que queremos aqui realmente é caminhar juntos, obviamente
salvo aguardando as questões que se houverem, pedir para fazer uma correção de rumo,
e caminhar, o nosso objetivo é caminhar porque sabemos a questão de custo, mas, o
custo do biotério eu tenho estou levantando isso de forma muito tranquila e eu garanto
para os senhores que é muito maior do que o método substitutivo.
O investimento único que vai garantir uma economia, a não ser que se tenha e
existam interesses em saber hoje, porque o Brasil é cheio de interesses que vamos
apurar. Mas, hoje, temos condição de provar que fica muito mais barato em termos
financeiros, sabemos que em muitos lugares, não estou acusando faculdade nenhuma
aqui no momento, mas, o valor gasto em biotério é muito alto.
Eu acho que dá para diminuir, ter essa diminuição de gastos públicos com muito
mais eficiência, devolvo a palavra para o professor, por favor.
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – Então sendo proativo na questão dos
quatro pontos que eu acho que são importantes e que precisaríamos amadurecer na
questão do projeto, a primeira é o ensino e eu acho que falamos a mesma língua. Ensino
de graduação que teria que ser inserido aqui de alguma forma. Porque ensino eu tenho

15

certeza disso porque tudo bem, pode gerar interpretação dúbia e etecetera, mas, eu acho
que uma lei não pode gerar interpretação dúbia, na minha concepção.
Costumamos fazer legislação no Consea e ela têm de ser muito clara, o ensino
ele envolve graduação, residência, pós-graduação, e o ensino inclusive em cursos que
não são de graduação, então precisamos tomar muito cuidado nessa questão da
definição, é o primeiro ponto. O segundo ponto...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – ... Peço desculpas,
mais uma vez, mas eu quero enfatizar que isso não é a lei, é interpretação. Tanto é que o
professor José Otávio e a Dra. Julia Matera interpretam de outra maneira, então o senhor
me desculpe, não é a lei que está gerando são as pessoas que estão interpretando de
forma diferente, se colocar uma bíblia aqui, cada um interpretará do jeito que quiser.
Então eu quero deixar bem... Pontuar essa questão que não há a possibilidade de
mexer mais no projeto, não há como fazer mais nada, o projeto é aquilo, ou se mantém o
veto ou derruba, o que não é a área dos senhores, e eu voltaria então ao tema, eu
gostaria que o senhor respondesse para pontuar quais são e então eu já marquei aqui
“infestação de ratos”, eu queria saber...
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – ... Não, eu vou...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Por favor, não lhe
passei a palavra ainda, por gentileza.
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – Desculpa.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Então eu gostaria que
o senhor pontuasse quais são, e que é o objetivo dessa reunião, exatamente quais são os
procedimentos que não existem métodos substitutivos, por favor, professor.
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – Castração de bovinos, por exemplo,
de suínos, e não é que não exista um método substitutivo, elas são realizadas em
animais, então o profissional que vai fazer tem de fazer bem feito. O prejuízo, desculpe,
eu também não passei a palavra...
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Quem é obtentor da
palavra aqui é o Presidente, desculpe, o senhor não tem essa prerrogativa.
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – Então está bom.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Por gentileza, eu estou
sendo aqui... Eu queria só pontuar, e continuar, por favor, reitor, quem é detentor da
palavra é o Presidente da Comissão e é um inquérito, por gentileza, vamos respeitar e eu
estou tratando os senhores com a maior educação, com o maior respeito, só que vamos
seguir o regimento, da Casa. Eu acho que tivemos já um problema anterior, mas, enfim,
eu quero pôr uma pedra em cima disso, eu quero enfatizar para os senhores, que a
pergunta, talvez o senhor não tenha entendido, eu vou repetir novamente.
Eu quero saber quais são os procedimentos que não existem métodos
substitutivos. Então, o senhor diz da castração, e, ainda puxa pelo que tem. Então, eu
quero que o senhor nos pontue em quais são os procedimentos, essa é a única pergunta e
que não existam métodos substitutivos. Professor, por favor...
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – ... Quando se faz um procedimento,
por exemplo, de inseminação artificial em um bovino, certo, o aluno ele inicia com
peças de matadouro, e aí ele faz a introdução do caso da pisseta, dentro do corno
interino do animal, e esse procedimento depois como profissional ele vai fazer a campo,
ele vai ter de aprender a fazer o procedimento em vivos, é um procedimento de grau um,
ou seja, ele não é um procedimento invasivo.
Então, é um procedimento importante para o profissional que vai ser o futuro,
nós sabemos que a produção animal no Brasil inclusive eu sou vegetariano, só para
deixar claro, e a primeira Comissão de Ética fundada em 1998, eu não sei, em 1996 no
IB em Botucatu e depois em 1999 na FMVZ em Botucatu do qual eu fui o primeiro
presidente muito antes do Consea.
Então assim, os procedimentos de campo e de rotina, vamos dizer que o
indivíduo necessita fazer uma sexagem em um peixe, ele vai precisar segurar o peixe,
olhar se ele é macho ou fêmea para poder separar nos tanques apropriados aquele que
peixe que, por exemplo, se for macho ou fêmea vai ter um tanque separado para a área
de produção animal. Qualquer procedimento de manejo ele usado animal, eu não tenho
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como, por exemplo, fazer um procedimento de contensão em um bovino in vitro ou sem
o uso de animais.
Eu não estou prejudicando em um grau acima de um esse animal, porque eu
estou colocando esse animal em um tronco, em um brete para apalpa-lo, e não
necessariamente um exame semiológico, porque ele se adequa a um caso clínico, mas,
às vezes não é um caso clínico, eu preciso vacinar um animal, vermifugar, passar uma
sonda para poder botar o vermífugo dentro do animal, há um mal entendimento quando
se fala que as faculdades, Harvard, etecetera, eu estudei PHD fora, eu vou todo ano para
o exterior em eventos, e há um mal entendimento quando se fala que não se usam
animais.
Não se usa animais de forma prejudicial, e foi o início da minha fala. Então,
quando se fala que na forma como está o projeto de lei e o veto se dá por conta disso,
porque não é possível corrigir pequenas alterações que fariam uma grande diferença.
Então o veto acaba sendo como o senhor mesmo disse, é tudo ou nada, então pela forma
como está, como não envolve só ensino, fica só na graduação, na questão de toda a
prática zootécnica desse país, ele é o maior produtor de animais do mundo.
Então temos que ter uma responsabilidade muito grande antes, e no entender do
professor José Otávio que eu respeito muito e inclusive sou muito amigo da Julia
Matera, trabalhamos na mesma linha, eu trabalho na área de bem-estar animal, nas
minhas pesquisas eu não faço nada, só trabalho com casuística, caso clínico. Então
temos que ter uma maturidade muito grande porque o foco aqui ficou muito claro para
mim, é para cães e gatos e para animais de experimentação na área de biológicas, na
fase inicial, farmacologia, bioquímica e etecetera.
Isso sem dúvida está perfeito, se esse projeto estivesse a história dos strongylus é
besteira, entendeu, é filigrana, o professor vai parar facilmente para fazer isso, é uma
disciplina optativa e não faz a mínima diferença para ele parar, ele vai manter a linha de
pesquisa dele se for autorizado e isso é besteira. A minha preocupação básica aqui é na
área de produção animal, que envolve e que na minha concepção não está pensado nesse
projeto.
A Julia trabalha com técnica cirúrgica, e está totalmente focada, está certo, e lá
em Botucatu também não usamos animais para ensino, na área de cirurgia, a questão é a
área de produção, nós temos de ter um olhar diferente para a área de produção, porque é
imprescindível a pessoa fazer uma sexagem em um peixe e segurar o animal, por
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exemplo, ele não vai causar um dano no animal, mas, em uma castração também é um
dano no animal, se for pensar. Isso no curso de graduação.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Nédia, pela questão do
regimento eu preciso passar a palavra, ninguém pode dirigir a palavra sem o
consentimento da Mesa. É regimento só.
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – Eu peço desculpas também pela
minha intromissão. Eu sinceramente admiro o trabalho e inclusive o seu trabalho com
relação a lei de cães errantes que foi fantástico e que mudou o paradigma desse Estado e
do país. Eu sempre fui um apoiador.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Muito obrigado.
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – Estamos na mesma linha.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Se Deus quiser.
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – É que como não pode mudar, o que
me preocupa é essa questão da produção animal, então, por exemplo, as manipulações e
uma castração ela é feita a campo. Inclusive por pessoas que não são profissionais, isso
que é mais crítico, então temos, por exemplo, um cenário possível do próprio
profissional não aprender a fazer uma castração, e, quando faria de uma forma com
anestesia, e com tratamento da dor e etecetera. E o pião, uma pessoa prática, e não
profissional, fazer e saber ser mais técnico do que ele na própria profissão que vai
exercer depois.
Então, essas questões são críticas, vermifugação, por exemplo, é um
procedimento que você precisa manusear o animal, fazer uma injeção, no caso é pelo
bem do próprio animal, mas, ele não é um paciente, então assim, a área de produção que
eu acho que aqui é o ponto crítico. Que não há métodos substitutivos porque são
práticas do dia a dia, em que se precisa trabalhar com o manejo do animal, o senhor tem
propriedade rural?
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Tenho.
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O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – Então, não se faz? Não sei, pode ser
que seja feita ou não inseminação artificial...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – ... Não, é o contrário,
só para pontuar, eu coloquei DIU nas vacas para elas não procriarem, essas vacas foram
salvas de matadouros, porque eu sou contra a procriação de animais.
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – Mas, por exemplo, tem uma técnica,
desculpe interromper, é uma técnica que é para vasectomia, justamente para evitar que
se faça, por exemplo, rufião, que é uma coisa horrível, desvio lateral de pênis, então tem
técnicas que são refinadas e que vão melhorar a qualidade de vida dos animais. Mas,
que precisam ser aprendidas.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Professor, o senhor
teme que não teriam métodos substitutivos, o senhor acha que concluiu ou tem mais
alguma...
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – ... As práticas ou técnicas de forma
geral. Elas requerem um convívio com o animal e o que é o convívio, por uma sexagem
precisa pegar o peixe e saber como conter o animal, por exemplo, mas, vejam bem essas
técnicas não tem um grau de invasividade que seja no caso da cirurgia assim porque
seria uma castração. Mas, elas requerem um manuseio, um aprimoramento do animal
em relação a isso, e para encerrar, uma outra questão que... Dois pontos, me desculpem,
um é a questão do invertebrado, e nós sabemos que existem alguns invertebrados que
estão na berlinda, o polvo, uma lagosta, tem estudos já mostrando que eles têm
senciência, tem sensibilidade.
Mas, os invertebrados, talvez os insetos especificamente eles não vão ser e não
está no conteúdo, não são pacientes, eles não...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – ... Aí já infelizmente o
professor Sérgio Greif não pode estar presente hoje, mas ele já esteve nas reuniões
passadas e esse assunto que o senhor está levantando já foi levantando por outras
universidades já foi levantado por outras universidades e então já está superado, e, o
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insetos obviamente não entram nessa questão. Então, por favor, passar o microfone,
professor e reitor, é o seguinte, o texto não é possível mexer mais, o que está havendo
aqui e talvez volto de novo a insistir.
E que talvez estejamos aqui todos sofrendo por uma questão de interpretação. Eu
acho que o setor acadêmico encarou isso de uma forma radical e extrema, porque
quando se fala em vacinar e vermifugar, isso é bem-estar animal e isso não é
invasibilidade, então eu acho que o que está acontecendo aqui é um ruído em termos de
informação. E eu fico feliz de ver que os argumentos são esses e que está muito mais
fácil de resolver.
Eu acho que fiquei feliz com os argumentos e até agora eu não enxerguei uma
possibilidade de tudo que o professor disse até agora, eu não consigo enxergar um item
que tenha a questão de métodos substitutivos, e, sim de talvez interpretação e que isso
tudo que o senhor disse é bem-estar animal, e a lei não tem de forma nenhuma... Isso é
interpretação, me desculpe, e errônea por parte de vocês, não é isso. Não existe
nenhuma lei por mais que faça detalhes, que vá cobrir todos os mil por cento em todos
os aspectos.
Então é a questão de bom-senso que vai para o Ministério Público e para o
judiciário se tiver alguma divergência e até quando se faz algum contrato entre as partes
e sempre escrevemos qualquer dúvida o fórum mais próximo da marca para dirimir
qualquer dúvida, porque não existe nada, nenhum contrato que possa fazer lei entre as
partes. O contrato foi entre as partes, geralmente pode ter alguma dúvida, não é
deputado Gil, então a questão que estamos dizendo aqui é que não existe nenhum, nada
consegue prever mil por cento de tudo, então, o projeto foi descrito não por mim só,
mas, por vários técnicos, tanto da área jurídica, mas, da área de medicina veterinária.
Na área de medicina, na área de biologia, então foram técnicos com um
profundo conhecimento também, e que não tem aquela história de entendermos os
japoneses dos outros são mais eficientes do que os nossos japoneses. Eu acho que
existem técnicos bons tanto do lado das universidades, também são professores e
acadêmicos. E eu acho que até seria uma falta de respeito dizermos que um é melhor
que o outro, eu acho que não é isso, eu acho que é um projeto que teve um período de
maturação muito grande, e, hoje estamos vivenciando um processo de libertação animal
sem precedentes e que não vai ter fim.
Eu acho que é mais inteligente de tudo hoje caminharmos para realmente uma
cooperação, para que possamos caminhar juntos, porque esse conflito só vai aumentar,
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ele não vai parar, mesmo que possa acontecer comigo alguma coisa e não estar mais
aqui, mas, terão outros que estarão no meu lugar fazendo a mesa coisa, é uma inércia,
uma cultura nova que estamos tendo hoje na proteção animal, um exército de pessoas.
Já sabemos que há muitas universidades, inclusive essa de Jabuticabal teve esse
problema aquela vez, eu quero agradecer a Unesp pela presteza com relação, toda vez
que eu peço uma RI, ele vem da forma como solicitamos.
Eu quero agradecer ao público, a Unesp por isso e quero se não tivermos mais
nada, quero passar a palavra para o Ministério Público, ou algum deputado que queira se
pronunciar, porque o nosso objetivo é igual eu disse, é uma única pergunta e diante de
tudo que o senhor expos até agora eu estou muito feliz de ver que não achei nada que
não tenha métodos substitutivos. Tem algum deputado que queira fazer o uso da
palavra? Não?
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB - Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Pela ordem, deputada
Célia Leão.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Obrigada, deputado, obrigada Presidente,
parabéns mais uma vez pela atuação do senhor frente a essa CPI na Presidência dos
trabalhos, cumprimentar também os nossos convidados, nosso reitor, nosso professor,
doutora também que faz parte da Mesa, enfim, todos que estão aqui presentes, a nossa
outra professora também da faculdade de medicina, de veterinária e só aqui fazer alguns
registros, mas, antes Presidente, eu vou pedir licença a V. Exa. e aos demais pares,
deputado Gil Lancaster e deputado Junior Aprillanti, nosso relator deputado Kaká e as
assessorias, porque eu prestei atenção em todas as falas aqui e enfim, já está gravado o
que é normal, e esse procedimento tem que acontecer, é uma CPI.
Até em Comissões comuns nós gravamos o trabalho para não se ter nenhuma
dúvida, mas, o senhor deve ter visto que eu estava um pouquinho no celular, um
pouquinho bastante, mas, só para registrar, ontem o deputado Feliciano falou para mim,
tudo eu pergunto para ele porque é um grande mestre e professor, doutor nessa área, e
eu fui sempre me socorrer com ele dos animais que eu vou encontrando na rua e que
vou socorrer.
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Eu brinco reitor, que eu mais grito do que faço outra coisa, porque eu não posso
descer do carro para salvar animal solto, cachorro, gato, e aí eu não sei se com o susto
que eu gritei com um cachorrinho ele entrou no meu carro nessa última sexta-feira da
Paixão, nove horas da manhã. Tinham dois senhores passando e não me ajudaram, não
tem problema, eu abri a porta e ele entrou e eu fiquei desesperada porque eu vi que era
um cachorrinho que deveria ter dono, estava bem cuidado, e o Feliciano sempre fala
para mim, “não pegue cachorro da rua”.
Mas, isso eu não concordo com o meu professor, eu acho que temos de tirar
todos os cachorrinhos da rua, e ele diz que não, mas, enfim, outro dia fazemos uma
discussão sobre isso. Conclusão, esse cachorrinho está na minha casa há três dias e ele
está super bem, dorme no sofá, dorme comigo no meu quarto e junto com os outros
quatro que eu resgatei, ele dorme na minha cama inclusive dois deles. E essa história é
meio maluca, mas é absolutamente verdadeira, e eu desesperada, porque anteontem o
cachorrinho que eu resgatei fugiu outra vez e eu o encontrei muito longe da minha casa
em um shopping. E ontem ele fugiu outra vez, ele pulou um muro de dois metros e
meio. E ele sobe na parede igual rato, é um cachorrinho, uma gracinha.
E ontem eu falei para o Feliciano e ele disse para mim, “deputada, tem
cachorrinhos que de fato...” se chamam, deputado?
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Semi-domiciliados.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Semi-domiciliados. Ontem eu fui falar para o
meu marido e ele até deu risada, eu falei, “tem cachorrinhos, o Feliciano falou que são
semianalfabetos”. E ele disse, “não, isso não existe”. E falei “bom, mas é um nome
parecido com isso”. Hoje eu vou falar para ele que é semi-domiciliado. O que eu resolvi
fazer hoje de manhã? Pegar uma coleira comprida e eu pedi para um assessor meu e eu
falei, hoje você não vai trabalhar, vai passear com esse cachorro o dia inteiro em
Valinhos até chegar na casa dele.
Feliciano, ele foi para a casa dele e encontramos o dono.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Eu estava certo então.
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A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Estava certo, ele se chama Chiquinho, não
chama Pretinho, eu estou muito feliz, e eu estava resolvendo as coisas aqui com o
Chiquinho...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – ... Parabéns, deputada.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Agora eu estou muito feliz. Bom, voltando a
nossa CPI, só dizer que tudo que pudermos fazer para com que os nossos animais sejam
eles quais forem, não tenham nenhum sofrimento e nenhum problema, nenhuma dor, e
eu quero dizer, eu esqueci o nome do senhor, Stélio? Professor, eu sou uma das
pacientes que precisa de muito estudo, não eu, mas que as faculdades de medicina
estudem muito.
Eu sou mais paciente do que outra coisa na minha paraplegia, então é preciso
muito estudo para ver se existe não só eu, como de milhares de pessoas no mundo,
então eu entendo muito essa questão de a medicina precisar de auxílio inclusive de
pessoas que já morreram e que seus órgãos são estudados, para que os que estão vivos
assim como o senhor seu pai, pode ser socorrido no caso com um órgão de um animal.
Então, não é que sejamos contra, é que hoje se existem outros métodos e, pelo que a
professora falou, existem outros, eu não sou da área, eu sou só advogada e parlamentar,
não é uma área que eu entenda, eu vou só na emoção e vontade de ajudar com o meu
professor Feliciano, sempre.
Mas, eu penso que estamos no estágio do planeta terra e que temos que mudar
algumas concepções e alguns costumes, e, enfim, que temos ao longo da história da
humanidade, e, anos atrás quando eu era pequeninha, eu me lembro um pouco e eu
adorava ver carrocinhas passando na rua e pegar os cachorrinhos, verdade ou mentira,
diziam que depois eles viravam sabão. Não sei se isso era verdade ou não, mas
antigamente se pegavam cachorrinhos da rua, jogava-se na carrocinha e depois eu nem
sei o que acontecia com eles.
Mas, eram milhares deles e isso hoje é inconcebível, então as práticas mudaram,
e quando viemos com um projeto de lei é bom, não é porque é da autoria do deputado
que também vem com um plus a mais, mas é bom porque protege os animais, e eu sou
do PSDB há 30 anos e o governo que está aí é algo que eu defendo, o governador
Geraldo Alckmin sobretudo, na sua maneira de ser, o seu trabalho e etecetera. Mas, eu
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me sinto muito em casa, muito à vontade de poder falar isso porque eu sou de dentro de
casa.
Eu não concordei com o veto, eu acho que poderíamos até na época ter mudado
alguma coisa se pudesse mudar na época do projeto para facilitar isso ou aquilo se fosse
possível ou necessário, mas hoje a Casa tem uma tendência, os deputados aqui talvez
possam corroborar com a minha fala, fortíssima em derrubar o voto, não só desse
projeto como de outros, então é só uma questão de tempo, e, de fato isso doutora vai
virar lei no Estado de São Paulo.
Mas, enfim, eu queria só corroborar dizendo que nós não somos contra a
pesquisa, muito pelo contrário, nós precisamos da pesquisa para salvar muitas vidas,
inclusive dos animais. Não tenha a menor dúvida disso, e contem comigo nessa direção,
mas não podemos mais permitir e aceitar esse é um outro tema que vai vir outro dia, que
não é com os senhores, não tem nada a ver com os senhores nesse momento. Mas, por
exemplo, nós vamos fazer isso semana que vem se Deus quiser, está marcado, o
deputado Feliciano já marcou, e o outro debate do embarque de animais vivos para o
exterior para abate, corte.
Isso não é mais aceitável, então eu queria agradecer a presença dos senhores
aqui, os senhores sabem que tem o meu carinho e meu respeito pela atividade
acadêmica que os senhores tem e precisamos também dos acadêmicos, e, dos
intelectuais, dos que estudam o tempo todo para poder ajudar na construção de uma
sociedade melhor, mas, exatamente por causa desses cérebros que os senhores têm e eu
estou sendo sincera, um cérebro avantajado no sentido de poderem ter estudado e
aprendido mais, serem professores, doutores, é que nós contamos com essa colaboração
dessa inteligência diferenciada.
E dessa sensibilidade que certamente a inteligência traz junto, porque cobrar isso
de uma pessoa ignorante e analfabeta é injusto, não se pode cobrar das pessoas o que
elas não têm para dar, isso eu aprendi na minha vida, eu só peço para as pessoas o que
elas podem me dar e que elas têm, se elas não tiverem eu não posso pedir. Então não
podemos pedir para uma pessoa simples da sociedade que não estudou e que não
entende que às vezes amarra o cachorrinho com a corda apertada no pescoço, enfim, não
se pode cobrar dela.
Mas, dos senhores não só podemos cobrar como nós pedimos o favor de estarem
junto conosco para mudar esse quadro de São Paulo e do Brasil. E o que acontece em
São Paulo com todo o respeito aos 25 estados e o Distrito Federal, somado ao nosso dão
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26 estados, mas o que acontece aqui ecoa para o Brasil todo. Nós somos a maior escola,
o maior espelho, a maior vitrine que a América Latina tem. São Paulo é o carro chefe
desse país, poderia ser um país independente, não defendo isso não, mas, poderia ser
pela sua capacidade de investimento, de pesquisa, de universidades, eu não tenho a
menor dúvida disso, de empreendimentos, de indústrias.
Então, vamos usar nossa São Paulo, e o conhecimento dos senhores e o cérebro
dos senhores para nós mudarmos essa história definitivamente da questão animal e que
hoje é tratada no Brasil. Obrigada, Presidente, obrigada deputados, eu estou muito feliz
com o meu cachorrinho.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Célia, eu queria só
contar uma coisa a ela, que é uma deputada muito querida e não só da minha parte, mas
a todos os deputados da Casa, Célia é uma unanimidade na Casa, mas ela tem uma
questão não só da lucidez, da coerência, mas também no coração que é muito grande,
mas ela tem muita coerência no que ela diz, ela não é só passional, ela coloca a
racionalidade junto com a emoção, por isso que eu sou seu fã incondicional e a senhora
sabe disso.
Quando eu falo que não é para se tirar os animais das ruas, a Célia: “eu vou tirar
da rua”. “Não tira Célia, porque ele vai perder o caminho de volta para a casa, não faça
isso”. Eu já três mil resgates de animais, talvez não tenha ninguém na história da
humanidade que fez isso, mas, só animais que realmente não andavam, que estavam
caídos, que estavam em sofrimento e existe essa discussão carinhosa entre nós.
Eu acho que a Célia foi muito lúcida, na sua fala como sempre uma grande
parceira e eu tive a sorte na formação da CPI, na indicação dos membros, o deputado
Pedro Kaká que é uma referência e uma unanimidade aqui também na Casa, eu acho
que o deputado Gil Lancaster junto com a Célia e o Pedro Kaká nunca faltaram uma
reunião da CPI e sempre estão aqui presentes dando quórum, o deputado acabou de
fazer uma lei importante com relação à questão de animais silvestres aqui também.
O Junior Aprillanti não faz parte, mas, ele veio aqui e eu agradeço demais, que
ele veio no lugar do Caio França que é o membro titular, e que não pode vir. Mas, é um
deputado atuante, e eu queria só dizer... Amigo do Sílvio Santos, esteve no programa
esses dias, e eu queria dizer uma questão que a Célia disse e que eu acho que é verdade,
São Paulo é caixa ressonância do Brasil. Para vocês verem, a lei Feliciano, quando eu
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aprovei ela primeiro em Campinas quando era vereador, ela proíbe a matança
indiscriminada de cães e gatos nos canis municipais.
Então ela acabou com a carrocinha no bom sentido, porque só pode se retirar
animais que estejam em extremo sofrimento e quando eu ia para Brasília e para cá não
sabia se seria deputado aqui e eu pensei “vou sair para São Paulo, porque Brasília vai
ser muito difícil para aprovar essa lei”. E vim para cá e acertei, logo no primeiro ano,
em 2008, aprovamos essa lei aqui com o apoio inclusive da Célia e de todos os
deputados.
Hoje, reitor, para o senhor ter uma ideia, ela já foi reproduzida em 20 estados,
então o que a Célia disse é verdade, ela foi reproduzida e agora ela atravessou o oceano
e foi aprovada em Portugal, inclusive eu estou para fazer uma reunião com o consulado
para parabeniza-los. Eu acho que a Célia ela acabou não deixando nada para mim, ela
disse tudo que eu queria dizer, e que realmente aquilo que eu disse aos senhores quando
chegamos aqui e que é realmente o nosso intuito é caminhar juntos, e, eu tenho certeza
de que se precisar comprar equipamentos para a substituição os deputados dessa
Comissão não se furtarão e de mandar emendas parlamentares, contribuir no sentido de
que possamos caminhar e abolir.
Eu acho que a nossa intenção é essa e eu quero passar a palavra para a Dra.
Vânia Tuglio que é o do Ministério Público do GECAP, que cuida de toda essa questão
do município e na região de São Paulo. Por favor, doutora.
A SRA. VÂNIA TUGLIO – Eu vou ser bastante breve, eu contei o tempo em
casa e lendo vai dar uns dez minutos o que eu vou falar. Mas, antes eu gostaria de fazer
duas apreciações. De acordo com o que já foi mencionado aqui, a primeira diz respeito
ao uso inadequado ou indevido de animais. A lei ela é muito clara, ela fala em
experimento doloroso, a lei que diz que o uso de animais no ensino pode ser crime, e
quando o uso é doloroso ou cruel.
Quando ela fala isso ela dá um nível de intensidade primeiro desse sofrimento e
dessa dor, quando ela equipara com a crueldade, e então esse é um ponto de partida e
então aqueles experimentos de grau e segundo o Consea de invasividade um que é pegar
o peixe para ver o sexo dele e separar no tanque e isso não configura maus-tratos, por
exemplo. Então eu vou me permitir, os senhores me desculpem, mas, como promotora e
ex-promotora do júri eu começo a falar e não paro, e meu sistema biológico é treinado
para falar duas horas, eu vou ler o que eu escrevi e são só dez minutos.
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Todo o tempo do
mundo, doutora.
A SRA. VÂNIA TUGLIO – Não, são só dez minutos. A lei dos crimes
ambientais tipifica como crime a conduta de realizar experiência dolorosa ou cruel em
animais vivos e ainda que para fins didáticos ou científicos quando existirem recursos
alternativos. A pena é de detenção de três meses a um ano e essa pena é aumentada de
um sexto a um terço se ocorre a morte do animal, pois bem, essa mesma lei então diz
que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas por esse crime quando praticados no
interesse ou benefício da entidade.
E que essa responsabilidade não exclui a responsabilidade das pessoas físicas,
autores, coautoras, ou participes do mesmo fato. O participe ou qualquer integrante da
pessoa jurídica responde pelo crime na medida da sua culpabilidade e mesmo quando
diz a lei, sabendo da conduta criminosa do outro, deixa de impedi-lo quando poderia
agir para evitar. O Ministério Público então nessa questão atua como detentor exclusivo
do poder estatal de iniciar o processo criminal através de uma denúncia formal.
Essa mesma conduta então que nós estamos falando do uso de animais no ensino
de forma indevida, ela também configura a infração administrativa sujeita...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – ... Opa, o som...
Estamos com um problema de som aqui. Por favor.
A SRA. VÂNIA TUGLIO – Essa mesma conduta também configura a
administração administrativa sujeita a multa de três mil reais por indivíduo no Estado de
São Paulo. O Ministério Público então nessa questão administrativa, ele atua como
fiscal do efetivo cumprimento do ordenamento jurídico e requisitando aos órgãos
administrativos de fiscalização o exercício do poder de polícia que o caso comporta.
Considerando que a constituição federal determina que as condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas.
As sanções penais e administrativas independentemente da obrigação de reparar
os danos causados, essa mesma conduta está ainda sujeita a reparação civil. Essa
reparação pode ser buscada por meio de ação civil pública, uma vez que todos os
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animais integram o conceito de meio ambiente pela lei da política nacional do meio
ambiente. Então, o sofrimento imposto a qualquer animal, fora dos estritos limites da lei
configura dano ambiental. Agora, então nessa questão cível, o Ministério Público e
qualquer entidade de proteção ambiental que preencha os requisitos legais, poderá tentar
ação civil pública para ver reparado e indenizado o dano recorrente do uso indevido de
animais, impondo-lhes o sofrimento ou a morte desnecessária.
Eu vislumbro ainda uma quarta possibilidade de atuação do Ministério Público e
desta feita por meio das promotorias de patrimônio público. Isto porque existe a
possibilidade e agora eu vou trabalhar exclusivamente com base em uma hipótese, isso
porque existe a possibilidade de estar demonstrado que em um período de cinco anos,
por exemplo, o custo da manutenção de biotérios, e o uso de animais vivos no ensino
seja superior ao custo da aquisição de métodos substitutivos.
Vou repetir, eu estou formulando uma hipótese e como tal, totalmente
desvinculada de qualquer dado da realidade. Pois bem, continuando então nesse
raciocínio hipotético, se quem estiver agindo for uma entidade mantida com verba
pública, incide o desposto no artigo 37 da Constituição Federal. Em especial o princípio
da eficiência, ensejando no mínimo uma investigação por atos de improbidade
administrativa, e que causam prejuízo ao erário conforme preceitua o artigo dez da lei
8429 de 29 de 1992 que é a lei da improbidade administrativa. Resumidamente então,
essas são as possibilidades legais que vislumbro para o ato de realizar a experiência
dolorosa ou cruel em animal vivo para fins didáticos, e quando existirem recursos
alternativos.
Talvez, dois esclarecimentos sejam necessários a mais, o primeiro eu já fiz que é
dizer que quando a lei tipifica como crime o uso de animal no ensino, ela estabelece o
limite da dor ou crueldade, então o uso adequado ou o uso que não cause um sofrimento
desnecessário não é crime, portanto, os graus de invasividade tem importância nessa
questão que estamos analisando agora.
Um segundo esclarecimento, diz respeito ao Consea, ele regulamenta o uso de
animais na pesquisa e no ensino do mesmo modo, por exemplo que a municipalidade
regulamenta o uso e ocupação do solo urbano e o Estado regulamenta a instalação e
operação de atividade potencialmente poluidora. É a mesma atividade, o verbo
regulamentar na essência reclama a uma ação anterior, ou seja, só é passível de
regulamentação aquilo que já foi autorizado.
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Essa regulamentação então se dá através de portarias e instruções normativas,
enfim, vários instrumentos, para interesse de objeto específico dessa reunião de hoje eu
destaco que o Consea foi criado em 2008 pela chamada lei Arouca, constituindo-se em
uma instância colegiada multidisciplinar de caráter normativo, consultivo, deliberativo e
recursal. Ou seja, é o órgão responsável pela regulamentação do setor, e, valendo
observar que já aprovou 24 métodos alternativos ao uso de animais na pesquisa
científica, e aqui é um destaque que eu quero fazer. Não há previsão de necessidade de
validação dos métodos alternativos utilizados nas atividades de ensino.
A regulamentação mais recente do Consea diz respeito a prática de eutanásia,
que é agora de fevereiro passado, além dessa regulamentação, já foi objeto de
publicação o guia brasileiro de produção e utilização de animais para a atividade de
ensino ou pesquisa científica que é uma espécie de seriado ou novela em capítulos. O
primeiro tratou dos aspectos gerais e depois veio um segundo sobre primatas não
humanos, mantidos em instalações.
Depois animais domésticos mantidos em instalações de instituições de ensino ou
pesquisa, anfíbios e serpentes, roedores e lagomorfos, e, peixes mantidos em instalações
de pesquisa. Os regramentos do Consea então e agora é importante que os senhores
prestem atenção, são instrumentos normativos infra legais, e como a própria
denominação sugere, são regras estabelecidas para permitir a concretização dos direitos
definidos nos instrumentos normativos legais, e dentre os quais destacam-se as
constituições estaduais, as leis ordinárias, as leis complementares e a Constituição
Federal. Essa ordem que eu coloquei é intencional para mostrar que a regra de regência
máxima no Brasil é a Constituição Federal.
Seguindo-se as demais normas já mencionadas. Assim, é fácil concluir, que,
primeiro, como normas infra legais que são, os regramentos do Consea só terão validade
se existir uma norma legal que lhes dê fundamento de legalidade. Essa norma é a lei
Arouca que regulamenta o uso de animais em atividades de ensino e pesquisa científica,
valendo observar então a partir de agora, que toda a legislação brasileira que trata de
regras específicas, como é a lei Arouca, ela encontra limitações em outras normas de
caráter geral, como o Código Penal e a lei dos crimes ambientais.
Isso significa dizer que os regramentos do Consea sofrem as limitações do
parágrafo primeiro do artigo 32 da lei 9.605 de 1998, e dito de outra forma, aqueles
regramentos só podem ser validamente invocados, no caso em questão quando
empregados em experiência dolorosa ou cruel em animal vivo ou para fins didáticos, e,
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quando comprovadamente não existem recursos alternativos. Se houverem recursos
alternativos, mesmo regulamentado pelo Consea, é crime e enseja então não apenas a
atuação do Ministério Público na seara criminal, como em todas as outras que eu já
mencionei. Eu acho que é isso, muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Muito obrigado,
promotora de justiça Vânia Tuglio. Eu só queria fazer um adendo de quando se fala da
questão de atividade dolorosa ou cruel, existem atividades que já vi em reuniões
anteriores, “mas, nós damos anestesia”, não importa, mas é cruel. Então, temos que
entender muito essa questão, “não é doloroso, vamos dar uma anestesia”, não é
doloroso, mas é cruel.
Então não adianta querer escapar por aqui porque não vai ter jeito. Não tem
jeito, eu acho que isso é amplamente debatido. Eu quero também registrar a presença do
Vedas na figura do Jorge, o seu presidente, Jorge Guimarães, também voluntário. E eu
quero só enfatizar para terminar isso e eu quero passar a palavra mais uma vez antes do
encerramento ao professor Stélio que está pedindo a palavra, por favor, professor.
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – É uma pergunta, na verdade, então eu
acho que houve um consenso aqui de que o ensino na leitura do Projeto de lei é em
nível de graduação, é esse o consenso, só para podermos explicar para as pessoas
quando houver essa situação, para ficar claro, há esse consenso de que é ensino de
graduação.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Olha, volto mais uma
vez professor a dizer o seguinte que conversando com outras pessoas, outros técnicos
tanto da área jurídica quanto da área médica, há entendimentos, por exemplo, na reunião
que tivemos na USP, com o professor José Otávio, e ele de forma muito clara e depois
com a Dra. Julia, em outras reuniões tiveram o entendimento de que a questão da pósgraduação já não está dentro da graduação, que isso já é uma coisa que está a longo, já
está trabalhando, já está em uma residência.
Coube essa interpretação, então, na verdade eu acho que nós queremos
realmente é deixar e eu pelo menos interpreto e os nobres colegas também, a maioria
deles, que nós conversamos até agora sempre e será interpretado dessa mesma forma
que a Dra. Julia Matera e o Dr. José Otávio interpretou. Então, o que queremos, e eu
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acho que na vida temos que ter bom senso, eu acho que diante de tudo isso que o
Ministério Público acabou de colocar agora, eu vou indo para o encerramento final, se
nenhum deputado quiser...
E também quero por gentileza, passar a palavra para o reitor o Dr. Sandro
Roberto, por favor doutor.
O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu vejo que talvez naquele
primeiro momento tivesse todo esse esclarecimento do entendimento, não teríamos
chegado a essa imputação, então aqui só essa questão e é importante que os assessores
jurídicos porque agora com eles fica essa questão do entendimento e como você bem
colocou, a questão do nível do ensino, e, da questão do uso no ensino de forma
indevida, e, então é uma questão que se tivesse esclarecido tudo isso, eu vejo que não
teríamos problemas.
Então é importante que os assessores jurídicos se atentem para, porque como a
representante do Ministério Público falou com bastante propriedade, existe o espaço e o
que não está sendo desejado aqui é o uso indevido desses animais, e há um
entendimento da questão do nível, e, a questão também de quando não existir um
método alternativo, então são três questões, e até a questão do invertebrado que o
deputado colocou. Então, se tivéssemos esses esclarecimentos, porque a leitura
acadêmica, porque tudo que não queremos é realmente não formar bem os nossos
alunos de graduação especificamente da medicina veterinária e da zootecnia.
Porque como o próprio professor disse com bastante propriedade e que não é da
minha área, o Brasil, e a agropecuária ela é muito importante nesse país. Então eu só
queria fazer esse registro no sentido que não devemos utilizar os animais de forma
indevida e que estamos falando aqui de ensino de gravação e que tem toda essa
explicação a respeito do invertebrado que eu espero que isso no relatório da Comissão
aparecerá, é isso?
Porque como vão ter várias reuniões e não participamos do debate sobre
invertebrados, é importante que isso seja colocado. Então, tudo que queremos na
academia e aqui falando da Unesp que temos praticamente três faculdades que acórdão
a questão da medicina veterinária e da zootecnia, é deixar de formar bem os nossos
profissionais que vão atuar no desenvolvimento do nosso país, e, no agronegócio.
Então eu só queria fazer esse registro, e, já que também é a minha primeira vez
participando de uma reunião dessa natureza, e é um registro importante, porque não
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sendo da área eu estou, a pessoa jurídica que o Ministério Público cita, e, então
devemos sim zelar muito bem pela formação e na Unesp dos nossos médicos
veterinários e acadêmicos da zootecnia para garantir que o nosso país continue
crescendo na área do agronegócio.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Pela ordem, deputada
Célia Leão.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Só para encerrar e não mais do que 60
segundos, mas, só para dizer e falo isso como mãe, é difícil não trazermos a emoção e o
deputado fala que além da emoção temos a nossa competência e eu agradeço por isso.
Mas, só para dizer que de fato reitor, eu quero dizer ao senhor, e a toda a Unesp, e a
Unicamp que é da minha cidade ou melhor, eu fico na cidade da Unicamp, é diferente, e
a USP, enfim, são grandes universidades conhecidas e reconhecidas no Brasil e fora do
país.
Eu tenho algumas razões além de parlamentar e de cidadã, e também de
reconhecer o talento dessas universidades, e de trabalhar e torcer por elas. O deputado
Feliciano me conhece e conhece um pouco a minha história, e os deputados aqui da
Casa também, e, só para que os senhores tenham isso como alguém que defende as
universidades, eu tenho três filhos, o Rodrigo hoje tem 30 anos, e o Diogo tem 27, a
Stefani tem 23, e por opção deles e eu acho que é uma profissão e um trabalho
importante para salvar vidas, e cuidar talvez por causa da mãe, na cadeira tenham
optado, não sei, talvez seja isso ou talvez não, não faz diferença, os meus três filhos
foram para a medicina.
O Rodrigo está terminando o quarto ano de residência de cirurgia gastro no HC,
o Diogo está no terceiro ano de radiologia no HC também, e a minha pequena também
passou na clínica médica na Unesp, para fazer residência e passou em outros lugares,
então eu entendo de perto essa questão da medicina seja veterinária ou medicina para
cuidar do ser humano. Vou encerrar dizendo isso, eu sou pela pesquisa e sou pela defesa
da vida, e, nós temos que achar a defesa da vida exatamente como pessoas pensantes e
cérebros brilhantes como são o dos senhores, eu estou sendo muito honesta e sincera.
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Ninguém vai para Harvard assim todo dia, ninguém estuda fora e vai uma vez
por ano para o exterior para aprender, e tudo isso tem que ser muito bem avaliado, e,
nós avaliamos com uma grandeza, uma opção de estudo e de conhecimento, então os
senhores estão de parabéns. Nós só precisamos usar tudo isso que os senhores têm para
melhorar de fato a vida da nossa sociedade, seja dos animais, ou da humana, só os
senhores da academia podem fazer isso com maior facilidade.
Então parabéns pelo trabalho, deputado continuamos aqui a postos na CPI e para
junto com o senhor, o timoneiro do nosso navio aqui, fazermos um bom trabalho, muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Obrigado, deputada
Célia, eu queria passar a palavra para a Dra. Vânia Tuglio, eu tenho mais algumas
ponderações. Por favor, doutora.
A SRA. VÂNIA TUGLIO – Não, é só um detalhe que quando o senhor falou
em recursos alternativos, a lei dos crimes ambientais fala em recursos alternativos, mas,
quando ela fala em recursos alternativos ela não aborda o conceito de recursos
alternativos do Consea, na verdade, aqui são recursos substitutivos ao uso de animais,
porque a crueldade a dor vai continuar existindo se eu diminuo o número de animais, ou
se eu utilizar uma técnica diferente, mas, então só esse detalhe que eu gostaria de
colocar.
E um segundo, que independentemente dessa lei do deputado Feliciano, que é
extremamente louvável, é lamentável que ela tenha sido vetada porque ela era uma
grande oportunidade de o Estado de São Paulo evoluir e consigo levar a evolução para
todo o país, mas enfim, independentemente dessa lei, a 9605 existe, e a interpretação
dela continua existindo, existiu, existe e continuará existindo, e dentro de todos os
outros conceitos de ordenamento jurídico.
Então quer essa lei venha ou não a ser aprovada, ou seja, se os senhores
realmente consigam derrubar esse veto, de fato essa lei realmente se torne entre em
vigor, o que só demonstrará o auto espírito dos integrantes dessa Casa, mas mesmo que
isso não aconteça e será um desastre se isso não acontecer, o Ministério Público vai
continuar atuando nessa questão.
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Obrigado, Dra. Vânia.
Eu queria fazer até unir a palavra do reitor e eu acho que ele disse uma coisa da qual eu
também concordo plenamente, que, eu acho deputada Célia e deputado Kaká, deputado
Gil, Junior, houve uma questão talvez, reitor, não precisaríamos estar aqui debatendo se
esse entendimento tivesse sido e esse fosse o sentimento também da Unicamp, ela teve
o mesmo sentimento do senhor, tanto é que eu convido e os técnicos também, os
professores, porque nós faremos uma visita muito em breve ao professor Wagner
Favaro lá da Unicamp, ele quer conhecer as técnicas da Dra. Julia, e, então ele está de
férias porque passou por uma cirurgia.
Mas, ele voltando, já conversei com a Dra. Julia e faremos uma visita lá a USP,
então já fica aquele público convite, e, ratificar, eu acho que o Ministério Público
colocou de uma forma técnica a realidade que independentemente da aprovação da lei
ou não, até existem universidades que já estão sendo investigadas e sabemos disso, mas,
se Deus quiser vamos conseguir derrubar esse veto e eu sei que é a vontade de todos os
nobres deputados dessa Casa, mas, essa atmosfera de cooperação mútua que eu falo pela
terceira vez ela é muito importante, porque eu não tenho dúvida de que deputados aqui
poderão ajudar as universidades que criamos e vamos caminhar juntos aí.
A proposta que fica, professor, eu quero o parabenizar por ser vegetariano. E eu
queria então deixar aqui o convite para que quando for fazer essa visita técnica que os
senhores possam acompanhar. Eu acho esse networking muito importante para todos e
fico feliz em ter o entendimento do reitor, e, com relação a essa questão se não
tivéssemos esse entendimento anteriormente não precisaríamos estar, mas, não tem
problema, é importante nos conhecermos e então estão todos aqui presentes, eu quero
aqui antes de encerrar, agradecer a presença de todos os deputados, do Ministério
Público, e a Dra. Vânia Tuglio.
A vereadora Carla está aqui ainda? De Birigui, também protetora de animais,
enfim, todo público aqui presente, jornalistas, Dra. Nédia, reitor e todos os professores
que vieram. Fica aqui então o convite e antes de encerrar a reunião, eu quero fazer um
comunicado para a ciência: Um - Ofício nº CPAmb - 038/3 1/18, do Comandante da
Polícia Militar Ambiental, Cel. PM Alberto Malfi Sardilli, em resposta ao Ofício nº
01/2018 desta CPI, informando dados acerca do atendimento de ocorrências envolvendo
animais e multas arbitradas e sobre armas e armadilhas de caça ou captura ilegal que
foram apreendidas no período ente 2016 e 2017.
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Dois - Ofício do Sr. João Vieira Filho solicitando dados sobre denúncias feitas
junto à Divisão de Investigação sobre Infrações de Maus-Tratos a Animais e à
Delegacia Eletrônica de Proteção dos Animais (DEPA) e sugerindo a criação do cargo
de Perito Criminal - Especialidade Medicina Veterinária.
Essa lei foi de minha autoria também, da Delegacia Eletrônica de Proteção dos
Animais. Então sem mais, agradeço a todos...
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE - ... Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Pela ordem, deputado
Pedro Kaká.
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE – É que a professora queria manifestar e eu
estou...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – ... Professora.
A SRA. - Obrigada, eu só queria já que queremos fechar, eu queria perguntar
para o reitor da Unesp, e para o professor de medicina veterinária e não podemos
esquecer que a Unesp tem medicina humana também, e que usa animais na graduação
do aluno de medicina humana, se o governador Geraldo Alckmin fosse junto a vocês
hoje e perguntasse se vocês vetariam a lei, qual seria a resposta, já que nos esclarecemos
aqui. Eu quero que conste no áudio.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Muito obrigado, se o
senhor puder por gentileza... Eu acho que ele já respondeu, mas, se quiser ratificar, ele
disse isso.
O SR. STÉLIO PACCA LOUREIRO – A minha síntese eu já registrei.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – É, ele já disse isso
agora pouco, que seria uma colocação diferente, governador agora está seguindo para
outra empreitada. Mas, eu sinto que infelizmente ele teve, infelizmente porque é muito
ruim, ele teve uma perda política muito grande em função disso, teve milhões de
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pessoas manifestando nas redes sociais, por conta desse veto e insatisfeitas, e de oito a
doze milhões é o cálculo técnico, e, enfim, se Deus quiser vamos derrubar esse veto e
vamos deixar tudo de forma tranquila de novo. Muito obrigado a todos, eu declaro
encerrada essa sessão.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Cinco votos, já temos aqui para a derrubada
do veto.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Muito obrigado,
deputada.
***

CPI MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DE ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE “APURAR E INVESTIGAR A
PRÁTICA DE MAUS-TRATOS COMETIDOS CONTRA ANIMAIS NO
ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO” PARA O PERÍODO
REMANESCENTE DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Plenário José
Bonifácio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Reunião Especial de
Eleição de Presidente e Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 89,
de 2017, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 1738, de 2015, com a finalidade de
"apurar e investigar a prática de maus-tratos cometidos contra animais no âmbito do Estado de São
Paulo", convocada nos termos § 2º do artigo 36, da XIV Consolidação do Regimento Interno pela
Senhora Deputada Célia Leão e por ela presidida, inicialmente, nos termos do artigo 37 do mesmo
diploma legal. Presentes a Senhora Deputada Célia Leão e os Senhores Deputados Gil Lancaster,
Wellington Moura, Feliciano Filho, Ricardo Madalena e Pedro Kaká (membros efetivos). Ausentes, a
Senhora Deputada Ana do Carmo e o Senhor Deputado André Soares. Havendo número regimental, a
Senhora Deputada Célia Leão declarou abertos os trabalhos e indagou aos presentes se havia
indicação para o cargo de Presidente da CPI. Pela ordem, o Senhor Deputado Pedro Kaká indicou o
nome do Senhor Deputado Feliciano Filho para o cargo e do Senhor Deputado Gil Lancaster para
ocupar a Vice-Presidência. Não havendo outras indicações, a Senhora Deputada Célia Leão colocou
em votação o nome do Senhor Deputado Feliciano Filho, o qual foi eleito, por unanimidade, para a
Presidência da CPI, no período remanescente do prazo para conclusão dos seus trabalhos. Ato
contínuo, a Senhora Deputada Célia Leão convidou-o para assumir a presidência dos trabalhos. Após
tomar assento à mesa e agradecer pela eleição, indagou a seus pares se havia indicação de nome
para a Vice-Presidência. Pela ordem, o Senhor Deputado Pedro Kaká reiterou a indicação do nome do
Senhor Deputado Gil Lancaster à Vice-Presidência. Não havendo outras indicações, o Senhor
Presidente colocou em votação o nome do Senhor Deputado Gil Lancaster, o qual foi eleito, por
unanimidade, Vice-Presidente da CPI, para o período remanescente de seu prazo para conclusão dos
trabalhos. Manifestaram-se, parabenizando as escolhas e eleições do presidente e do vice-presidente,
a Senhora Deputada Célia Leão e os Senhores Deputados Ricardo Madalena, Gil Lancaster e Pedro
Kaká. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu o apoio dos membros, esclareceu os motivos da
realização de novas eleições devido a mudanças partidárias e ressaltou a proximidade do prazo para
encerramento dos trabalhos da Comissão até o próximo dia quatorze de maio, ficando mantida a
anterior indicação do Senhor Deputado Pedro Kaká como Relator da Comissão Parlamentar de
Inquérito. A Senhora Deputada Célia Leão questionou sobre as possibilidades de realização de novas
convocações antes do encerramento do prazo. O Senhor Presidente suspendeu os trabalhos pelo
tempo de dez minutos. Reabertos os trabalhos, o Senhor Presidente convocou uma nova reunião para
deliberar sobre requerimento de convocação de Laurence Casagrande Lourenço, apresentado pelo
Senhor Deputado Gil Lancaster, a realizar-se um minuto após o encerramento dos trabalhos. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
reunião, que eu Maurício Nespeca, Analista Legislativo, secretariei e da qual lavrei a presente ata que,
achada conforme, foi considerada aprovada e segue assinada pelo Senhor Presidente e por mim. Os
trabalhos foram gravados pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente transcrição taquigráfica, tão
logo concluída, integrará, para todos os fins, esta ata. Plenário José Bonifácio da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, em dois de maio de dois mil e dezoito.

Deputado Feliciano Filho
Presidente

Maurício Nespeca
Analista Legislativo/Secretário

CPI MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
ATA DA OITAVA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE “APURAR E
INVESTIGAR A PRÁTICA DE MAUS-TRATOS COMETIDOS
CONTRA ANIMAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO”

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta
minutos, no Plenário José Bonifácio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
realizou-se a oitava Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 89, de
2017, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 1738, de 2015, com a
finalidade de "apurar e investigar a prática de maus-tratos cometidos contra animais no
âmbito do Estado de São Paulo", sob a presidência do Senhor Deputado Feliciano Filho.
Presente a Senhora Deputada Célia Leão e os Senhores Deputados Gil Lancaster, Pedro
Kaká, Welington Moura e Ricardo Madalena (membros efetivos). Ausentes a Senhora
Deputada Ana do Carmo e o Senhor Deputado André Soares. Havendo número regimental o
Senhor Presidente declarou aberta a reunião, convocada, nos termos regimentais, em reunião
anterior, realizada nesta mesma data, com a finalidade de deliberar sobre item único da
pauta: Requerimento de autoria da Senhora Deputada Célia Leão e outros, que solicita a
convocação do senhor Laurence Casagrande Lourenço para prestar depoimento em reunião
a realizar-se no próximo dia oito de maio, às quatorze horas. Não havendo oradores inscritos,
em votação, foi aprovado o requerimento por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente, após fazer suas considerações finais, agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a reunião, que eu Maurício Nespeca, Analista Legislativo, secretariei e da
qual lavrei a presente ata que segue assinada pelo Senhor Presidente e por mim. Os
trabalhos foram gravados pelo Serviço de Audiofonia, e a correspondente transcrição
taquigráfica, tão logo concluída, integrará para todos os fins esta ata. Plenário José Bonifácio
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em dois de maio de dois mil e dezoito.
Aprovada em reunião realizada aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.

Deputado Feliciano Filho
Presidente

Maurício Nespeca
Analista Legislativo/Secretário
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI – MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
02.05.2018
A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – ... Quem não conhece
Pedro Kaká, tem a obrigação de conhecer, é o mais competente e inteligente, mas, mais
do que isso, é educado, é delicado e uma pessoa que eu nunca vi nada igual, nos 28 anos
em que eu estive nessa Casa. Impressionante, parabéns deputado Pedro Kaká, e registrar
a presença do nosso grande líder na área em defesa dos animais, o deputado Feliciano
Filho, do qual eu sou assessora direta, todos os dias, o tempo todo.
Agradecer a presença também das assessorias e vamos passar, hoje é uma pauta
específica deputados, para a eleição de Presidente e de vice-presidente, portanto, na
nossa pauta não consta nenhum outro tema para ser debatido e faremos isso depois de
eleito o Presidente e ele então convocará a nossa próxima data e tema da pauta. Neste
momento pergunto aos nobres deputados, deputado Ricardo Madalena conosco também,
uma presença muito importante, sente-se aqui na frente, ao lado do deputado Pedro
Kaká, estamos com a CPI com o quórum qualificado tanto em quantidade, quanto em
qualidade.
Estamos começando deputado Ricardo Madalena, obrigado pela presença de V.
Exa. a perguntar aos nobres deputados desta CPI se tem algum nome para ser indicado
para Presidente.
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE - Pela ordem, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, nobre
deputado Pedro Kaká.
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE – Eu quero indicar nada mais que o mais
competente da Casa, com todo respeito aos meus pares, mas, é um candidato que tenho
certeza de que presidirá com muita competência, o deputado Feliciano Filho, como
Presidente e seu vice, o Gil Lancaster, homem probo e capaz, experiente, essa é a minha
indicação.
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A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – Muito obrigada, deputado
Pedro Kaká, agradeço a indicação de V. Exa. e vamos fazer em duas partes porque
obrigatoriamente temos que seguir com o regimento, e, de primeiro V. Exa. já indicou,
ambos os nomes, mas, de qualquer forma faremos primeiro a eleição do Presidente pela
indicação do deputado Feliciano Filho. Em discussão. Encerrada a discussão. Os
deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram para a aprovação do
nome do deputado Feliciano Filho para presidir os trabalhos desta CPI. Está aprovado o
nome do nobre deputado Feliciano Filho, e, partir deste momento ele já é o Presidente
desta CPI.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Pela ordem, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, nobre
deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Faço das minhas palavras as do Pedro
Kaká, esse excelente deputado pois estará em boas mãos, com certeza, a indicação do
Feliciano para presidir essa CPI, mais do que justo.
A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – Muito obrigada, deputado
Ricardo Madalena. Vossa Excelência adentrou na hora em que eu estava abrindo, e não
esteve nenhum segundo atrasado. Muito pelo contrário porque eu tinha até às 14 horas e
30 minutos para abrir e abri antecipadamente porque já havia quórum. Mas, dizer que eu
acabei falando muito rapidamente de cada deputado, e o fiz obviamente e tenho por
todos um carinho especial, mas o fiz não pelo carinho, amizade e amor que nutro a cada
um dos deputados.
Falei porque era a absoluta verdade. Mas, eu quero dizer que é uma semana de
trabalho e uma semana cheia, e temos muita coisa acontecendo, CPI’s e Comissões,
reunião de líderes, reuniões de bancadas, é uma semana absolutamente... Mas, quero
fazer coro nessa Casa, deputado Feliciano, que todas as vezes, nenhuma fica de fora,
que precisamos e que eu chamei o deputado Ricardo Madalena, todas ele esteve
presente, em qualquer tema, em qualquer Comissão, regular, ordinária ou
extraordinária, CPI.
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Então queria fazer jus ao compromisso que o deputado Ricardo Madalena tem
com a vida pública e alguém pode dizer, “não, mas a semana é cheia, tem que trabalhar
mesmo”, e isso, já falei antes de falar do deputado Ricardo Madalena, mas, quero dizer
que todas as vezes nesses anos todos em que eu pedi socorro no sentido de fazermos
uma reunião ele esteve presente, muito obrigada. Deputado Wellington Moura, muito
obrigada pela presença de V. Exa. estamos com quórum e o senhor tem de estar
obviamente na outra CPI, ele consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, ele é
fantástico.
Eu queria então convidar agora com muita alegria o nosso Presidente, o
deputado Feliciano Filho para dar continuidade aos trabalhos e aí sim o deputado Pedro
Kaká, faremos a eleição na Presidência do deputado Feliciano Filho do nosso vicepresidente para os trabalhos da CPI, muito obrigada.

***
- Assume a Presidência o Sr. Feliciano Filho.
***
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Eu quero agradecer a
deputada Célia Leão que como sempre com maestria e precisão, com carinho e
delicadeza, Célia, já disse algumas vezes aqui, mas tem alguns deputados aqui na Casa
que ganharam respeito dos demais e que a Célia Leão é o sétimo mandato...
O SR. - ... Já da aposentadoria...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – ... Já. É uma referência
aqui para nós, e eu queria passar por conta da Célia estar atrasada, eu vou encurtar a
minha fala. E agora passamos a eleição do vice-presidente desta Comissão Parlamentar
de Inquérito, consulto os senhores deputados, sobre o nome do nosso ilustre e já exvice, e coloco em votação, os deputados que forem favoráveis com o nome do nosso
querido deputado permaneçam como se encontram. Aprovado Gil Lancaster. Eu queria
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só mais uma vez agradecer ele que tem se comportado como um vice desde a primeira
convocação e o nosso relator também Pedro Kaká, que não faltou.
Eu queria também fazer um agradecimento especial ao Ricardo Madalena,
porque quando houve essa questão de mudança e alteração de partidos, eu tive uma
surpresa, eu, o Gil Lancaster que por conta de termos mudado de partido perdemos
assento da Comissão e ficou muito o curto o espaço porque tínhamos uma reunião em
uma terça-feira, dia 10, que era para discutir a questão do embarque de bois vivos. E
vimos aqui e convidamos, a deputada Célia lembra, o secretário de transporte e
logística, e o presidente do porto que viria junto para assessora-lo, e era uma discussão
muito importante.
E foi por conta do adiantado, muitos feriados e essa outra questão que não
estávamos prevendo, que foi uma alteração de partido, que muitos mudaram, e então
ficamos com o tempo muito curto. E então eu peço agora uma orientação, uma sugestão
de data para os nobres deputados e por conta de quórum. Nós teremos apenas mais uma,
não sei se daria tempo de fazer mais uma oitiva, porque ela se encerra no dia 14, no
nosso prazo regimental. E dia 14 é segunda-feira, então talvez não tenhamos tempo de
fazer mais nenhuma oitiva e convite, não é deputada?
Eu acho que já deveríamos marcar um dia para o encerramento e a entrega do
relatório do nobre deputado Pedro Kaká, e como hoje, só temos agora até amanhã, e
quinta-feira dificilmente teremos quórum, depois terça e quarta são os últimos dias para
apresentarmos o relatório, porque quinta-feira é difícil ter quórum, e segunda-feira se
encerra o prazo regimental. Então, teríamos de aprovar o relatório na próxima terça ou
quarta-feira.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Pela ordem, deputada
Célia.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Só para tirar uma dúvida, se não teríamos
regimentalmente falando alguma possibilidade de fazermos, é claro que temos prazos e
é regimental, eu entendo, mas, se nós conseguiríamos fazer algum outro aditamento de
uma extraordinária, sem ser a Ordinária que seria do dia 14 para entregar o relatório, e
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talvez ainda se com certeza ainda ficaram algumas pessoas que não ouvimos e que seria
importante ouvir.
Mas, enfim, eu pergunto aos nobres deputados, Ricardo Madalena, Gil
Lancaster, Pedro Kaká, Wellington Moura, aos demais deputados desta Comissão se
nós conseguiríamos regimentalmente fazermos uma reunião extraordinária e se teríamos
tempo e agenda, enfim, para depois no dia 14, ou 13 que é o máximo, 12, que fosse,
encerrarmos. É só uma consulta. Se não for possível, faremos só o do encerramento.
Mas, se for possível seria bastante interessante para todos nós, imagino eu.
O SR. GIL LANCASTER – PSB - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Pela ordem, deputado
Gil Lancaster.
O SR. GIL LANCASTER – PSB - Eu acho que deveríamos aproveitar o tempo
máximo ou mínimo que temos, marcarmos na terça, quarta e depois o último dia, dia 14
seria na segunda-feira, e daria para marcarmos a entrega do relatório, mas,
aproveitaremos a semana toda, terça e quarta, para ouvirmos as pessoas que não
ouvimos ainda, e encerrarmos, é de suma importância que terminemos 100% ok essa
CPI.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Pela ordem, Deputado
Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Já foi pedido prorrogação de prazos
dessa CPI?
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Já. Nós já estamos na
prorrogação e eu acho que a ideia do deputado Gil Lancaster é maravilhosa. A única
dúvida que temos é que talvez não desse tempo, porque temos um prazo e temos que
fazer o convite e tem que sair e protocolar esse convite, e depois chamarmos uma
reunião de emergência, e ainda o prazo para essa pessoa convidada vir até aqui.
Então eu não sei se teríamos tempo, mais pela questão como se fosse uma
convocação e eu acho que só sobraria isso. Parece que inclusive mudou agora o
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secretário, mas poderíamos chamar o antigo, obviamente que estava na gestão. Eu não
sei se teríamos tempo e primeiro temos que saber se todos os deputados teriam como vir
todos esses dias de acordo com a proposta do deputado Gil Lancaster, parece que o
deputado Pedro Kaká tem uma Comissão de representação na semana que vem inteira.
E que está representando um seguimento muito importante no qual ele atua, e
então fica essa... Eu gostaria muito, deputado Gil Lancaster e corroboro da mesma
vontade e intenção na qual eu já parabenizo o senhor por essa questão de ser muito
proativo em relação aos animais. Eu só não sei se teríamos tempo hábil e quórum para
isso.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente, temos que ainda
nessa Comissão, não na data de hoje, porque não permite a pauta, nessa Comissão em
uma próxima reunião, ainda deliberar sobre o requerimento de convites, e eu nem falo
em convocação, mas, vamos pensar em deliberar sobre o requerimento de convites para
depois fazer a formulação do próprio convite, e enviar ao interessado, ao melhor que
nos interessa, e, aí eu acho que não dá deputado Gil Lancaster, comungo da mesma
forma com o Pedro Kaká e com V. Exa. e com o deputado Ricardo Madalena, mas, aí
não teríamos tempo...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – ... Infelizmente.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Infelizmente não daria.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – A Mesa está me
orientando e os técnicos e da Comissão que poderíamos marcar e convocar uma outra
reunião para mais tarde para deliberarmos.
O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente, poderia suspender pela prática que eu tenho
em CPI por dez minutos, retomaria e aí já faria a convocação do secretário, que poderia
publicar amanhã no “Diário Oficial” e teria que estar aqui na semana que vem em dia
normal de trabalho nosso. É uma sugestão.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Vamos suspender para
conversarmos então.
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A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Eu peço que os deputados entendam que às
14 horas e 30 minutos eu tenho que ir para a CCJ, vamos suspender agora como disse o
Presidente só para conversarmos...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – ... Por cinco minutos,
para conversarmos sobre isso.
***
- Trabalhos suspensos por cinco minutos.
***
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Reaberta a sessão.
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Pela ordem, deputado
Pedro Kaká.
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE - Eu gostaria de me justificar e na realidade, eu
faço parte da Comissão de Representação que é um setor muito importante na economia
não só paulista como na Brasileira. Já que o Estado de São Paulo representa quase um
terço de tudo que se movimenta nesse país, e esse setor que eu represento emprega
praticamente quase 380 mil representando hoje algo em torno de 5.4% do PIB
brasileiro, que é um setor de varejo, e, diretamente ligado a geração de empregos, de
renda, enfim, é uma atividade muito importante e aproveitei esse momento para
convidar aos meus nobres amigos e deputados, também, caso haja o interesse, de
estarmos participando e vivenciando essa feira que acontece no Center Norte.
Mas, diante da importância desse tema, e fazendo o mesmo coro do nosso
deputado Gil Lancaster, eu me proponho sim a tirar um dia, se for terça ou até quarta,
porque a CPI se torna de forma mais cabal, mais completa, e estamos com uma causa
muito nobre. Até porque essa nova oitiva do ex-secretário, daqueles que fizeram parte e
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são objeto dessa CPI, vão contribuir bem para o relatório e o tema ser discutido de
forma cabal, para não se ter nada que fique a dever para a sociedade paulista.
Por essa razão, eu entendo, e mais um outro detalhe, que a questão dos bois, é
um tema que está em alta discussão. Mas, por trás disso também tem um outro fator que
eu sei que não tem o espectro jurídico, mas tem o econômico, que através da exportação
de um produto acabado, gera muito mais renda e emprego que hoje é tão importante em
toda a nossa sociedade. E por essa razão eu coloco aqui ao deputado Gil Lancaster, a
favor dessa sua colocação e de fazer de forma completa e diante desse mínimo tempo
em que nos resta para chegar até o dia 14.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Eu quero... Fico muito
sensibilizado com isso, e eu quero agradecer de coração aos deputados e entendendo a
necessidade e tempo acabando, mesmo assim, os nobres deputados entenderam apesar
de toda a correria de que era importante nós realizarmos aquilo que já havíamos
pretendido realizar no dia dez, e que infelizmente por conta de tudo que aconteceu não
pudemos realizar.
Então eu quero agradecer e eu encerro agora essa reunião e convoco uma
reunião para daqui a cinco minutos, para deliberarmos sobre o requerimento, daqui um
minuto, melhor dizendo, sobre a Mesa. Declaro encerrada a presente Comissão.
***
- Trabalhos suspensos por um minuto.
***
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Reaberta a sessão.
Havendo número regimental declaro aberta a reunião da Comissão da CPI em Defesa e
Proteção e Maus Tratos aos Animais, para deliberarmos sobre um requerimento que há
sobre a Mesa, de autoria do deputado Gil Lancaster, que convoca o ex-secretário
Laurence Casagrande para a próxima terça-feira às 14 horas. O Plenário vamos depois
deliberar sobre ele.
Em discussão. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram.
(Pausa). Aprovado.
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A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Pela ordem, deputada
Célia Leão.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – O senhor já aprovou, mas, só para dizer da
importância de que as pessoas venham aqui para nos auxiliar nessa defesa dos animais,
o requerimento tem só esse escopo, e é uma convocação porque o nosso prazo acabou,
só por isso, e então V. Exa. já está colocando em votação e já aprovou.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Queria só mais uma
vez agradecer a presença da deputada Célia Leão, do deputado Pedro Kaká, Gil
Lancaster, e o deputado Wellington Moura que esteve aqui conosco, e o deputado
Ricardo Madalena. A Ana do Carmo não pode vir hoje e justificou que está fora. Mas,
então eu espero na próxima terça-feira e se Deus quiser daremos continuidade com
quórum qualificado e que possamos encerrar e fechar com chave de ouro essa
Comissão.
A deputada Célia está me lembrando aqui que o deputado André Soares também
justificou e não pode vir, mas, eu espero que na próxima terça-feira... E quero lembrar
que essa Comissão foi a única que teve um dia que não faltou quórum, às vezes
apertado ou não, mas, com a ajuda da nossa querida amiga e deputada Célia Leão,
lutamos muito aqui e todas tiveram quórum, algumas até com sobra e Plenário lotado.
Então isso mostra o interessa do tema e a sensibilidade das pessoas para com os
animais, e eu não tenho dúvidas de que na próxima reunião de terça-feira, muita coisa
será elucidada, tem uma RI que eu trarei aqui para a reunião, que vários deputados
assinaram aqui comigo e que já está pronto. Com esse RI eles vão dar muitas
informações para nós de quem são os portadores e da forma como os animais estão
sendo exportados.
Já sabemos da questão e da tipificação de crimes, e temos outras suspeitas com
relação à exportação. Agradeço a todos e todas...
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE - ... Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Pela ordem, deputado
Pedro Kaká.
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE - Eu não poderia deixar de registrar que
sempre teve quórum pela legitimidade que V. Exa. e tem como disse a nossa amiga e
deputada Célia Leão, uma assistente, feliz é o Presidente que tem a assistência como a
da grandeza da Célia Leão. E, por essa razão eu tenho certeza de que o próximo, na
terça-feira, o quórum vai estar aqui repleto e lotado. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Muito obrigado, e
então encerro a presente sessão. Obrigado a todos.
***

CPI MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
ATA DA NONA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE “APURAR E INVESTIGAR A
PRÁTICA DE MAUS-TRATOS COMETIDOS CONTRA ANIMAIS NO
ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO”

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Auditório Teotônio
Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a nona Reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 89, de 2017, do Presidente da Assembleia, mediante
Requerimento nº 1738, de 2015, com a finalidade de "apurar e investigar a prática de maus-tratos
cometidos contra animais no âmbito do Estado de São Paulo", sob a presidência do Senhor Deputado
Feliciano Filho. Presente as Senhoras Deputadas Célia Leão e Ana do Carmo e os Senhores
Deputados Gil Lancaster, Wellington Moura, Feliciano Filho, Pedro Kaká, André Soares e Ricardo
Madalena (membros efetivos). Presentes, também, os Senhores Deputados Roberto Morais, Marco
Vinholi, Barros Munhoz e Gilmar Gimenes. Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião, convocada, nos termos regimentais, com a finalidade de realizar a oitiva do senhor
Laurence Casagrande Lourenço (ex-Secretário de Transporte e Logística), convocado para se
pronunciar acerca de temas atinentes à investigação desta CPI. Dispensada da leitura, as atas das
duas últimas reuniões foram consideradas aprovadas. De início, o Senhor Presidente procedeu a
composição da mesa dos trabalhos, com a presença do Senhor Laurence Lourenço e da Advogada
Letícia Filpi. Retomados os trabalhos após breve suspensão, o Senhor Presidente, após fazer os
agradecimentos iniciais, questiona a possibilidade de o Estado intervir na atividade de embarque de
animais vivos, em virtude das questões ambientais que envolvem o assunto e responsabilidades do
IBAMA. A Senhora Deputada Célia Leão, utilizada da palavra para agradecer ao convocado pela
presença e esclarecer que a convocação deveu-se á brevidade para o encerramento dos trabalhos da
CPI. O Senhor Deputado Wellington Moura registra seu apoio à CPI e informa a necessidade de
ausentar-se devido aos trabalhos da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. O Senhor
Presidente apresenta um vídeo sobre as condições de maus tratos sofridos pelos animais no
procedimento de embarque e transporte, chamado de “maratona de dor e crueldade”. Na sequencia, o
Senhor Presidente questiona sobre a possibilidade da Secretaria Estadual de Logística e Transporte
suspender o embarque dos animais vivos, no porto de Santos/SP. O Senhor Laurence, ressalta que
não responde mais pela pasta, mas informa que o entendimento da Secretaria compreendia que a
DOCAS-São Sebastião prestava serviços portuários por delegação da União e por isso não poderia
escolher os tipos de embarque conforme podem fazer os portos privados que tem opção de definir
cargas a serem embarcadas. Assim, toda carga lícita deve ser embarcada pelos portos públicos, os
quais seguem regras previamente estabelecidas e autorizações ambientais. O Senhor Presidente
questiona a operação do porto, o qual possui muitos problemas de ordem ambiental. O Senhor
Laurence responde que os portos são fiscalizados pelos órgãos federais e não tem poder de decisão
sobre embarque de cargas lícitas. O Senhor Presidente indaga sobre a competência do Governo
Estadual para barrar o embarque de animais vivos. O Senhor Laurence diz que os órgãos estaduais
agem de acordo com as orientações e fiscalizações dos órgãos federais, até porque, os portos são
localizados em regiões de fronteiras que demandam questões de segurança e preservação de espaço
territorial; disse que a licitude da carga é competência é de competência dos órgãos federais, quando o
Fiscal Federal autoriza e fiscaliza as operações de embarque. Concedida a palavra, a Advogada
Letícia Filpi a utilizou para questionar a falta de providências pelo Porto de Santos, enquanto sociedade
de economia mista, diante da ocorrência de crime ambiental dentro de navios ali ancorados. O Senhor
Laurence enfatiza a competência federal sobre o assunto, representada pela autuação da Receita
Federal e do IBAMA. A Advogada Letícia Filpi ressalta sobre a responsabilidade solidária da Secretaria
de Transportes e da CETESB quanto aos crimes ambientais dentro de navios de transporte e a
responsabilização do próprio Estado, quanto aos crimes comprovados. O Senhor Laurence Lourenço
informa que não pode mais responder em nome da pasta que ocupou, mas que, enquanto Secretário
tomou todas as medidas necessárias para manter a legalidade dos embarques, sendo que o Porto de
Santos tomou todas as medidas cabíveis dentro das regras estabelecidas pelos órgãos federais. O
Senhor Presidente fez leitura de alguns pontos constantes do Requerimento de Informação com as
respostas obtidas pelo órgão do IBAMA sobre o tema em debate; enfatizou que há informações de que
pessoas físicas também são exportadoras de animais vivos; há estatística de embarque de 675 mil bois
entre 2017/2018; fez críticas ao IBAMA na questão da liberação de caça aos javalis, citando que o juiz

federal apontou irregularidades; falou sobre a questão da liminar que tentou impedir o embarque dos
animais no porto de Santos/SP e depois foi derrubada pela atuação política favorável ao lucro.
Concedida à palavra ao Senhor Carlos, este ressaltou os ideais expressos nos artigos 225 e 170 da
Constituição Federal quanto á competência concorrente em relação à proteção do meio ambiente,
questionando sobre a omissão do Estado em solicitar laudo da CETESB, enquanto órgão importante e
independente, para atestar a viabilidade de transporte de carga viva. O Senhor Laurence Lourenço
respondeu tratar-se de questionamento pertinente ao Secretário de Meio Ambiente. O Senhor
Presidente enfatiza que a questão do transporte terrestre em solo paulista é da competência da
Secretaria de Logística e Transporte. A Dra. Letícia Filpi utilizou da palavra para ressaltar que os
serviços portuários são monopólio da União, mas devem atender à legislação estadual sobre
autorizações ambientais e questionou sobre a existência de documentos ambientais obrigatórios
quanto ao Porto de Santos. O Senhor Laurence Lourenço informa que o Porto de Santos foi criado em
época anterior às legislações ambientais mais rígidas, inclusive não possui EIA/RIMA, enquanto que o
Porto São Vicente o possui em relação à parte de sua ampliação mais recente e de acordo com as
normas ambientais vigentes. Os portos que passaram a operar antes da década de 1960 não estavam
sujeitos à Lei ambiental da década de 1980, conforme disciplinada na RES CONAMA 01/1986. O
Senhor Presidente faz leitura de laudos emitidos por autoridade fiscalizatória das condições de
embarque de animais vivos, ressaltando que a autoridade pública atesta a naturalidade das ações de
maus tratos relatadas quando autoriza o embarque dos animais naquelas condições. A Advogada
Letícia Filpi relembra a competência concorrente dos entes federativos para a proteção e conservação
do meio ambiente e segurança e ressalta que as novas legislações ambientais devem ser adotadas
contra os crimes que acontecem no interior de navios de transporte de animais vivos, sob pena de
responsabilidade solidária pela Secretaria de Transporte e Logística. O Senhor Presidente relembra
que o depoente Laurence Lourenço não responde mais pela Secretaria e enfatiza a necessidade de
buscar soluções para acabar com os maus tratos sofridos pelos animais, inclusive, a aprovação de
legislação estadual, conforme projeto de lei que já tramita por esta Assembleia Legislativa. A Senhora
Deputada Célia Leão ressaltou a importância da CPI diante da ausência de fiscalização estadual
quanto aos maus tratos contra animais e que os trabalhos da CPI representam o início de uma pauta
constante em prol da eliminação dos maus tratos contra os animais. A Senhora Deputada Ana do
Carmo e os Senhores Deputados Pedro Kaká e Gil Lancaster fizeram uso da palavra para enaltecerem
os trabalhos da CPI, reafirmarem o apoio aos trabalhos e o compromisso em encontrar soluções para
os problemas referentes ao objeto da CPI e o prosseguimento das ações para além da existência da
referida Comissão. O Senhor Presidente fala sobre o histórico do desenvolvimento dos trabalhos da
CPI, as dificuldades e superações ao longo de sua existência, destaca as falhas do Estado quanto ao
meio ambiente, especialmente, à caça de javali e propõe a continuidade das ações, a partir dos
trabalhos desenvolvidos até então, mesmo após o encerramento da CPI. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente, após fazer suas considerações finais, agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a reunião, que eu Maurício Nespeca, Analista Legislativo, secretariei e da qual lavrei a
presente ata que segue assinada pelo Senhor Presidente e por mim. Os trabalhos foram gravados pelo
Serviço de Audiofonia, e a correspondente transcrição taquigráfica, tão logo concluída, integrará para
todos os fins esta ata. Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em
oito de maio de dois mil e dezoito. Aprovada em reunião realizada aos nove dias do mês de maio do
ano de dois mil e dezoito.

Deputado Feliciano Filho
Presidente

Maurício Nespeca
Analista Legislativo/ Secretário
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI - MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
08.05.2018
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Havendo número
regimental, declaro aberta a 9ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída com a finalidade de apurar e investigar a prática de maus-tratos cometidos
contra animais no âmbito do estado de São Paulo. Registro a presença dos nobres
deputados Wellington Moura, André, nosso vice Gil Lancaster, Pedro Kaká e Roberto
Morais, que nos prestigia de passagem. E também do ex-secretário Laurence.
Quero pedir uma pausa de cinco minutos, porque a Célia está chegando também.
Vou suspender a sessão por três minutos.
O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Presidente, poderia fazer uso da palavra
por um minuto, mesmo suspenso?

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Pois não?
O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Obrigado Feliciano, deputados presentes e
convidados. Saudar o Dr. Laurence Casagrande, secretário de Transportes até semana
passada, homem da Dersa e hoje na CESP. Trazendo um abraço a ele, que nesse período
como deputado, o trabalho que ele fez foi nesses órgãos do governo, atendendo
principalmente todas as regiões do estado.
Não sou da Comissão, mas como parlamentar fiz questão de passar aqui para
cumprimentar os nossos convidados e deputados, a deputada Célia que está em outra
missão, mas está chegando, e o secretário e hoje presidente da CESP, Laurence
Casagrande, que está aqui acompanhado da sua assessoria, participando mesmo não
sendo secretário, mas cumprindo seu papel vindo esclarecer e falar em função dessa
pauta feita por essa CPI. Muito obrigado, presidente.

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Eu que agradeço. A Célia
deve estar a caminho, então vou retomar a nossa Comissão. Lembrando que esta é a
penúltima Comissão, e amanhã será a última, para leitura do relatório. Graças a Deus
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essa CPI caminhou muito bem. Quero agradecer e parabenizar pela presença de todos
que estão aqui, ativistas, protetores, ONGs, pela atuação persistente e perseverante.
Muito triste a nossa atuação, mas não desistimos e não desistiremos nunca. Não posso
deixar de forma nenhuma de agradecer e parabenizar, tenho muito orgulho dos
membros dessa CPI.
Os deputados membros da CPI estão aqui com um trabalho suprapartidário, não
importa o partido que tenha o secretário ou alguém do governo que estejam
investigando ou não. Os deputados são desprovidos da questão de alianças partidárias, e
sim com alto sentimento com relação a justiça e o que tem acontecido com os animais.
Eu quero parabenizar o meu vice-presidente Gil Lancaster pela presença em todas as
comissões. Não lembro de nenhuma Comissão que o senhor tenha faltado ou estivesse
ausente, a mesma coisa o nobre relator Pedro Kaká, que tenho certeza que fará um
relatório que será muito importante para elucidação de tudo isso que vemos debatendo
ao longo de todo esse período.
O Pedro Kaká também nunca esteve ausente, sempre aqui atuando de forma proba
e muito tranquila. Queria também agradecer à deputada Ana do Carmo, que deve estar a
caminho, não chegou ainda. O deputado Wellington Moura também, muito atuante aqui
na CPI e sempre presente, nos ajudando muito. Agora acabou de chegar a nossa querida
Célia Leão, obrigado deputada, sempre presente e ajudando a dar quórum, lutando junto
conosco todos os dias. Eu estava dizendo agora, antes da senhora entrar, que essa
Comissão tem sido suprapartidária. Tem trabalhado muito com a questão técnica e de
integridade com relação ao nosso trabalho.
Deputados Ricardo Madalena e André Soares, que também chegaram há pouco
tempo, por conta de uma restruturação partidária, mas também estão ajudando muito
nessa reta final. Quero registrar a presença do vereador Benedito Furtado de Santos, que
aprovou uma lei agora também proibindo, com uma liminar. Parabéns pela lei, estamos
com uma ADIN. Acho que o ministro errou na interpretação, porque só ouve um lado.
Mas acho que vamos conseguir mudar isso com o PL dessa Casa, se conseguimos
aprovar e sancionar. Vamos mudar essa realidade definitivamente no estado de São
Paulo.
Em nome da Leila quero cumprimentar todos os nossos ativistas de Santos, a Nina
Rosa também, em nome de qual cumprimento todos os demais protetores presentes.
Também a Raquel, todo o pessoal do movimento. E registrar a presença também da
nossa querida advogada Letícia Filpi. O Dr. Carlos veio? Está aqui. Convido a Dra.
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Letícia e o Dr. Carlos Cipro para fazerem parte da Mesa, por favor. Registro a presença
também dos deputados Marco Vinholi e Barros Munhoz. O nosso secretário Laurence
está com uma audiência boa, todos os deputados vieram prestigiar a presença dele.
Solicito ao secretário da Comissão que faça a leitura das Atas das duas últimas reuniões.
A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Pela ordem, deputada
Célia Leão.
A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Havendo conhecimento de todos os pares dessa
CPI, peço pela não leitura da Ata, por gentileza.

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - É regimental, e a Mesa
acolhe o pedido de Vossa Excelência. Aprovado. Queria só fazer uma breve introdução.
A questão do embarque de bois vivos, o tema principal... Secretário, naquela
oportunidade, até agradeço ao senhor de público, quando fizemos o convite. Mas por
conta de alteração partidária, eu e o deputado Gil Lancaster acabamos não fazendo parte
da Comissão mais, porque a vaga pertencia ao partido. Depois que nós reestruturamos e
voltamos, fomos reempossados, agradeço a presença do senhor em voltar nessa reta
final.
É uma pena que dessa vez o ex-presidente do porto não pode estar presente. E
também agradeço pela velocidade e presteza na entrega do RI - Requerimento de
Informação. Para quem não sabe, os deputados têm a prerrogativa como fiscalizadores
do Estado que são, de fazer questionamentos. Perguntamos para a secretaria, fizemos
vários quesitos, e inclusive tivemos ajuda de alguns advogados, a Dra. Letícia Filpi
também nos auxiliou, e a secretaria respondeu na íntegra e dentro do prazo regimental.
Pena só que chegou para nós só ontem, porque houve um problema de mudança de
governo, um atraso para chegar para nós. Então por conta disso enviei para os deputados
ontem com atraso, mas acredito que todos tenham lido.
A nossa reunião de hoje vai se pautar basicamente numa questão central. O
Governo do Estado tem prerrogativa, pode ou não parar o embarque de bois vivos?
Existe um conflito de pensamentos; alguns dizem que sim, que o Governo do Estado

4

tem autonomia para parar com o embarque, e outros que dizem que não, que é uma
determinação federal e o porto tem que cumprir. Acho que essa é a nossa ideia central.
A outra questão é se esses embarques estão sendo regulares ou se existe omissão dos
poderes, tanto do Estado, quanto do próprio Ibama, que é quem dá autorização para o
porto. Ou é diferente de Santos, porque ali onde o berço atraca é privado. Lá em São
Sebastião é do Estado.
Então o que queremos levantar nessa reta final é se existe uma regularidade
jurídica nisso, omissão ou até conivência dos órgãos com relação a isso. Porque
autorização dentro do RI foi bem completa, nós lemos o que deu para ler na parte da
manhã, e deu para ver que tem resposta para quase tudo. Mas eu mesmo já enxerguei
muita irregularidade com relação ao Ibama. Até a entrada do boi no navio, que é até
onde o Ibama fiscaliza, para ele está tudo certo. O problema é que a crueldade começa
dali para dentro, até quando diz que tem a metragem quadrada para cada animal, que
condiz com a realidade, que é um metrô quadrado. Um boi tem no mínimo dois metros
de comprimento. De largura, se ele tiver 50 centímetros, só ali já deu um metro
quadrado. Esse boi não pode deitar.
Como fica a questão da viagem desses animais durante 20 dias, o desembarque?
Dois veterinários para aquela quantidade de bois. Aquele laudo maravilhoso da
veterinária Magda de Santos. Ninguém está levando nada em consideração com relação
a isso. Aquilo que o juiz federal diz da questão do abate, ele até estabeleceu como
criminoso... O que for deportado tem que atender o mesmo princípio penal do Brasil,
não pode sofrer maior. Então se um boi aqui é abatido com licença de processo sem
sensibilização, qualquer país que ele for tem que obedecer ao mesmo princípio. Não é o
que está sendo observado. Lá eles estão sendo mortos de forma absolutamente cruel.
Então vamos debater aqui sobre questão de meio ambiente e tudo isso. Nós temos
um PL que já passou pela CCJ e está tramitando, e se conseguirmos aprovar vai
realmente proibir o embarque de bois vivos pelo Estado de São Paulo. E a matéria é
totalmente constitucional, porque o Estado de São Paulo pode liberar sua matéria
concorrente. Conversamos com vários constitucionalistas, advogados e especialistas de
direito constitucional. Já encaminhando para a última questão, digo que amanhã será
lido o relatório, e com certeza vamos votar para onde será encaminhado, para poder
deliberar.
A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Pela ordem, deputada
Célia Leão.
A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - De forma muito rápida, só antes de V. Exa. dar
continuidade e convidar a doutora, o próprio secretário e outros membros da Mesa para
fazer sua manifestação. Até lembrando a nossa última reunião, e aqui agradecer a
presença do secretário, e o senhor já disse que da última vez não pode por causa da
mudança partidária, e todos nós já sabemos, mas o secretário foi absolutamente solícito
em querer estar aqui. Eu só queria fazer um registro ao secretário, de que o convite foi
em forma de convocação por absoluta necessidade regimental, porque já estamos
terminando o nosso tempo da CPI e não dava para ser convite. Mas obviamente o
senhor sinta-se convidado aqui em nossa CPI e na Assembleia Legislativa.

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Eu gostaria apenas de
pedir aos nobres deputados, que aqui todos que estão na plateia já estão enjoados de ver
os vídeos que temos de abate de animais. Gostaria de passar um vídeo de dois minutos
só para que os deputados ou o secretário que ainda não viram, vejam.
O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, presidente. Só gostaria de
comunicar à V. Exa. e a todos que vou ter que me ausentar, devido à Comissão de
Finanças e Orçamento, mas deixo registrada a minha presença. E estou a favor 100% de
ser contra os maus-tratos aos animais, e por isso fazemos parte dessa CPI e estamos ao
seu lado. Conte sempre conosco.

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Muito obrigado,
deputado Wellington. Espero que você conclua lá e volte para cá, porque sua presença é
muito importante, como foi durante a CPI toda. Teve um papel fundamental em todos
os assuntos debatidos aqui. Obrigado, deputado. Se puder colocar o vídeo, ele é
curtinho, só para aqueles que não conhecem.
***
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- É exibido um vídeo.
***

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Muito obrigado. Acho
que vou inverter a ordem aqui. Algum deputado quer fazer uso da palavra, ou depois?
Secretário Laurence, na oportunidade que conversamos eu havia perguntado para o expresidente do porto, e aliás, foi isso até que propiciou a questão do RI, porque eu havia
perguntado para ele e o advogado para conversar com o departamento jurídico, se
existia essa obrigação ou não... O próprio Samuel Moreira me ligou na ocasião, e
também estava incomodado, disse que o governador também estava, se eles poderiam
parar ou não de forma voluntária esse embarque.
E ele disse que ia consultar o advogado do porto, mas começou uma morosidade
muito grande, demorou para dar essa resposta. Foi quando eu acabei sendo um pouco
mais incisivo na cobrança. Dentro disso, ele acabou dizendo que agora a conversa seria
só com a secretaria, não mais com ele. Foi por conta disso que acabamos resolvendo
colocar esse assunto na CPI, e também fazer o requerimento de informação. O senhor
saberia me dizer, enquanto secretário, se realmente existe essa obrigatoriedade do
governo em assumir esse transporte de bois vivos, ou ele pode se recusar a fazer isso
igual as empresas privadas no Porto de Santos?
O SR. LAURENCE CASAGRANDE - Já vou lhe responder. Mas boa tarde Sr.
Presidente, deputado Feliciano Filho. Quero em seu nome saudar todos os demais
parlamentares presentes, e os demais. Reiterar que esse convite havia sido feito
enquanto eu ocupava a pasta de Logística e Transportes, pasta essa que deixei no último
dia 13 de abril. E como havia esse compromisso, e havendo convocação por parte dessa
CPI, em respeito ao tema aqui tratado e o interesse dos parlamentares e do público em
geral, vim com muita satisfação prestar todos os esclarecimentos. Contudo, não
respondo mais pela pasta de Logística e Transportes, o que talvez possa limitar para
algumas respostas.
Mas com relação à pergunta que o senhor me fez, se é possível fazer a suspensão
desse tipo de serviço de forma voluntária por parte do Governo do Estado, é preciso
esclarecer o seguinte entendimento, que se tinha enquanto ocupei a pasta e me foi
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passado pela Companhia Docas de São Sebastião. Esse porto, como todo porto
brasileiro, é um ente submetido à legislação federal. Quem tem competência para
legislar sobre portos é o governo federal. O Porto de São Sebastião é administrado por
uma companhia de economia mista, controlada pelo Estado de São Paulo, e o faz por
força de um convênio de delegação da União ao Estado de São Paulo. O Estado, por sua
vez, constituiu essa companhia para que exercesse as atividades de autoridade portuária.
A Companhia Docas de São Sebastião cuida das atividades de autoridade
portuária por delegação da União. Por se tratar de um porto público, e como o senhor
bem ressaltou, diferente de terminais privados, é preciso que toda a carga que seja
considerada lícita, desde que requisitada, ela deve ser embarcada. Essa é a diferença de
um porto privado. Um terminal privado pode escolher transportar um determinado tipo
de produto, uma determinada gama de situações em função da questão da lucratividade.
E para evitar que aqueles que queiram exercer funções de comércio exterior, para que se
evite que sejam tolhidos dessa possibilidade constitucional de comércio exterior, a
União mantém alguns portos públicos, em que toda a carga considerada lícita é
embarcada.
Não é o porto que escolhe a sua carga, ele apenas deve conceder as condições para
que os navios possam atracar, e para que os operadores portuários escolhidos pelo
exportador ou importador possam ali atuar para o embarque de sua carga. A escolha
desse material segue regras previamente estabelecidas, que levam em consideração a
precedência e capacidade do porto. E dessa forma o porto dá vasão às cargas
consideradas lícitas e autorizadas em sua licença ambiental. O porto não tem como
barrar uma carga, se essa é considerada lícita, e se for prevista em sua licença ambiental
de operação.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Para completar, exsecretário. Eu queria saber se por exemplo, com relação a licitude, esse transporto
estiver carregado de problemas ambientais e crimes de maus-tratos, no seu entender o
porto não seria corresponsável por isso?
O SR. LAURENCE CASAGRANDE - Novamente dizendo, a autoridade do
porto diz respeito às questões vinculadas às atividades dentro do seu perímetro
portuário. Ou seja, a fiscalização anterior, e especificamente no caso de embarque de
animais vivos, é feita pelas autoridades fitossanitárias e ambientais. Ou seja, chegando a
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carga e havendo autorização por parte da autoridade competente de que aquela carga
está corretamente, o embarque é feito. Isso não é feito pelo porto. No caso específico de
animais, nem os funcionários do porto trabalham diretamente na operação; essa uma
obrigação passada ao agente portuário contratado pela empresa, e fiscalizado pela
Receita Federal, Polícia Federal, Ministério da Agricultura e um pouco mais
indiretamente pelo Ibama.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Ou seja, o porto na
verdade é mais responsável pela questão de logística?
O SR. LAURENCE CASAGRANDE - A autoridade marítima deve garantir as
condições de segurança para que seja feita a devida atracação do navio, e propiciar os
ambientes para as fiscalizações envolvidas nessa atividade. Então se houver tripulação
que deixa o navio e venha pisar em solo brasileiro, é preciso que o porto provenha as
condições de trabalho da Polícia Federal para a atividade de imigração. Se há ali um
trânsito de cargas, é preciso que o porto provenha as condições para que a Receita
Federal possa fazer a fiscalização de cunho aduaneiro. E se há ali uma movimentação de
cargas com restrições fitossanitárias, é necessário que o porto permita a atuação do
Ministério da Agricultura, da Anvisa, e demais autoridades vinculadas a essa
fiscalização.
Mas não é o porto que decide isso. Ele só tem que garantir as condições de
segurança e atracação, e de envolvimento de mão de obra naqueles casos onde a mão de
obra portuária é acionada. Para isso, o porto tem um órgão gestor de mão de obra que
trabalha em parceria com a autoridade portuária.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - A última, antes de passar
a palavra. Queria só enfatizar que na sua resposta o senhor está dizendo que mesmo que
o governador falar, “não quero mais transportar bois aqui”, a única forma que ele teria
seria rompendo o contrato com o governo federal? Eu li aqui o contrato feito entre a
União e o Estado, e ali diz que tem um momento que ele pode desistir do trabalho em
conjunto, desde que faça isso com antecedência. Quer dizer, unilateralmente ele só pode
falar, “não quero mais proceder com esse convênio”, ou ele não pode apenas falar, “esse
tipo de carga eu não quero mais utilizar no porto”. Ele não tem essa autoridade e
prerrogativa?
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O SR. LAURENCE CASAGRANDE - O entendimento que a Companhia Docas
me passou na época em que ocupei a Secretaria de Logística e Transportes, da qual me
parece correto, é o seguinte. O primeiro ponto é que o porto não é do Estado, mas da
União. Então se o Estado por um acaso queira romper o convênio com a União, o porto
continuará operando, mas gerido pelo governo federal, e não mais pelo governo
estadual. Ao governo estadual cabe apenas uma delegação.
Essa delegação exige que o porto seja mantido dentro de sua característica de
porto público, e sendo assim, não pode trazer restrições ao embarque de cargas
consideradas lícitas. Isso não é um assunto de competência do Governo do Estado de
São Paulo, mas da legislação portuária, que é de competência da União.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Entendi. Ou seja, essa
licitude não é aferida por ele, mas por outros órgãos, como Ministério do Meio
Ambiente, Ibama...?
O SR. LAURENCE CASAGRANDE - Todos eles federais.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Que atestam essa licitude
ou não. Quer dizer, não cabe ao porto, à instituição do convênio, fazer esse tipo de
análise. Entendi.
O SR. LAURENCE CASAGRANDE - A responsabilidade do porto é que haja
condições de segurança suficientes para que esse navio possa atracar em segurança, para
que o perímetro seja devidamente vigiado do ponto de vista segurança e preservação do
espaço nacional, uma vez que ali é uma área considerada fronteiriça. Cabe ao porto
essas atividades de segurança. E partir daí, concedidas essas condições, competirá aos
operadores portuários, em parceria com os exportadores ou importadores, os
movimentadores das cargas que passam pelo porto, a ação de carregamento ou
descarregamento dessas cargas.
Do ponto de vista de licitude da carga, isso é feito pela unidade federal
competente, que analisa o assunto. No caso específico do embarque de animais, quem
autoriza a abertura da porteira do caminhão, por onde o animal vai sair e ingressar ao
navio, é um fiscal federal. O porto não tem nenhuma gestão sobre isso. E todos os
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funcionários envolvidos nessa atividade de operação são contratados pelo exportador e
seu operador portuário envolvido nesse trabalho.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Quero passar a palavra
para os advogados que fizeram um estudo.
A SRA. LETÍCIA FILPI - Olá secretário, como vai?
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Só um minutinho, por
gentileza. Registrando a presença da deputada Ana do Carmo, e o deputado Gilmar
Gimenes. Muito obrigado. Por favor, doutora.
A SRA. LETÍCIA FILPI - A minha primeira pergunta é o seguinte, o Porto de
São Sebastião é administrado pela Companhia Docas de São Sebastião, cuja criação foi
autorizada por lei estadual. Ela é uma sociedade mista estadual, que organiza e fiscaliza
toda a atividade que acontece nesse porto. O embarque de bois está envolvendo, e isso
já foi comprovado por laudos, crime ambiental de maus-tratos aos animais. Então está
comprovado que houve um crime dentro do navio, e a sociedade mista é estadual, não
existe nenhuma responsabilidade da Companhia Docas de São Sebastião?
O SR. LAURENCE CASAGRANDE - Não sou o maior especialista em
atividade portuária, lamento o fato desse convite ter chegado após a saída do presidente
da Companhia Docas e de seu estafe, que talvez poderia lhe responder essa questão com
muito mais propriedade. O que a Companhia Docas faz é se cercar de medidas prévias
das autoridades que tenham competência de fiscalização. Novamente, as atividades são
feitas, o embarque só é iniciado, e essa é a exigência que a Companhia Docas tem e
apresenta, após a autoridade federal competente - neste caso a Receita Federal e o
Ministério da Agricultura - dizerem que aquele embarque está adequado. Ninguém
melhor do que a autoridade competente para avaliar essas questões, do que eles
dizerem. E a partir daí o embarque é iniciado.
Essa é uma posição que a própria Companhia Docas tomou. Quando a autoridade
competente diz que a situação está correta e pode iniciar o embarque, ele é iniciado.
Com relação às questões vinculadas a crimes ambientais, no próprio requerimento de
informações, houve duas visitas do Ibama ao porto com essa causa específica. E ambas
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as duas visitas, conforme os relatórios que foram anexados pela autoridade portuária no
requerimento, não atestam e não informaram haver qualquer irregularidade ou ilícito
nesse sentido, por parte daquela atividade. Eles isentaram a autoridade portuária de
qualquer ilícito ambiental nessa atividade.
Baseado nisso, me permito discordar de que o porto seja omisso ou concorde com
esse tipo de circunstância.
A SRA. LETÍCIA FILPI - Mas na verdade, o laudo não foi feito por
veterinários. Foi feito por técnicos do Ibama, e obviamente eles não atestaram maustratos porque não estão aptos a atestar maus-tratos. Quando foi feito o laudo por
veterinários e um biólogo da Unicamp, eles atestaram maus-tratos em Santos. Tendo em
vista que todo crime e infração ambiental tem responsabilidade solidária, talvez o
Estado de São Paulo, e sabemos que não há hierarquia entre os entes da federação,
portanto a Cetesb tem poder também de entrar nessa história e fiscalizar esses crimes
ambientais que estão ocorrendo dentro dos navios, me causa surpresa que a Companhia
Docas de São Sebastião, sendo uma empresa estadual, não fiscalize. Porque também
está no estatuto que uma das obrigações é de fiscalização do que acontece dentro do
porto.
Quanto a Santos, apesar da empresa ser federal, a Codesp, também vemos uma
responsabilidade da Cetesb em fiscalizar o dano ambiental ocorrido. Então sobre os
crimes que aconteceram dentro do navio, e são crimes comprovados, eu pergunto, como
não responsabilizar o Estado de São Paulo pelo que está acontecendo dentro dos navios?
A Secretaria de Transportes também é responsável pelo que acontece nos portos.
Portanto, tem a responsabilidade solidária de todos os órgãos envolvidos, tanto da
Secretaria de Transportes, como da Cetesb. Eu me pergunto, qual é o motivo para o
Estado de São Paulo não proibir os embarques, uma vez que isso envolve crimes de
maus-tratos?
O SR. LAURENCE CASAGRANDE - Dra. Letícia, qual a situação hoje?
Novamente, infelizmente não posso responder pela pasta nesse sentido. A instrução que
recebi enquanto secretário, que foi amplamente discutida, era sempre em defesa da
legalidade. E assim tomamos diversos procedimentos no sentido de manutenção dessa
legalidade. Novamente reitero que não sou especialista ou operador de direito, e nem
um grande especialista em direito ambiental. Mas me parece que havendo a visita da
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autoridade ambiental competente, porque o porto é competência do Ibama, e essa
autoridade ambiental, atestando a regularidade da atividade que vinha sendo realizada
ali, me parece que o porto tomou as providências que lhe cabiam naquele momento.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Queria só colocar para
todos que estão aqui, que obviamente não tem o conteúdo do requerimento de
informação. Então vou só ler os questionamentos para que as pessoas possam apenas se
situar. O item um que nós perguntamos do requerimento de informação assinado pela
maioria dos deputados desta CPI, perguntou se o Porto de São Sebastião possui licença
da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - Ibama, para transportar bois vivos.
Obviamente não vou ficar lendo, senão ficaríamos até tarde. Mas houve resposta
mostrando que lá é uma questão de competência do Ibama, com certa discordância da
Dra. Letícia. Só para vocês se situarem e acompanharem o raciocínio do nosso debate.
O item dois, é solicitado relação de empresas exportadoras de bois vivos, bem como a
cópia dos respectivos contratos sociais em nome dos sócios e sua qualificação, bem
como dos exportadores pessoas físicas. Por incrível que pareça, tem lá exportador
pessoa física, que deve exportar como produtor rural. Existe uma isenção de quem
exporta animais.
Mas aí houve resposta da secretaria com todos os exportadores. São seis, e até vou
ler depois para vocês o total dos bois exportados, foi respondido ipsis litteris. Só não o
nome dos sócios, mas isso vamos conseguir na Junta Comercial, porque o porto só tem
o contrato jurídico. O item três é especificação da quantidade de carga exportadora
durante o ano de 2017 e 2018. Tem a tabela aqui, foram 75 mil bois durante esse
período. Quarto, solicitação de cópias das respectivas licenças da Cetesb e do Ibama,
referentes às empresas exportadoras de bovinos. Com relação a empresa direta eles não
têm, mas têm a do porto. Que nem o secretário disse, foram duas vezes que o Ibama foi.
E as duas vezes que li o relatório do Ibama, penso que realmente eles estão
prestando um desserviço à sociedade. O próprio fato deles liberarem e transportarem a
responsabilidade de caça de javali para a sociedade, é uma pura irresponsabilidade. Já
debatemos isso aqui em reuniões anteriores, e até a deputada Célia fez questão de passar
os vídeos para que todo mundo sentisse como os animais e porcos estão sendo abatidos,
com 20, 30 cães despedaçando o porco. Quer dizer, o Ibama errou. Até estive num
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evento esses dias contra o projeto de um deputado que quer liberar a caça, e estava lá
um representante do Ibama, que reconheceu o erro.
O Ibama quer transferir para a sociedade um ônus dele. Se tiver que ter controle
populacional, o Ibama não pode fazer isso. Mas graças à constituição do Estado de São
Paulo, ela proíbe e veta isso, que está acima da regulação do Ibama. Eu acho que o
Ibama está prestando um desserviço inclusive com relação aos bois. Se pegar o laudo da
Magda de Santos, e mais o que o Dr. Djalma, juiz federal, elencou na questão da
autorização da liminar, mostra que o Ibama está na contramão. O que mais me
preocupa, e acho que preocupa os membros dessa Comissão também, porque são
deputados sérios e comprometidos, é o que está acontecendo nesse país. E o Ibama não
está isento disso, ele é ligado ao Estado, e isso envolve muito dinheiro.
Não estou fazendo acusação formal a ninguém. A única coisa que vou propor...
Essa reunião de hoje é muito importante, e mais uma vez quero agradecer aos deputados
dessa CPI, que resolveram fazer essa reunião para encerrar com chave de ouro. Isso que
está sendo discutido aqui, gravado e filmado, vai estar no relatório e será encaminhado.
Eu sugiro que encaminhemos para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal,
para a Procuradoria do Estado e para o Ministério Público de São Sebastião. Porque
aqui não é nós, estamos apenas ajudando a apurar como inquérito da CPI. Agora quem
vai a fundo para saber se tem lavagem de dinheiro, não somos nós. Eu tenho uma leve
suspeita, mas não estou acusando ninguém aqui, quero deixar bem claro.
Mas para mim, como tributarista que fui, e pela vontade e voracidade de
exportação de gado vivo contra inclusive o Sindicato dos Abatedouros do Brasil, que
são contra - teremos evento agora no Paraná com a deputada Regina Becker, chamando
o pessoal que trabalha com insumos e tudo isso. Não é nós, mas essa CPI é um
instrumento muito forte para que possamos levar isso às autoridades competentes que
vão fiscalizar e saber a fundo. Porque isso não está cheirando nada bem. “Nós temos
autorização do Ibama”, grandes coisas. O Ibama só está fazendo coisa que é eticamente
e tecnicamente duvidoso. Sabemos que o Ibama é composto por seres humanos, e tudo
que acontece no Brasil é por conta de seres humanos.
Então não adianta querer se esconder atrás do que o ministério aprovou. Grande
coisa. O Blairo, que é o ministério que está fazendo isso, é só ver as notícias que têm
dele. Desculpa, mas vou ter que me alongar um pouco nesse assunto porque quero
deixar bem claro. A vergonha do presidente Temer, que eu tinha maior consideração e
hoje repudio, por conta daquela manifestação que teve em Santos, e inclusive fui lá para
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falar, mas não me deixaram nem subir, disseram que não subia político no palanque,
mas eu ia dar a notícia de que o Blairo estava ali negociando para derrubar aquela
liminar. E derrubou.
É uma reedição do caso Friboi. Um governo federal entrar na briga para defender
uma única empresa privada às vésperas de uma eleição. O que cheira isso para o Brasil?
É um tapa na cara da sociedade. É uma imoralidade sem tamanho. Se estivesse
defendendo o interesse da sociedade, mas está defendendo os interesses de uma única
empresa. E fez com que derrubasse a liminar. Então esse é o país em que estamos
vivendo hoje, com essa imoralidade e pouca vergonha. Não adianta ficarmos nos
escondendo atrás de órgão. Não estou acusando ninguém de forma alguma, secretário,
essas palavras não são para o senhor.
Mas quero dizer da pouca vergonha de se esconder atrás de laudos de empresas e
gestores que não têm a menor responsabilidade com o Brasil e com a verdade. Eu acho
que essa CPI é para isso. Eu duvido que tenha algum deputado aqui que vai aliviar.
Duvido. Conheço a integridade de cada deputado que faz parte da CPI. Nós vamos fazer
um relatório, e se Deus quiser... Quer falar, doutor?
O SR. CARLOS CIPRO - Obrigado, deputado. Primeiramente, obrigado pelos
esclarecimentos. Tenho só uma pergunta, no intuito de esclarecer uma dúvida para
quem vem trabalhando nessa questão há alguns meses. A constituição do Brasil, no Art.
225, fala da responsabilidade de todos pelo meio ambiente equilibrado e por prevenir
que os animais sejam submetidos à crueldade. Da mesma maneira, o Art. 170 da
constituição, fala que as atividades econômicas são livres, no entanto, devem respeitar o
meio ambiente. O 23 fala da competência concorrente de União, Estado e Municípios
para tratar do meio ambiente. E a lei de crimes ambientais também coloca como
responsabilidade de todos que os crimes ambientais sejam evitados.
Concorrentemente a isso, milito nessa área há algum tempo e posso atestar a
competência internacional, e acho que é o melhor órgão do Brasil, da Cetesb. É
extremamente competente e técnica, e praticamente livre de interferências políticas. O
senhor já vai entender porque estou dizendo isso. Paralelamente a isso, temos um fato
que não está sendo tão abordado. Se pegarmos o litoral paulista do Porto de Santos até o
Porto de São Sebastião, passando por Caraguatatuba e Ubatuba, que é o caminho dos
navios, temos nem sei quantas unidades de conservação - muitas delas estaduais. Logo,
é interesse precípuo do Estado de São Paulo proteger essas unidades de conservação.
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Paralelamente a isso, temos o fato já bastante comprovado, de que não há
fiscalização na ida dos bois das fazendas até o porto. Sabemos que a fiscalização é
difícil, são muitas estradas e tudo mais. Somado a tudo isso, todo esse apanhado que fiz,
queria entender o seguinte. E dado o flagrante crime que está acontecendo, além do
potencial de destruição ambiental que existe nessas unidades de conservação. Não seria
minimamente perspicaz por parte do Estado de São Paulo, do Porto de Santos e de São
Sebastião, e mesmo da administração direta do Governo do Estado de São Paulo,
requerer um laudo da Cetesb para atestar a segurança do exercício dessa atividade de
transporte e exportação de gado vivo?
Se o Estado de São Paulo possui um órgão tão capacitado, e se a competência é
concorrente para proteger o meio ambiente, por que ficar tão fiel a uma colocação do
Ibama e de outros órgãos federais, sendo que em primeiro lugar, todos são competentes
para proteger o meio ambiente, e em segundo, todos os participantes do crime
ambiental, inclusive os omissos, são responsáveis por ele? Não seria minimamente
perspicaz por parte do governo estadual, na sua opinião, requerer um laudo, um estudo,
um parecer da Cetesb para tentar clarear essa questão?
O SR. LAURENCE CASAGRANDE - Dr. Carlos, novamente, a minha opinião
agora vale muito pouco. Eu acho que essa é uma pergunta pertinente e poderia ser
encaminhada ao secretário do Meio Ambiente nesse sentido, que é quem está vinculado
à Cetesb. Com relação à questão da atividade do porto, eu vou citar uma lei
complementar, com o perdão dos doutores advogados aqui, de talvez citar o número
errado. Não sei se é a LC 101 ou 111, que atribui as responsabilidades de concessão de
licença. Essa lei diz que quem licencia é quem atribui a compensação ambiental, e
também quem fiscaliza.
E a atividade portuária, que é aquela que estava até maio vinculada à Secretaria de
Transportes, da qual secretariei até a data, é de atribuição específica do governo federal.
A competência para isso é do Ibama. Você faz isso até em respeito a um outro princípio
do direito, que é o princípio da coerência e competência natural. Já que a lei atribui, é a
quem você segue enquanto empreendedor e executor. Ora, acho que essa pergunta
poderia ser dirigida ao secretário do Meio Ambiente, a quem poderia atuar de próprio
ofício, uma vez que a atividade ambiental e especificamente a Cetesb está vinculada à
pasta dele. É uma pergunta pertinente a ser feita ao secretário do Meio Ambiente.
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - O deputado André
Soares teve que se ausentar, e pediu para fazer uma colocação pertinente. Me parece que
fizeram em São Sebastião um local para colocar esses bois até o dia de embarque. Se é
de competência da Secretaria de Transportes e Logística a questão de transportes em
terra, teve viagem que demorou mais de 17 horas. Quer dizer, isso está dentro das
rodovias.
O SR. LAURENCE CASAGRANDE - Essa fiscalização, a questão da viagem e
das condições é da Secretaria da Agricultura, que tem um núcleo específico para isso.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Bom, terminando de ler,
porque acabei interrompendo, e faltam poucos itens. A questão da Cetesb que parei
falando da responsabilidade do Ibama. A quinta pergunta é sobre a especificação de
relatórios detalhados de todos os contratos e convênios do Porto de São Sebastião,
firmados com exportadores e governo federal. Anexar cópia de contratos e convênios
dos quais nos referimos agora, o balanço de receitas e despesas do Porto de São
Sebastião. Oito, solicito cópia e autorização de todos os órgãos gestores das unidades de
conservação citadas. O que vale disso aqui é só utilização do Ibama e do Conama, e que
todas as outras não são pertinentes.
O Porto de São Sebastião possui todos os estudos e relatórios do impacto
ambiental - EIA RIMA referentes às atividades portuárias, incluindo as exportações de
animais vivos e respectivas licenças? Anexar cópia. Mais uma vez, conforma já
mencionado, a regularização da atividade do Porto de São Sebastião seguiu
procedimento definido pelo Ibama e pelo Conama. Praticamente está centralizando tudo
isso e os outros órgãos, e tenho certeza que a advogada, a Dra. Letícia, tem um
posicionamento com relação a isso. Nono, o Porto de São Sebastião possui um
planejamento para desembarque emergencial de acidente, defeito mecânico em navio,
ou qualquer eventualidade? Eles mandaram um relatório dizendo que tem, e é
responsabilidade inclusive dos exportadores.
E o Porto de Santos, a última. Possui um plano de gerenciamento de resíduos?
Também mandaram o relatório, e não daria para colocar tudo aqui agora. Doutora, quer
falar sobre a questão do EIA RIMA? Tem alguma coisa para complementar?
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A SRA. LETÍCIA FILPI - Quero. A gente sabe que o monopólio da exploração
dos portos é da União. Mas o porto fica em área estadual. Como já falei, não existe
hierarquia entre os entes da federação. O porto ficando em área estadual, também tem
que obedecer às regras de meio ambiente de São Paulo. Com relação à Cetesb e ao
Ibama, eles têm que agir em conjunto. Como já vimos, a competência é comum.
O que eu percebi é que até hoje não foram apresentados nem na ação judicial, na
CP que propomos, e nem agora, as autorizações de cada órgão gestor de cada unidade
de conservação, que são todas estaduais, de São Sebastião. Elas têm que apresentar
autorização delas para as atividades do porto. Eu não tive acesso até hoje. Gostaria de
saber se existem essas autorizações.
O SR. LAURENCE CASAGRANDE - Dra. Letícia, elas não existem, e vou
explicar para a senhora o porquê. A atividade do Porto de São Sebastião teve início na
década de 1960. Àquela época, a legislação que cuidava das questões ambientais era
muito diferente e mais simplista do que essa. A operação do Porto de São Sebastião não
foi precedida de um EIA RIMA, porque é anterior a lei que estabelece isso. Ela foi feita
através de uma licença de operação de regularização. E para isso, como é um porto que
já existia antes da exigência de se ouvir todos os núcleos de preservação e os centros de
conservação, essas manifestações não existem para a licença de operação vigendo hoje
no porto. Diferente do projeto de ampliação do Porto de São Sebastião, que passou por
um processo de licenciamento ambiental para obra de expansão. Essa obra foi feita a
posteriori da mudança de legislação, e ouviu todos os núcleos de preservação e demais
autoridades necessárias para sua manifestação.
Mas no caso da operação do Porto de São Sebastião tal qual ela se dá hoje, é uma
operação anterior à lei. Então ela não tem essas autorizações. Isso respondemos aqui no
item sete do requerimento, e se me permite, vou ler a resposta. “Como as operações do
Porto de São Sebastião tiveram início na década de 1960, o rito de regularização
ambiental da operação que culminou com a Licença de Operação 908/2010 seguiu
procedimento definido pelo Ibama para instalações portuárias consolidadas antes da
Resolução Conama 01/1986. O porto é anterior a isso, e, portanto, não houve
necessidade de tais autorizações, e nem seria pertinente ao caso”. A licença não exigiu
isso porque o porto é anterior à legislação vigente.
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Um dos relatórios do
Ibama, o Relatório de Vistoria 51/2017, é muito longo, mas só vou colocar uma
questão. “Não foram observados indícios de poluição ambiental nas vias de acesso ao
porto ou nas dependências da área portuária. Bem como não foi identificada qualquer
ação ou omissão possível de enquadramento do Art. 32 da Lei 9.605”. Quer dizer, é
brincadeira uma coisa dessas. Os seguintes itens foram observados durante a
fiscalização. Precisa fiscalizar essa pessoa, saber quem é esse inspetor que foi lá, e
escreveu isso. É um ser humano que escreveu isso, e está suscetível a muita coisa.
Depois ele vem aqui, “foi relatada pelo responsável pela operação de embarque a
utilização de bastões de choque, para utilizar no encaminhamento de acondicionamento
dos animais no recinto no interior de navios”. Foi o que conversamos aqui, deputada
Célia. Os bois chegam exauridos e não conseguem subir no navio. Eles colocam bastão
de choque no ânus para que o boi gaste as últimas energias para subir ao seu calvário.
Tudo isso aqui para ele é normal. “Os recintos apresentam tamanhos que variam de 15 a
20 metros, conforme pode ser verificado pelas plantas do navio apresentadas no anexo
tal”. “Foi observada a presença de 15 a 20 animais por recinto, um animal por metro
quadrado”. Então ele não pode deitar, como que deita?
Quando você pega um tronco, aquele local onde você coloca o boi para vacinar,
ele tem no máximo 50 centímetros, para o boi ficar fixo. Então quer dizer que nessa
medição o boi não consegue deitar. Aqui ele diz que alguns bois foram mortos por
pisoteio. Conforme um deita ou cai, os outros caem em cima e pisoteiam. É um navio
feito para ganhar dinheiro. Tudo isso daqui, estamos reunidos aqui por conta da
ambição do ser humano. Tudo que está regendo esse absurdo que estamos discutindo
aqui é dinheiro. Nada é levado em consideração, é dinheiro. Aí o cidadão continua aqui,
“15 a 20 animais por recinto, variando em função do tamanho dos animais e ligeiras
diferenças nos tamanhos dos recintos”. “Os recintos são forrados com maravalha”. A
primeira utilização dos bois já era a maravalha. Será que eles têm estoque de maravalha
até lá?
Eu lembro quando encontrei a Leila, o Eder e a Dra. Magda na saída do navio, a
dez, 20 metros eu sentia o cheiro de amônia. Existem relatos de que bois chegam cegos
lá, por conta disso. Quer dizer, a Leila entrou no navio e era insuportável. Então diz que
colocam maravalha. Na primeira defecação acaba a maravalha. Será que tem estoque
para maravalha, feno, água? “É verificada a origem desse produto, e é certificada e
produzida com madeira de reflorestamento”. Olha que beleza. Para dar ênfase em
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alguma coisa, para tentar colocar uma florzinha e enfeitar, tem que colocar isso. “Foi
verificado que os animais apresentavam...”. Quer dizer, tanto cuidado com madeira de
reflorestamento, e as outras questões são negligenciadas.
“Foi verificado que os animais apresentavam comportamento tranquilo, com
vários indivíduos deitados apresentando comportamentos normais em condições de
confinamento”. Depois de viajar 15, 16 horas, como ele queria que os animais
estivessem? Lógico que deitados, exauridos. Então cada um dá uma interpretação de
acordo com aquilo que lhe convém. Essa é a grande verdade. Então está aqui.
“Cuidados gerais com animais, informando que durante a viagem o navio conta com
disponibilidade de dois veterinários”. Dois veterinários para milhares de animais,
deputados.
“Durante todo o trajeto foi realizado o contato com esses profissionais, que
trabalham visando minimizar as perdas comerciais representadas por óbitos durante o
transporte”. Aqui ninguém falou em vida, mas perdas comerciais. É só dinheiro que
rege isso. “Em caso de falecimento ou ferimentos dos animais, existem meios para o
sacrifício dos mesmos”. Sacrifício, não é eutanásia. “Foi informado que eventualmente
ocorrem três a quatro mortes de animais durante o trajeto, em decorrência de brigas ou
pisoteamento entre os animais machos. Essa informação indica uma taxa de morte de
0,0 de rebanho”, duvido.
Depois embaixo, para não me alongar muito. “Foi informado que a taxa de
renovação de ar”, aí a Leila pode falar melhor do que ninguém, “é de 95 a 120 vezes por
minuto. Foi observado em campo adequado a ventilação dos recintos”. Será que ela
entrou em outro navio e errou? Acho que ela entrou em algum navio de turismo, alguma
coisa assim. Quero saber se algum deputado quer usar a palavra, ou mais algum
advogado quer fazer uso para levantar alguma questão?
A SRA. LETÍCIA FILPI - Na verdade, só queria observar que eu já tinha lido
sobre a questão de ser anterior à lei, das unidades de conservação, mas queria lembrar
que como meu colega Cipro falou, a competência dos entes da federação é comum no
cuidado com o meio ambiente. Então ainda que não tenha exigência, todos os órgãos do
Estado, dos Municípios e da União têm que estar atentos ao meio ambiente. Ainda que
não tenha exigência, você tem que cuidar para que esse meio ambiente esteja sempre
seguro. Se depois houve uma lei exigindo essas licenças e autorizações, deveriam ter
sido procuradas. Essa é uma observação que eu queria fazer.
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E outra coisa, esse laudo do Ibama, só a descrição dele, ainda que o laudista tenha
concluído pela não existência de maus-tratos, mas só a descrição que ele faz já e de
maus-tratos pela lei. É um crime que está acontecendo no interior do navio. Eu repito
aqui, gostaria muito da atenção da Secretaria de Transportes, porque todos os órgãos
estaduais e empresas estatais que estão envolvidas nisso são responsáveis por esse
crime. Elas são responsáveis solidárias. Então eu gostaria de saber qual é a posição da
Secretaria de Transportes com relação a esses crimes que ocorrem dentro do navio, se
há intenção de tomar alguma atitude com relação a isso.
O senhor já explicou que não tem competência, mas de repente como um órgão
que cuida desse meio de transporte e também do que acontece nos portos, e como
fiscalizador e administrador dos portos, do que acontece lá, se a secretaria tem a
intenção de começar a se preocupar com esse assunto.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Antes do secretário
responder, queria só salientar que infelizmente o Laurence não é mais secretário dessa
pasta. Obviamente que questionaremos o novo secretário. Mas dentro de um contexto
geral, no final acabamos de pensar rápido em chamar o Laurence, porque o novo
assumiu e foi numa transição, estávamos a dez minutos de encerrar o prazo regimental
de fechar a CPI para podermos montar esse evento que era para ser montado lá atrás, no
dia dez. Inclusive teria vindo junto o presidente do porto, que também não é mais
presidente. O problema de governo é isso, quando você está tratando com uma pessoa
que está quase no fim, muda. E aí começa tudo de novo.
Nós sentimos isso, a Célia mais do que eu, porque está em seu sétimo mandato, e
eu no terceiro. Quando você está caminhando e muda alguma coisa na secretaria, você
vai para o desfecho final e muda o secretário, tem que começar tudo de novo. É que
nem banco, quando muda um gerente. Infelizmente é assim. Agora eu acho que todas
essas colocações são muito pertinentes, colocadas pela advogada Letícia e o pelo Dr.
Carlos. Acho que temos que levar isso em consideração até a conclusão do relatório.
Quem vai apurar a responsabilidade de quem e em que tempo, obviamente se tiver
alguma corresponsabilidade o secretário Laurence vai responder durante a vigência do
seu mandato, com certeza.
Agora o que estamos querendo aqui é buscar caminhos para parar com isso. Eu
acho que um caminho que vou seguir, e já estamos seguindo para o encerramento,
praticamente já esgotamos todas essas questões, é que temos algumas... Primeiro que
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não vamos desistir nunca, não adianta as pessoas acharem isso. Estão menosprezando,
mas não adianta. Agora nós temos uma luz no final do túnel, o meu PL que está
tramitando aqui na Casa. Inclusive passou só com um voto contrário, e tenho certeza
que teremos apoio de todos os deputados da Casa para que possamos aprová-lo aqui.
Aprovando, acho que pelo menos em São Paulo vamos conseguir colocar uma pedra em
cima e parar com isso. Até uma ADIN fica difícil, igual foi feita em Santos, porque o
Estado pode legislar em matéria concorrente. Isso está bem tranquilo.
Agora temos que trabalhar para que possamos pautar logo esse projeto e aprová-lo
o mais rápido possível nessa Casa. Eu sinto isso, porque até agora não vi um deputado
contra, a não ser aquele que votou contra na CPI, e tem um secretário da Agricultura
que possa colocar. Mas acho que o dano moral e político vai ser muito grande, porque a
sociedade não suporta mais isso. Acho que temos agora que trabalhar para que
possamos aprovar esse projeto. Se aprovarmos no estado de São Paulo, passaremos para
os outros estados. Se não, vamos continuar essa luta aqui, que será uma luta sem fim.
Enquanto não vencermos, não vamos parar. Nós sabemos disso. Vamos descer para São
Sebastião e trabalhar igual trabalhamos em Santos.
Passo a palavra para a deputada Célia.
A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - De forma muito rápida, aproveitando esses
momentos finais, além de cumprimentar os deputados Pedro Kaká, nosso relator Gil
Lancaster, Ana do Carmo e também o sempre líder Barros Munhoz, uma pessoa muito
diferenciada não só aqui, mas em todo o estado de São Paulo. Só para acrescentar, não
só a agonia e angústia das pessoas, os nossos convidados aqui, vemos também a feição
dos jovens que nos chama mais atenção ainda, num tema como esse. Conversávamos
agora pouco, Ana do Carmo e eu, em meio a fala de alguns da Mesa, mas sem deixar de
prestar atenção, que obviamente estamos frente a uma situação gravíssima que não é de
hoje, de falta de fiscalização.
Esse é o problema maior que temos nesse país, não só nesse caso, mas em outros
temas também. A gente só registra isso, e dessa forma não resolve o problema. Mas
temos aqui uma CPI que está andando numa velocidade importante, não falhamos em
uma só reunião. Às vezes com dificuldade de agenda dos deputados por outras matérias,
mas sempre concluindo o quórum. Na verdade, só para reiterar, foi mesmo de última
hora com o secretário, estava terminando a Comissão, faltando dez minutos, e o
deputado Feliciano pensando se não terminávamos assim só para fazer o relatório. E
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pensamos, “vamos convidar e com certeza ele vem”. Embora o senhor não esteja mais
na pasta, é um servidor público como nós e tenho certeza que tem a sensibilidade e
preocupação.
E a doutora que vem trazer de forma contundente e com razão, que não podemos
tirar a responsabilidade de todos, inclusive nossa de cobrar e fiscalizar também os
órgãos. O que eu queria acrescentar é que a CPI não termina com o relatório, é agora
que ela começa. Ela termina no seu papel de trabalho e reuniões, de convidados, de tirar
dúvidas. Mas ela começa, porque todos que estamos sentados nessa sala, sem exceção,
com cargo eletivo ou não, somos em defesa da vida. Obviamente que quando você fala
de um idoso com muita debilidade, ele talvez não consiga se auto proteger ou pedir
socorro. Quando você fala de uma criança, também não consegue muito se auto
defender. E adulto se defende melhor.
Mas de qualquer forma, mesmo um idoso debilitado e uma criança, no mínimo
eles vão gritar, chorar, como regra. Mas os animais não têm como reclamar, como pedir
socorro. Não tem como levantar a mão, mandar uma carta, um WhatsApp, um e-mail.
Ou fazemos por eles, ou fica sem fazer. Existe uma máxima que diz que uma coisa mal
resolvida, fica mal resolvida. Então eu penso que essa CPI está bem resolvida e vai ficar
bem resolvida nesse quesito e outros tantos que nós aqui da Assembleia temos
obrigação de participar, e dar um resultado positivo para a sociedade, para nós e
principalmente para os animais.
Eram essas as minhas considerações. No mais, só parabenizar o deputado
Feliciano e todos os demais da CPI, porque foi um esforço enorme, e V. Exa. teve um
papel fundamental. Continue contanto com essa sua assessora. Muito obrigada.
O SR. PEDRO KAKÁ - PODE - Pela ordem, presidente.
A SRA. ANA LULA DO CARMO - PT - Pela ordem, nobre deputado.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - As mulheres têm
preferência, tenho certeza que o Pedro Kaká deixará a senhora falar.
A SRA. ANA LULA DO CARMO - PT - Quero cumprimentar o Sr. Feliciano, e
em nome dele cumprimentando meus colegas deputados que fazem parte dessa CPI, e
também os que não fazem. Cumprimento todos os presentes. Quero dizer que essa foi
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uma das CPIs com participação muito importante das lideranças e representantes dessa
luta por todo o estado de São Paulo. Foi uma CPI muito participativa. Eu quero dar os
parabéns a todos os presentes, pela participação, pelo esforço. A gente sabe que não é
fácil, cada um se desloca de longe, todos com seus trabalhos.
São lutas e participações que não são fáceis. E às vezes essa dificuldade também
dificulta a participação, mas essa CPI teve uma participação muito grande em quase
todas as reuniões. Teve muita contribuição. Nós que somos deputados contamos com o
apoio de vocês, porque são quem trazem informações, vêm para os debates, têm o
conhecimento. É muito importante essa participação de vocês, que precisa continuar
agora para a aprovar o projeto do deputado. A aprovação desse projeto vai ser muito
importante. Desde já quero dizer ao deputado que pode contar com meu voto. Mas mais
importante ainda é a participação de vocês.
A gente sente muito por ver tantas coisas ruins acontecendo. A deputada falou
aqui muito bem, que não só com idoso e criança, mas são N dificuldades que as pessoas
e aqueles mais humildes vêm sofrendo. A gente fica muito triste com tudo isso. Nosso
papel e obrigação é lutar, ajudar e fazer o certo. Mas sabemos que mesmo com todo o
nosso esforço, não damos conta de fazer um terço do que precisaríamos fazer. Somos
poucos num estado muito grande, então fica muito difícil. Quero parabenizar a todos
pela participação, e especialmente ao deputado, que pegou essa causa como especial e
com muita força. Ele nos puxou também.
Parabéns a todos, foi uma CPI com participação importante. Um abraço a todos. E
parabéns para esse deputado guerreiro, participativo e lutador, que vai atrás, que busca,
que conversa com os deputados. Isso é muito importante. Parabéns a todos que
passaram por essa CPI, em diversas representações, os que foram convidados por nosso
presidente e estiveram presentes contribuindo e discutindo, às vezes também
discordando, mas vieram aqui. Foi um debate muito importante. Parabéns.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Deputado Pedro Kaká.
O SR. PEDRO KAKÁ - PODE - Boa tarde a todos. Antes de fazer as
considerações finais, gostaria de resgatar a pergunta que a Dra. Letícia fez, e o nobre
presidente pediu a palavra e penso que deixou de dar a oportunidade ao secretário de
responder.
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O SR. LAURENCE CASAGRANDE - Só reiterando o que já disse ao deputado,
eu não posso mais responder pela secretaria. A pergunta da Dra. Letícia foi sobre o que
pensa a secretaria nesse sentido. Ela precisa ser dirigida ao novo secretário da pasta.
O SR. PEDRO KAKÁ - PODE - Perfeito. Então agora, aproveitando as palavras
na condição de relator, como bem disse a nossa querida e sempre contundente deputada
Célia Leão, essa CPI é em defesa da vida. Gostaria até de quebrar o protocolo para dizer
que meu filho nasceu quinta-feira, dia três, e hoje passei a madrugada inteira cuidando
dele, de modo que cheguei um pouco sonolento. Mas não poderia deixar de estar
presente, porque é pela vida, que nós brilhantes deputados... V. Exa. tem se mostrado
um guardião dessa grande tarefa.
Eu tenho uma grande admiração também pelo deputado Munhoz, que apesar de
não ser membro dessa CPI, sempre honrou essa Casa. Acompanho o trabalho de longa
data, não chamando de velho, mas sim de experiência atuando. A Ana do Carma e o Gil
Lancaster. Sei que o mundo não é perfeito, mas cabe a nós lutarmos por isso. Esse é um
ideal que não pode morrer. Ainda que não consigamos nessa tarefa alcançar êxito pleno,
sempre temos que dar o nosso passo. E nesse sentido, quero cumprimentar todos os
senhores e senhoras, o público presente que representa as entidades, que
voluntariamente defendem que temos que fazer aquilo que está dentro da nossa
essência, respeitar e defender com muito amor a vida.
Era essa a consideração. Sr. Presidente, obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Queria passar a palavra
para o vice-presidente Gil Lancaster. Antes quero fazer um encaminhamento para a
reunião de amanhã, e depois falar com todos vocês aqui para fazermos algum
encaminhamento a posteriori. Por favor, deputado.
O SR. GIL LANCASTER - PSB - Obrigado, presidente. Queria agradecer pela
presença do ex-secretário Laurence Casagrande Lourenço, e de todos os colegas
deputados e deputadas, e público presente. Obrigado pela presença nessa penúltima CPI,
que acaba amanhã com a entrega do relatório.
Quero dizer que trabalhamos muito, e estou convencido de que realmente essa
CPI identificou, comprovou, analisou e vai estar no relatório a comprovação séria de um
crime ambiental grave contra os nossos animais, especificamente esse. Certamente será
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enviado o relatório, e aí já não é mais papel do deputado fiscalizar, para que os órgãos
competentes, a Receita Federal, a Polícia Federal para apurar alguns casos de dúvidas
que temos, o Ministério Público Federal e alguns outros órgãos façam justiça. Dizer
para a sociedade de modo geral que os deputados se esforçaram muito para concluir
essa CPI. Participei dela com muita honra.
E também fugindo do protocolo, hoje de manhã fui caminhar logo cedo com a
minha esposa, e vi um patinho mancando. Eu perguntei para a moça do condomínio, “o
que vocês vão fazer com o patinho?”, “não sabemos o que fazer, porque ele se
machucou numa pedra”, e quase que eu trouxe para o nosso deputado Feliciano cuidar,
porque ele é um grande defensor dos animais. É um orgulho ter um deputado nessa
Casa que defende todo e qualquer tipo de animal. Agora o que estão fazendo no caso
dos bois é um crime comprovado, que certamente estará nesse relatório.
O nosso anseio, a nossa vontade e expectativa é de que esses órgãos para onde
vamos encaminhar esses relatórios façam justiça, e que todos nós saibamos o que foi
feito em breve. Muito obrigado a todos.
O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, presidente. Muito rapidamente
eu gostaria de saudar todos os membros da Mesa e Vossa Excelência. E dizer que
realmente não fiz parte da Comissão, vim hoje mais para me colocar à disposição do
secretário Laurence, e como ex-líder do governo ressaltar o papel que ele sempre teve,
um homem público preocupado com tudo aquilo que diz respeito ao interesse público
das várias pastas que dirigiu, sempre com muita competência e correção.
Também fiz questão de vir para dizer, como V. Exa. sempre brinca comigo...
Toda vez que ele acha que fiz alguma coisa interessante, o que não é muito comum, ele
fala, “mandou bem, deputado”. E eu queria dizer o mesmo para você, Feliciano. Eu fui
ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Sinceramente, nunca
atentei para esse problema que vocês estão despertando a atenção de todo mundo no
Brasil. Eu tenho que dar parabéns a vocês, porque as grandes lutas começam assim, com
um primeiro passo. Toda grande caminhada começa com um primeiro passo. E dizer
que essa CPI teve esse condão, despertou um assunto e atenção da população. E teve um
resultado sim, para que esse assunto precisa ser disciplinado de forma mais digna, do
que foi eternamente.
“Sempre foi assim” não é desculpa para que não se mude as coisas. Então meu
caro Feliciano, é para dizer que vocês estão dando um exemplo de como as pessoas
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devem fazer para conhecer o Legislativo. Poucas pessoas conhecem o nosso trabalho.
Se for agora no plenário, não tem ninguém. Mas se forem nos vários plenarinhos da
Assembleia, como esse, o Teotônio Vilela, verão que tem deputados trabalhando e
fazendo coisas importantes como essa, de ouvir vocês e tratar de um assunto sério. Eu
tenho certeza que vai ser um grande passo na caminhada para a solução de um
gravíssimo problema.
Parabéns a todos vocês, e sobretudo a vocês que estão prestigiando essa
Comissão.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Quero agradecer pelas
palavras do Barros Munhoz. Antes de ir para o encerramento e dar uma palavra com
todos os nossos irmãos protetores que estão aqui, queria uma questão de ordem.
Amanhã teremos a última reunião da CPI, então queria saber com os deputados. Por
precaução eu marquei dois horários, de manhã e à tarde, porque sabemos que temos
dificuldades. E como amanhã será a leitura do relatório, gostaria de saber dos nobres
deputados qual horário seria melhor para a nossa última reunião, porque temos um
quórum tranquilo.
Vou começar com o nosso vice-presidente Gil Lancaster. O lugar para o senhor
seria de manhã ou à tarde?
O SR. GIL LANCASTER - PSB - Pela manhã.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Deputada Célia Leão?
Pela manhã. Deputado Pedro Kaká?
O SR. PEDRO KAKÁ - PODE - Pela manhã.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Conversamos com o
André Soares que acabou de sair, e ele também concordou em fazer pela manhã. A Ana
do Carmo infelizmente não está mais aqui. Então será amanhã às 11 horas, para
deliberarmos a questão e encaminhamento do relatório.
Eu gostaria de dizer primeiramente, que muito embora o tempo tenha sido curto,
pegamos muitos feriados, depois tivemos a questão partidária e perdemos a cadeira,
depois tivemos que retomar a cadeira, isso diminuiu muito o nosso tempo. Mas essa foi
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uma das Comissões que não tivemos nenhum dia - tivemos até quórum apertado em
alguns dias, mas nunca deixamos de ter uma reunião por falta de quórum. E o
acompanhamento da sociedade foi pleno. Algumas não divulgamos muito por questão
de deliberação rápida, mas todas que divulgamos a sociedade esteve presente, os
protetores, ativistas.
Agora com relação a resultado, quero salientar três pontos. A primeira reunião foi
para tratar da questão de morte de javalis. Foi apenas uma reunião que esteve presente o
secretário do Meio Ambiente, a Dra. Vânia Tulio, promotora de justiça, o biólogo
Sérgio Greif, todos os deputados dessa Comissão e o comandante maior da Polícia
Ambiental. Nessa reunião ficou muito claro que infelizmente o Estado estava, não sei se
a palavra correta é essa, mas prevaricando. O comandante da polícia disse aqui com
todas as letras, que não estava agindo com relação à questão de caça de porcos e javalis,
porque disse que javali estava liberado pelo Ibama.
Ele errou, porque em primeiro lugar, a regulação do Ibama não está acima da
constituição. O Estado de São Paulo veta qualquer prática de caça, seja a que título for.
Isso vai estar no relatório com certeza, já conversei com o deputado Pedro Kaká.
Infelizmente a Polícia Ambiental não cumpriu o seu papel. Outra questão grave ainda
sobre esse tema. Vocês imaginem essa suposta transferência errada no estado de São
Paulo, mas que acontece no Brasil todo, desse controle populacional de caça de javali.
Eles entram com 20, 30 cães. Você acha que um cachorro vai perguntar para o porco, “o
senhor é javali? É cateto?”. Vocês acham que vai acontecer isso?
Quer dizer, o primeiro animal que se mexe, eles estão atirando e caçando. Então
eu acho que nesse quesito, numa reunião só nós cumprimos o nosso papel e
identificamos o problema. Isso será relatado com certeza. Com relação ao assunto de
utilização de animais no ensino, aquele projeto que infelizmente o governador vetou.
Nós trabalharemos agora para derrubar o veto, com apoio de todos os deputados dessa
Comissão.
Nós tivemos a primeira reunião com o pessoal da USP, e em todas elas o
Ministério Público esteve acompanhando. Sabemos que desde que tenha método
substitutivo, a utilização de animais no ensino está vetada, é crime. Nós conseguimos
um êxito muito grande, porque a primeira reunião que tivemos aqui com o pessoal da
USP ficou muito clara essa questão. Na segunda com o pessoal da Unicamp, aconteceu
uma coisa muito interessante, a Dra. Odete Miranda e conseguiu incluir isso há mais de
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dez anos na Faculdade de Medicina do ABC, e não utiliza mais animais no ensino.
Inclusive tem nota cinco no Enade, a maior nota.
E houve uma sinergia muito grande entre a Unicamp e eles, que está levando a
Unicamp agora a visitar a USP, para transferir essa tecnologia que a Dra. Júlia ganhou
até prêmio internacional. E vai transportar isso para a Unicamp. Isso foi muito
importante. E a terceira universidade, a Unesp, que mais utiliza animais, tivemos um
problema com o reitor, que infelizmente mandou um professor que não sabia nem o que
veio fazer aqui. Os deputados ficaram um pouco irritados, e resolvemos convocar o
reitor, que veio com os técnicos.
Depois dele ouvir toda a exposição dos nossos técnicos e do Ministério Público
mostrando que eles podem ser responsabilizados civil e criminalmente, inclusive de
forma pessoal, por conta de tudo isso, e também por utilização de dinheiro público para
cometer crime, ele falou com todas as letras que se soubesse de todas essas tecnologias
novas que podem fazer substituição, sabendo a questão de crime, “jamais teria levado o
pedido de veto ao governador”. Então eu acho que tivemos um êxito muito grande com
relação a isso, porque eles têm hoje a consciência de que erraram, e levaram o
governador ao erro. Por conta disso, estamos muito tranquilos com relação à derrubada
desse veto.
Se Deus quiser, vamos fazer as universidades diminuírem o orçamento com os
biotérios, que é milionário. Todos nós sabemos aqui o que move a sociedade, e
infelizmente é dinheiro. E essa resistência eu também acho que está sendo movida por
dinheiro, esse lobby, essa indústria do biotério. Nós deputados mostramos a vontade de
até contribuir para novos equipamentos, transferência de tecnologia, até com emendas
parlamentares para melhorar a questão das universidades. São as três melhore
universidades do Brasil, com reconhecimento internacional, mas têm que mudar esse
procedimento.
E por último, essa de hoje com relação ao embarque de animais vivos. Ela foi
muito satisfatória, muito embora não seja o secretário atual, até porque chegou agora e
também não sabe nem onde acende a luz ainda. E o ex-secretário acabou de sair. Mas
foi muito bom, porque entrou dentro da CPI e virou inquérito. O mais importante é que
virou inquérito, que será encaminhado, se Deus quiser, que nem o meu vice disse agora,
conversei com o Pedro Kaká também, para as autoridades competentes. A deputada
Célia disse, agora que vai começar.
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Eu quero falar para os deputados que conheceram e não são da área, alguns mais
perto da área de proteção animal, que viram o sofrimento desses animais, a forma como
eles são mortos em outros países, e essa questão do juiz que diz que isso está errado.
Temos mais uma vez a questão ambiental, moral, ética e crimes de maus-tratos de um
lado. E do outro lado o dinheiro e o poder. Até quando isso vai prevalecer? Mas nós não
vamos desistir. Acho que isso daqui, doa a quem doer, não vamos desistir nunca. Não
adianta nos ameaçar, já me acostumei com isso. Fui jurado de morte em oito cidades.
Entra na fila e pega a senha. Prefiro morrer de farda, do que de pijama.
Então vamos continuar a nossa luta. Se Deus quiser vamos conseguir parar o
embarque de animais vivos no estado de São Paulo, e depois no Brasil.
A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, presidente. Só um segundinho,
para contar uma história. Peço ao deputado Barros Munhoz que preste atenção em 30
segundos de uma situação muito pitoresca, uma história do deputado Feliciano. O Gil
Lancaster disse que ele defende os animais, e não é só na questão de embarque de boi
vivo, são todos. Acabou de falar isso. Deputado Barros Munhoz, me lembrou que eu
uma vez, eu numa das loucuras na rua tentando salvar animal, não consigo nem descer
do carro obviamente, porque não ando, então mais grito do que salvo, para ver se
alguém ajuda.
Secretário Laurence, a primeira pessoa para quem eu ligo é o deputado Feliciano,
qualquer hora do dia ou da madrugada. E um dia eu cheguei em casa, tenho cachorros
resgatados da rua que dormem no meu quarto, na minha cama - dos seis, três sobem na
cama e daqui a pouco vou dormir no chão. Eu cheguei e um deles estava muito
machucado, porque um ouriço tinha pegado a carinha do cachorro. Fiquei
absolutamente desesperada e liguei para o Feliciano. Mas eu estava tão brava por ele
estar machucadinho, que a primeira coisa que falei foi assim, “Feliciano, pelo amor de
Deus como que eu faço para matar esse ouriço que acabou com meu cachorro? Ele está
sofrendo, cheio de espinho na boca, na cara, no olho. Quero matar esse ouriço”. E ele
falou, “não é para matar o ouriço não, ele também não pode ser maltratado”.
Então só queria contar isso para todos vocês, porque esse é o nosso deputado
Feliciano. E a gente fica muito feliz e entusiasmado de continuar nessa caminhada,
ainda mais como disse o Barros Munhoz, com tanta interferência inteligente da
participação da sociedade. São vocês, a sociedade que nos ajuda a enxergar as coisas
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que não estão muito bem, e é nossa obrigação tentar melhorá-las. Era isso. Agora eu não
mato mais ouriço, mas que fiquei brava, fiquei.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Deixa o ouriço viver. A
gente solta cobra, rato, tudo. Deus deu a vida e nós não podemos tirar. Gente, agradeço
mais uma vez a todos. Se Deus quiser, vamos conseguir isso. A única coisa que eu
quero dizer e enfatizar é que quem manda nesse país somos nós, a sociedade. Os
homens públicos estão a serviço da sociedade. Quem manda é a sociedade. Então a
palavra de ordem é mobilização, não tem outra maneira. E nisso vocês são mestres.
Um beijo no coração de todos que estão aqui. Vocês sabem que às vezes não
consigo estar presente, mas de coração estou com vocês o tempo todo. O segredo é isso,
cada um fazendo a sua parte, os ativistas fazendo a parte deles. Como a Raquel fala
aqui, a questão da célula, a política de proteção animal, isso é verdade. Acho que
estamos nos organizando e se Deus quiser vamos chegar lá. Não tenho dúvidas disso.
Pode demorar um pouco mais ou menos, mas vamos vencer isso, porque o bem sempre
vai vencer o mal. Declaro encerrada a presente Comissão. Um abraço a todos. Bom dia.
***

CPI MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE DE “APURAR E
INVESTIGAR A PRÁTICA DE MAUS-TRATOS COMETIDOS CONTRA
ANIMAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO”

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às onze horas e trinta minutos, no
Auditório “Dep. Paulo Kobayashi” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a
décima Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 89, de 2017, do Presidente
da Assembleia, mediante Requerimento nº 1738, de 2015, com a finalidade de "apurar e investigar a
prática de maus-tratos cometidos contra animais no âmbito do Estado de São Paulo", sob a presidência
do Senhor Deputado Feliciano Filho. Presente a Senhora Deputada Célia Leão e os Senhores
Deputados Gil Lancaster, Wellington Moura, Feliciano Filho, Pedro Kaká, André Soares e Ricardo
Madalena (membros efetivos). Ausente a Senhora Deputada Ana do Carmo. Havendo número
regimental o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, convocada, nos termos regimentais, com a
finalidade de discutir e deliberar sobre o relatório final. Dispensada da leitura, a ata da reunião passada
foi considerada aprovada. De início, atendendo às solicitações da Senhora Deputa Célia Leão e do
Senhor Deputado Wellington Moura, justificadas pela necessidade de leitura mais detalhada do
relatório a ser deliberado, o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos por trinta minutos. Reaberta a
reunião, novamente, o Senhor Presidente, suspendeu os trabalhos por cinco minutos, para a
composição da mesa. Retomados os trabalhos, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos
Senhores Deputados presentes. O Senhor Deputado Wellington Moura registra que leu o relatório e
está de acordo com seu conteúdo, em especial, com as medidas propostas. A Senhora Deputada Célia
Leão ressaltou o esforço conjunto dos membros da CPI em prol da eliminação da violência contra os
animais e a responsabilidade dos órgãos públicos em combatê-la e destaca os avanços alcançados
pelos trabalhos da CPI. O Senhor Presidente agradece pelas manifestações e concede a palavra ao
Senhor Deputado Pedro Kaká para a leitura de seu relatório. O Senhor Deputado Relator faz a leitura
em resumo do seu relatório, destacando os principais pontos levantados durante os trabalhos ao longo
da duração da CPI, e, ressalta, especialmente, todas as propostas e sugestões apresentadas ao final
dos trabalhos, com o objetivo maior de eliminar toda espécie de maus tratos contra os animais,
principalmente, em relação ao Poder Público, que tem o dever constitucional de atuar em defesa do
meio ambiente, de forma integral. Expressa a importância da CPI diante da ausência de fiscalização
estadual quanto aos maus tratos contra animais e enfatiza que os trabalhos da CPI representam o
início de uma pauta constante em prol da eliminação dos maus tratos contra os animais. Encerrada a
leitura, o Senhor Presidente abriu a palavra para discussão e deliberação do relatório final
apresentado, o qual foi aprovado, por unanimidade, nos termos em que foi apresentado. Na sequência,
a Senhora Deputada Célia Leão e os Senhores Deputados Pedro Kaká, Gil Lancaster e André Soares
fizeram uso da palavra para enaltecerem os trabalhos da CPI, reafirmarem o apoio aos trabalhos e o
compromisso em encontrar soluções para os problemas referentes ao objeto da CPI e o
prosseguimento das ações para além da existência da referida Comissão. O Senhor Presidente fala
sobre o histórico do desenvolvimento dos trabalhos da CPI, as dificuldades e superações ao longo de
sua existência, destaca as falhas do Estado quanto ao meio ambiente, especialmente, à prática da
caça de javali e propõe a continuidade das ações, a partir dos trabalhos desenvolvidos até então,
mesmo após o encerramento da CPI. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, após fazer
suas considerações finais, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, que eu
Maurício Nespeca, Analista Legislativo, secretariei e da qual lavrei a presente ata, que, achada
conforme, foi considerada aprovada e segue assinada pelo Senhor Presidente e por mim. Os trabalhos
foram gravados pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente transcrição taquigráfica, tão logo
concluída, integrará, para todos os fins, esta ata. Plenário José Bonifácio da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, em nove de maio de dois mil e dezoito.

Deputado Feliciano Filho
Presidente

Maurício Nespeca
Analista Legislativo/ Secretário
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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME
CPI - MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
09.05.2018
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Havendo número
regimental, declaro aberta a 10ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída com a finalidade de apurar e investigar a pratica de maus-tratos cometidos
contra animais no âmbito do estado de São Paulo. Registro a presença dos deputados
membros desta Comissão; Gil Lancaster, Ricardo Madalena, Pedro Kaká e deputada
Célia Leão. Solicito ao secretário que faça a leitura da Ata da reunião anterior.
A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Pela ordem, deputada
Célia Leão.
A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Sendo de conhecimento de todos os pares desta
CPI, que não seja feita a leitura da Ata, por gentileza.

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Esta Mesa acolhe V.
Exa., e está dispensada a leitura da Ata. Hoje, sendo o último dia da nossa reunião,
quero cumprimentar o trabalho de todos os deputados, e passar a palavra para o nosso
nobre relator, deputado Pedro Kaká, para que faça um resumo dos tópicos do relatório.
Agora se os deputados preferirem, fica à critério de vocês, o deputado Pedro Kaká lê ou
eu suspendo a sessão por cinco, dez minutos, para que vocês possam ler.
A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Pela ordem, deputada
Célia.
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A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Não me aconselhei ainda nem com o relator, o
nobre deputado Pedro Kaká, e nem com o vice-presidente desta Comissão, deputado Gil
Lancaster, o Ricardo Madalena que faz parte desta CPI, e menos ainda com Vossa
Excelência. Eu sugeriria que nós pudéssemos, até porque o deputado Wellington Moura
tem bastante vontade de conhecer o relatório com mais detalhes, e talvez se fosse
consenso, suspendemos os trabalhos da CPI por X tempo, para que os deputados
pudessem fazer conhecimento do relatório.
Não tenho nada contra que o deputado Kaká faça a leitura, mas também sugiro,
caso haja consenso nessa direção, que seja feita uma suspensão dos trabalhos por tempo
X, e que assim todos os deputados, e principalmente o Wellington Moura, possa fazer a
leitura e conhecer do relatório, que está praticamente pronto e já debatido. Mas é
importante que todos os deputados tenham conhecimento do relatório final para fazer
sua votação.

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Ok. Algum deputado
mais quer se pronunciar com relação a esse aspecto?
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Pela ordem, deputado
Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, gostaria de endossar as
palavras da deputada Célia Leão, e que seja lido após a suspensão dos trabalhos, para
conhecimento nosso, os tópicos relevantes, para que dê publicidade a quem nos
acompanhou em todas as sessões.

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Então atendendo os
pedidos, esta Presidência suspende os trabalhos por dez minutos.
O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Pela ordem, deputado
Wellington Moura.
O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Dez minutos infelizmente não dá
tempo de lermos. Peço uma hora.

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Vou fazer uma sugestão
para o nobre deputado, de suspendermos por dez minutos, e depois fazemos uma nova
se não atendido o tempo hábil.
O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Peço então, para entrar no comum,
uma meia hora. Porque dez minutos infelizmente nem olho biônico acho que lê isso
aqui.

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Os deputados estão de
acordo?
O SR. PEDRO KAKÁ - PODE - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Pela ordem, deputado
Pedro Kaká.
O SR. PEDRO KAKÁ - PODE - Aproveitar para cumprimentar V. Exa., que
preside muito bem esta CPI, e a todos os pares presentes. E corroborar com a colocação
correta e sábia da deputada Célia Leão, que sempre foi espelho para esse mais recémchegado a esta Casa. E também concordar com a posição do Wellington Moura. Esta
Casa tem a grandeza de compreender e abarcar todas as correntes e opiniões, e por isso
é uma Casa democrática.
Eu só lamento da exiguidade do tempo, e essa é a justificativa que o relator quer
apresentar, porque foi ontem a penúltima reunião que tivemos, e para elaborar com
tempo exíguo, sacrificando inclusive, cumprimentando aqui e parabenizando toda a
assessoria que se fez presente, mas mesmo assim infelizmente não deu para levar a
todos os pares um relatório que não tem o objetivo de ser perfeito, mas de alcançar o
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êxito do propósito da causa animal. Então independente da posição de cada um, quero
desde já agradecer a compreensão, e ao mesmo tempo concordar que assim como o
Wellington Moura está solicitando um tempo mais elástico, mas como ele é um
parlamentar inteligente, acho que 30 minutos vai ser suficiente para termos um
embasamento para prosseguir essa tarefa. Muito obrigado.
O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Pela ordem, deputado
Wellington Moura.
O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Cumprimentá-lo e cumprimentar
todos os deputados presentes. Como eu disse à V. Exa. e ao deputado Kaká, que tenho
certeza que de suma competência apresentou esse relatório, o que nós queremos fazer é
realmente ler o relatório, para que possamos tomar ciência de tudo que vamos fazer,
como deputados competentes que vestimos essa causa. É assinarmos esse relatório com
prazer e gratificação, sabendo que medidas desse relatório serão tomadas. Então só
pedimos um prazo para que possamos ler, e concordar com tudo que está escrito nele.
Tenho certeza que o deputado Kaká fez, não vou dizer que às pressas, porque ontem foi
o último dia que tivemos a última reunião convocada com o secretário.
Mas devido ao nosso tempo, deveríamos ter mais tempo, essa é a verdade. Essa
CPI exigiria mais tempo de nós parlamentares e dessa Casa também. Acredito que se
tivéssemos mais 60 dias, poderíamos apurar muito mais coisas, e trazer muito mais
culpados em muitas situações de maus-tratos aos animais. Essa é minha justificativa,
agradecendo a compreensão de todos. Obrigado.
A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, presidente, bem rápido. Só para
dizer da alegria que fico nesta Casa de Leis com os nobres deputados, de ver a real
preocupação. Todo mundo aqui é muito sério e ninguém está brincando, muito pelo
contrário, é preocupação dos nobres deputados, desde o vice-presidente, do relator, do
presidente, dos membros da Comissão, como Wellington Moura e Ricardo Madalena,
de querer conhecer nos detalhes e nas vírgulas como ficou o nosso relatório, que é
resultado do esforço de todos, somado ao apoio incondicional da assessoria.
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E V. Exa., deputado Pedro Kaká, não teve tempo, ficou até a madrugada para
poder de fato para entregar à CPI um trabalho que esta mesma CPI ao longo desse
tempo pode realizar. Junto com isso, fico mais animada e entusiasmada com a posição
do deputado Wellington Moura, que falando comigo falou, “deputada, quero conhecer
do relatório antes de votar”, mesmo tendo que passar os trabalhos para meia hora mais
tarde, que não vai mudar o quadro. Então só para parabenizar o deputado Wellington
Moura e os membros da CPI.

O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Queria repetir o que disse
na reunião de ontem, que tenho muito orgulho dos deputados membros da CPI. Acho
que Deus abençoou pelo tema ser tão importante e relevante, tão triste, que encaminhou
os deputados que tiveram a consciência. Primeiro, deputados com sabedoria, e que têm
uma certa sensibilidade para entender o que se passa com os animais que não podem se
defender, não têm voz e nem a quem recorrer. Quero agradecer. Registro também a
presença do nobre deputado André Soares, membro desta Comissão, que acaba de
chegar.
E dizer que concordo, inclusive se os 30 minutos não forem suficientes, acho que
teremos que ampliar até dirimir a última dúvida. Acho que não podemos, numa CPI de
tema tão importante, deixarmos dúvidas. Acho que nenhum deputado membro pode ter
dúvida com relação a isso. Vamos abrir o tempo de 30 minutos a partir de agora, e
depois se houver necessidade de algum acréscimo, temos que debater de forma a exaurir
o tema em sua plenitude. Os trabalhos estão suspensos por 30 minutos. Agora são 11 e
53.
***
- Sessão suspensa por 30 minutos.
***
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Havendo número
regimental, está reaberta a sessão. Está faltando só o deputado Wellington Moura, que
ainda não desceu. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Enquanto o deputado não
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chega, queria saber por parte dos deputados se têm alguma ponderação a fazer com
relação ao relatório, se estão de acordo. Vou suspender a sessão por mais cinco minutos,
para esperar o deputado Wellington Moura.
***
- Sessão suspensa por cinco minutos.
***
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Reaberta a sessão. Por
conta do inconveniente, vamos suspender por mais dez minutos, por um imprevisto com
o nobre deputado Wellington Moura, que já está vindo.
***
- Sessão suspensa por dez minutos.
***
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Pergunto aos nobres
deputados se já leram o relatório, se têm algum óbice ou questão. Acho que antes do
nobre relator fazer a leitura, quero saber se todos os deputados estão de acordo ou se há
alguma ponderação a ser feita. Quem quiser se manifestar, a palavra está aberta.
O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Pela ordem, deputado
Wellington Moura.
O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Queria agradecer a todos os
deputados dessa Casa. Li atentamente o relatório, deu tempo em meia hora, e vi que
realmente está de acordo com a causa que todos nós deputados estamos imbuídos em
relação a esta CPI. Parabéns ao relator Pedro Kaká, ao presidente, à deputada Célia
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Leão, e a todos os deputados, Gil Lancaster vice-presidente, André Soares. Todos foram
de suma importância não só para dar quórum, mas fomos participativos nesta CPI. Faz
com que esse relatório possa ser apresentado hoje, e medidas sejam tomadas. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Obrigado deputado.
Algum deputado quer se pronunciar com relação ao relatório? Então solicito ao relator
que faça a leitura.
A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, presidente. De forma muito rápida,
também agradecer à V. Exa. e aos demais pares dessa Comissão. De forma muito
especial o nosso relator, deputado Pedro Kaká, que como escutei agora há pouco do
presidente, é uma pessoa muito inteligente e dedicada, que fez esse relatório na medida
do possível, em tempo quase impossível. E nos entrega um material bem elaborado e
importante, mesmo com o tempo exíguo de V. Exa., a assessoria e o apoio dos demais
deputados para chegar nesse relatório. De fato, temos que entregar.
Como disse ontem o deputado Gil Lancaster, na hora que estávamos recebendo a
visita na Comissão do ex-secretário de Transportes, é um esforço conjunto de todos para
que pudéssemos chegar aonde chegamos. Somado a isso, a violência que hoje acontece
com os animais, violência essa que às vezes o deputado Feliciano se nega a me permitir
assistir um vídeo. Acho que já passou da hora de nós homens públicos, que temos
obrigação e prerrogativa para tal, termos o nosso papel cumprido. E depois doravante,
outras instituições o farão, seja a Polícia Federal, Ministério Público ou quem de direito.
Agora vamos passar para o relator. Mas dizer que fico muito mais confortável de
ver que avançamos bastante. Se pegarmos o nosso Brasil e a nossa história de violência
contra animais de 40 anos passados, 30, 20, até dez, ainda hoje eram situações que
jamais poderíamos imaginar que ocorriam. Hoje já temos a velocidade da internet e das
redes sociais, da imprensa e das nossas instituições. Só para dizer que vamos terminar
essa CPI daqui a pouco, e vou estar muito confortável pelo trabalho que Vs. Exas. têm
feito nessa direção. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Obrigado pelas palavras,
deputada Célia Leão. Passo a palavra para o nobre relator, deputado Pedro Kaká.
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O SR. PEDRO KAKÁ - PODE - Obrigado. Gostaria de fazer a leitura dos
tópicos relevantes que foram averiguados pela CPI. O objetivo de uma CPI é
basicamente reunir o maior número possível de indícios suficientes, de autoria e
materialidade de infração. Ou seja, indícios que caracterizem um fato determinado
como ilegal, ou dotado de uma série de irregularidades que tenham ocorrido dentro da
orbita de competência do Estado membro. E que devido a alguma falha ou erro de
atuação deste, tenha acatado algum tipo de lesão, dano moral, sofrimento, maus-tratos
ou prejuízo. Os fatos narrados nos depoimentos, declarações e todas as demais
informações colhidas apontam para esse suposto comportamento ilícito que acarreta
maus-tratos contra animais.
Dessa forma, através do acesso aos anexos deste relatório, em Atas e transcrições,
podemos observar em detalhes, com alguns exemplos extraídos das declarações das
testemunhas e informantes, bem como das diligências realizadas, quais são os mais
relevantes tópicos detectados por esta CPI na visão deste relator. Reunião sobre maustratos no uso de animais no ensino, Lei 9.605, de 98, Art. 32, parágrafo primeiro.
Ocorrida no dia 28 de novembro de 2017, na USP, na condição de investigado, José
Antônio Visintin, da Faculdade de Medicina Veterinária da USP. Conclui-se que as
práticas de ensino que ainda usam animais, conforme esclarecido pelo diretor da
faculdade, estão sendo realizadas ao arrepio da legislação em vigor, uma vez que ficou
demonstrada a existência de métodos substitutivos.
Dia 12 de dezembro de 2017, na condição de investigado, José Roberto
Bosqueiro, da Unesp, afirmando não possuir controle sobre tudo que é realizado na
Unesp, afirma que provavelmente nas disciplinas que envolvem treinamento, acredita
ser difícil fazer tal treinamento em cadáveres. Esclarecido que ele não representa a
Unesp, e não tem condições de responder os questionamentos da CPI, sendo anotada a
reprovação à tentativa de esquivar-se, levada à cabo pelo senhor reitor da Unesp, foi
encerrada a sessão.
Em 13 de dezembro de 2017, na condição de investigado, Wagner José Fávaro, do
Instituto de Biologia da Unicamp, recusou-se a assinar o termo como testemunho, e
declarou que hoje na Unicamp, 99% dos protocolos analisados pela CEUA são voltados
para pesquisas, e não ao ensino. O único protocolo de ensino que utiliza animais porcos e coelhos obtidos pelos criadouros, e destinados ao abate - diz respeito ao ensino
de técnicas eminentes de morte para o método de medicina humana. Demonstrado que o
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uso de animais na Unicamp está sendo levado a efeito, em desrespeito às leis dos crimes
ambientais.
Em quatro de abril de 2018, na condição de investigado, Sandro Roberto
Valentine, da Unesp. Não abordou a questão diretamente, restringindo-se às questões de
animais de reprodução. Sabe-se que muitos animais são utilizados em curso daquela
universidade, de modo que a questão precisa ser mais bem analisada.
Todas essas universidades, e outras que eventualmente recebem verbas públicas,
devem ser investigadas, tendo em vista o custo da manutenção e utilização de animais
vivos em biotérios destinados para o ensino. Especialmente considerando a
possibilidade de que possa estar ocorrendo uso inadequado de verba pública, comparada
com a aquisição de métodos substitutivos, levando em consideração o tempo de
utilidade de tais métodos que tendem a amortizar o valor utilizado na aquisição, bem
como o fato de que em relação aos biotérios, o custo tende a se elevar com o tempo, ou
no mínimo a manter o custo. Isso pode configurar ato de improbidade administrativa,
que deverá ser objeto de investigação pelo Ministério Público. Para tanto, oficia-se ao
Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça, para que sejam adotadas providências que o caso
comporta.
Reunião sobre maus-tratos na caça de javalis, cinco de dezembro de 2017.
Demonstrado que a Polícia Militar Ambiental descumpre frontalmente a Lei 9.605, de
98, e a Constituição do Estado de São Paulo. E a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente tolera e aceita tal descumprimento. Em 31 de janeiro de 2013 o Ibama
publicou a Instrução Normativa nº 03, declarando a nocividade do javali europeu, e
autorizando o controle populacional daquela espécie exótica em todas as suas formas,
em todo o território nacional. Essa autorização é concedida por norma infra legal, ou
seja, ato administrativo do qual a instrução normativa é modalidade.
Pelo princípio da hierarquia das leis, a constituição figura como norma maior e de
máxima importância, seguindo os tratados internacionais, as leis complementares e
ordinárias. No plano infra legal estão as portarias, instruções normativas, avisos,
etcetera. Esse sistema hierárquico conduz a afirmação de que qualquer ato normativo,
para ter eficácia e validade, deverá estar em consonância com a lei que é superior
hierarquicamente. A Constituição do Estado de São Paulo, no capítulo reservado ao
meio ambiente, é taxativa em relação à proibição da caça. Art. 204, “fica proibida a caça
sob qualquer pretexto em todo o estado”.
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Ante todas as manifestações e considerações expostas nas reuniões sobre maustratos na caça de javalis, solicito as seguintes providências. Espeça-se ofício ao Exmo.
Presidente do Ibama, para que revogue imediatamente os Art. 3, 4 e 7 da IN nº 03/2013,
em relação ao estado de São Paulo. Espeça-se ofício para o Exmo. Sr. Procurador Geral
de Justiça, para que adote as providências em relação ao desrespeito acima mencionado,
especialmente considerando a possibilidade de cometimento de ato de improbidade
administrativa por omissão. Oficia-se para o Exmo. Sr. Governador do Estado de São
Paulo, para que adote providências que o caso comporta, especialmente para que a
Secretaria de Meio Ambiente observe estritamente o ordenamento jurídico paulista, em
especial a constituição do Estado, quando proíbe a caça sob todas as suas formas.
Ainda para o Ilustríssimo Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, e para a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, declarado o
fato na CPI de desrespeito à constituição do Estado, norma maior paulistana, além de
descumprimento do regulamento disciplinar da Polícia Militar, instituído pela Lei
Complementar 893/2001, em especial o disposto nos Art. 8 e 9.
Os deveres éticos emanados dos valores policiais militares, que conduzem a
atividade profissional sob o signo da retidão moral, são os seguintes. Inciso terceiro,
preservar a natureza e o meio ambiente; inciso oitavo, cumprir e fazer cumprir, dentro
de suas atribuições legalmente definidas, a constituição, as leis e ordens legais das
autoridades competentes exercendo suas atividades com responsabilidade, incutindo-a
em seus subordinados. O Art. 9, a disciplina policial militar é o exato cumprimento dos
deveres, traduzindo na rigorosa observância e acatamento integral das leis,
regulamentos, normas e ordens por parte de todos, e de cada integrante da Polícia
Militar. Parágrafo primeiro, são manifestações essenciais da disciplina; inciso primeiro,
observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares.
Reunião sobre os maus-tratos no transporte de bois vivos pelo Porto de São
Sebastião, realizada no dia de ontem, oito de maio de 2018. Compareceu o secretário de
Estado de Logística e Transporte da gestão de maio de 2017 a abril de 2018, o Sr.
Laurence Casagrande. Na oportunidade, esta Comissão discutiu também a resposta ao
Requerimento de Informação 41/2018, no qual solicitou informações sobre o transporte
de bois vivos pelo Porto de São Sebastião. Questionado pelo presidente, o Sr.
Casagrande não prestou esclarecimentos, além dos já prestados através do RI 41/2018.
Considerando a manifestação do Sr. Marcelo Faria Rodrigues, diretor presidente
do Porto de São Sebastião, na ocasião constatamos que o porto está operando com
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licença de operação vencida, desde fevereiro de 2018, conforme descrito na Licença de
Operação 908/2010, emitida em oito de fevereiro de 2010, com validade de oito anos da
data de emissão. Dois, o Porto de São Sebastião opera sem autorização dos órgãos
gestores das unidades de conservação atingidas pela operação, de acordo com a
resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama.
Três, nos relatórios de vistoria técnica emitidos pelo Ibama - 51/2017 em três de
dezembro de 2017, e 16/2018 em 19 de janeiro de 2018 - assinados pelos analistas
ambientais, cumpre-me ressaltar que analistas ambientais não estão aptos a reconhecer
situações de maus-tratos. Nas descrições ressaltadas nos referidos relatórios, os analistas
descrevem condutas de maus-tratos.
A; foi relatado pelo responsável pela operação de embarque a utilização de
bastões de choque. B; os recintos apresentam tamanhos que variam entre 15 a 20 metros
quadrados, e foi observada a presença de 15 a 20 animais por recinto. C; os recintos da
embarcação são distribuídos ao longo de seis níveis, sendo três abaixo do casco. D;
presença de dois veterinários durante todo o trajeto, cerca de 17 dias, que trabalham
visando minimizar as perdas comerciais. Em caso de ferimento dos animais, existem
meios de sacrifícios dos mesmos. E; analistas ambientes, Sr. Pedro Henrique
Wisniewski Koehler, Sr. Luiz Roberto Lousada Junior, Sr. Francisco de Assis Grilo
Reno, Sr. Leonardo Ribeiro Teixeira, Sr. Alexandre Gomes da Costa justificam não
haver crime de maus-tratos, em razão da ausência de regramento que defina maus-tratos
na cadeia produtiva da pecuária.
Ficou constatada a ausência de Plano de Gerenciamento de Riscos, uma vez que
para desembarque emergencial dos animais, cerca de até 30 mil bovinos, de acordo com
o RI 41/2018, anexo 13, capítulo 2.3, item 4, é consultar a autoridade portuária e o
exportador. Diante da Lei 12.815, o Porto de São Sebastião fica responsável pela
fiscalização da operação e zelo pelo meio ambiente. E de acordo com o RI 41/2018, o
então presidente, Sr. Marcelo Faria Rodrigues, declarou que não cabe ao porto realizar
controle sobre as atividades das empresas de exportadores. Posicionamento este foi
reiterado na Comissão Parlamentar de Inquérito realizada nessa data, pelo ex-secretário,
Sr. Casagrande.
Das conclusões e recomendações. Ante às manifestações e considerações expostas
na reunião sobre maus-tratos no uso de animais do ensino, a Lei 9.605, de 98, Art. 32,
parágrafo primeiro, oficia-se ao Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça para que sejam
adotadas providências que o caso comporta. Ante às manifestações e considerações
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expostas na reunião sobre maus-tratos na caça de javalis, solicito as seguintes
providências. Espeça-se ofício ao Exmo. Sr. Presidente do Ibama, para que revogue
imediatamente os Art. 3, 4 e 7 da IN nº 03/2013.
Espeça-se ofício para o Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça, para que adote as
providências em relação aos desrespeitos acima mencionados, especialmente
considerando a possibilidade de cometimento de ato de improbidade administrativa por
omissão de crime e prevaricação. Oficia-se para o Exmo. Sr. Governador do Estado de
São Paulo, para que adote providências que o caso comporta, especialmente para que a
Secretaria de Meio Ambiente observe estritamente o ordenamento jurídico paulista, em
especial a constituição do Estado, quando proíbe a caça sob todas as suas formas.
Ainda para o Ilustríssimo Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Estado, e
para a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, declarado na CPI de
desrespeito à constituição do Estado, norma maior paulistana, além do descumprimento
do regulamento disciplinar da Polícia Militar, instituído pela Lei Complementar
893/2001, em especial os dispostos nos Art. 8 e 9.
Art. 8; os deveres éticos, emanados dos valores militares e que conduzem a
atividade profissional sob o signo da retidão moral, são os seguintes. Inciso terceiro,
preservar a natureza e o meio ambiente; inciso oitavo, cumprir e fazer cumprir dentro de
suas atribuições legalmente definidas, a constituição, as leis e ordens legais das
autoridades competentes, exercendo suas atividades com responsabilidade, incutindo-a
em seus subordinados. Art. 9; a disciplina policial militar é o exato cumprimento dos
deveres, traduzindo na rigorosa observância e acatamento integral das leis,
regulamentos, normas e ordens por parte de todos e de cada integrante da Polícia
Militar. São manifestações essenciais da disciplina a observância rigorosa das
prescrições legais e regulamentares.
Ante às manifestações referentes à reunião sobre maus-tratos no transporte de bois
vivos pelo Porto de São Sebastião, solicito providências aos requeridos órgãos;
Superintendência do Ibama de São Paulo, Superintendência da Polícia Federal de São
Paulo, Procuradoria Geral de Justiça, Cetesb, Ministério Público de São Sebastião. A
análise dos documentos e depoimentos prestados poderá levar as autoridades estaduais e
federais competentes a aplicação das sanções administrativas e judiciais.
Podemos então sugerir de imediato, medidas tais como encaminhar cópia desse
relatório final ao Ministério Público Federal, na pessoa da procuradora geral da
República, para promover apuração de responsabilidades pela eventual série de

13

irregularidades, omissões e mau uso do dinheiro público. 2; encaminhar cópia deste
relatório final ao Sr. Governador do Estado, para que determine a promoção da
apuração da responsabilidade administrativa pela eventual série de irregulares. 3;
encaminhamento do relatório final ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no
sentindo que este documento auxilie e acompanhe as respectivas instâncias no
julgamento de ações cíveis que versem sobre os fatos apurados nesta CPI.
Os membros desta CPI agradecem pelo especial apoio do presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo apoio irrestrito ao bom
desempenho desta CPI. Estende-se o agradecimento aos demais membros da egrégia
Mesa, bem como nobres deputados que os auxiliaram e cooperaram ao correto e
regimental desenvolvimento dos trabalhos desta Comissão Especial. O mesmo
agradecimento se faz ao trabalho realizado pelos servidores dessa Casa, que tanto
labutaram ao alcançarem esse resultado final, em especial à todas as pessoas e
entidades, que de forma ou outra, colaboraram com esta CPI.
E assim, Sr. Presidente e nobres deputados companheiros desta Mesa,
apresentando este relatório final, que não tem o escopo da perfeição, mas sim visando
buscar com esse trabalho, o aprimoramento da nossa convivência democrática que esta
Casa sempre preservou, e no sentindo de buscar a justiça, mas sobretudo com amor e
paz para uma sociedade feliz. Meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Muito obrigado deputado
Pedro Kaká, nosso nobre relator. Parabéns pelo trabalho e pela relatoria. Quero indagar
aos deputados se ficou alguma dúvida para dirimir ainda, ou se podemos ir direto para a
votação e aprovação do relatório. Não havendo ninguém para se pronunciar, vamos à
votação. Os deputados que forem favoráveis ao relatório do nobre deputado Pedro
Kaká, permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. Parabéns nobre deputado
Pedro Kaká, pelo esforço e trabalho.
Sabemos que esta CPI foi prejudicada não só por conta de muitos feriados, mas
também tivemos uma surpresa muito desagradável, eu e o nobre deputado Gil
Lancaster. Por conta de mudança partidária, ficamos sabendo que em determinado
momento, já prestes a uma reunião no dia dez, com o atual secretário na ocasião, e o
presidente do Porto, não éramos mais nem membros da CPI. Tivemos que gastar algum
tempo para poder fazer essa reconstituição, e fomos reconduzidos ao cargo, graças ao
apoio dos nobres deputados desta CPI.
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E agora acho que concluímos nosso trabalho com chave de ouro, porque já éramos
para ter encerrado na outra por conta de dificuldade do tempo, mas os nobres deputados,
como disse no início dessa reunião, do qual me orgulho muito, pela sensibilidade e
determinação, conseguiram alcançar o objetivo de colocar no relatório a questão do
embarque de bois vivos. Esse tema hoje está no Brasil todo e no mundo. Está havendo
manifestações simultâneas em vários países do mundo, contra o transporte de animais
vivos.
Esse transporte se constitui, além de ser uma profunda tristeza com os animais que
viajam muitas horas em caminhões até chegar ao seu primeiro destino, o navio, chegam
exauridos e acabam entrando no navio com vara de choque, muitas vezes até no ânus,
para que possa subir aquela rampa do navio. Depois eles ficam dentro daquele ressinto
de seis andares ou nada, metade para baixo do nível do mar, enfrentando uma viagem de
15 a 20 dias, com cheiro forte e terríveis. Existem relatos que chegam até cegos por
conta da substância da amônia que é exalada pelas fezes. Enfim, além disso, quando
sofrem qualquer tipo de ferimento, tem só dois veterinários para cuidar de 27 mil bois.
É inimaginável que eles tenham o atendimento que merecem.
Depois de todo esse sofrimento, quando chega ao seu destino, levam ainda mais
uns 15, 20 dias, até 30 dias para serem desembarcados. E aí vindo, geralmente essa
maior carga está indo para a Turquia, e depois são abatidos num sistema diferente do
nosso. Nosso sistema tem um processo de sensibilização, lá não. O animal tem que estar
consciente até sair a última gota de sangue. Nós temos vídeos aqui, todos podem ter
acesso. Dependendo da localização do abate, estava contando agora para a nobre
deputada Célia Leão, que está indignada, os animais ficam num compartimento de ferro,
numa plataforma onde eles puxam uma alavanca, que o animal cai, e conforme cai,
aumenta a pulsação. Aí ele começa mais uma tortura, e aí sim cortam ele e começa a
sair o sangue.
É muito triste, eu prefiro que vocês assistam. E quero fazer um convite, até um
apelo para aproveitar esse momento. Tenho certeza que os deputados membros desta
Comissão não se furtarão a nos ajudar a aprovar o PL 31, um projeto que proíbe o
embarque de animais vivos no estado de São Paulo, com a finalidade de abate e
consumo. Esse projeto já passou pela CCJ, com único voto contrário do PPS, e agora
está ali no Colégio de Líderes. Estamos discutindo para ir à plenário. Então peço apoio
aos deputados, tenho certeza que já tenho aqui o apoio verbal de todos eles, mas
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também que conversem com outros colegas. Existem alguns deputados que estão se
opondo, talvez por falta de conhecimento do que acontece.
E eu queria encerrar com esse apelo. Quero agradecer mais uma vez a todos os
deputados, os funcionários dessa Casa, da Comissão, as entidades de proteção animal
que acompanharam todo o tempo o nosso trabalho, dos ativistas e protetores de animais
independentes. Eu não posso de forma alguma deixar de nominá-los. E dizer que a
nossa luta continua.
A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Pela ordem, deputada
Célia Leão.
A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Só antes de V. Exa. encerrar, e já faltam alguns
segundos somente, não gostaria que terminássemos sem registrarmos nos anais da Casa.
Claro, as assessorias são imprescindíveis, e sem elas não sairíamos do lugar, essa é a
verdade, de todos os partidos. Mas eu quero fazer um registro especialíssimo, o
deputado André Soares está conosco e é da CPI, nos ajuda e auxilia, um grande homem
público, que tem seu compromisso com a vida pública. O deputado Ricardo Madalena
da mesma forma, seu trabalho sério. O deputado Wellington Moura, muitas vezes
rigoroso e necessário. O deputado Pedro Kaká, nosso relator. O deputado Gil Lancaster,
nosso vice-presidente.
Juntos com eles, nem pedi licença para falar em nome deles, mas o faço com
muito respeito e carinho, de me manifestar. Estamos há muitos anos nessa Casa. Em
março do ano que vem, quando terminar esse mandato, fará 28 anos que entrei pela
primeira vez aqui na Casa para tomar posse. É um tempo bastante importante,
temporalmente falando, porque são quase três décadas. Quando fui vereadora de
Campinas, meu filho tinha um ano. Eu lembro que estava fazendo sopa e tive que largar
para ver minha votação, e eu tinha sido eleita. Também a única coisa que eu sei fazer é
sopa. Esse meu filho tem 30 agora. E quando entrei nessa Casa, eu vim carregando meu
segundo bebê, que tinha seis meses. Em agosto desse ano ele vai fazer 28 anos.
E a pequenininha, que eu nem imaginava que pudesse ser mãe de três filhos
maravilhosos, a Stefani, nasceu literalmente dentro da liderança do PSDB. Eu era líder,
o médico veio aqui e me tirou do gabinete, saí daqui uma e 40, e ela nasceu às quatro
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horas. Se ele não viesse, eu não sairia. Quero com isso encerrar dizendo deputado
Feliciano, de que parte da minha vida eu coloquei aqui dentro. E coloquei com muito
amor e respeito, com muita crença na vida pública e político-partidária, porque são
homens como os senhores, valentes, sérios, que podem fazer a diferença numa
sociedade, que podem transformar.
O deputado Pedro Kaká é um empresário de sucesso, não precisaria estar aqui. E
falou para mim algumas vezes, ele é nosso vizinho querido e dedicado, que não
pensava, nem queria. Tem uma contribuição imensa para dar na vida pública. Então
acho que não temos o direito na vida pública de dizer não. A gente tem a obrigação de
dizer sim. E não é fácil a vida pública, não é fácil ter mandado e ser deputado. Porque
hoje quando você fala para a sociedade a palavra “política”, todo mundo torce a boca.
Quando você tira o feminino e coloca no masculino, fala do “político”, só não são
agressivos e falam palavrões por respeito. Alguns até falam.
Mas eu quero dizer que mesmo com toda essa dificuldade da vida pública hoje,
penso que não é só o melhor caminho, mas o único para a transformação. Numa das
nossas reuniões eu disse ao presidente que o que os olhos não veem, o coração não
sente. Esses vídeos são chocantes. Mas é preciso que a sociedade veja isso, e sinta a dor,
medo, repulsa, vergonha. E que desperte nas pessoas a indignação. Porque eu digo que
na nossa vida, podemos perder muitas coisas. Às vezes até perdemos a vida, filho,
marido, saúde, dinheiro, muita coisa. Mas a única coisa que não podemos perder nessa
vida é a capacidade de indignação. Porque quando não nos indignarmos mais com as
coisas que nos incomodam, as coisas erradas e criminosas, que fazem mal, que tiram
qualidade de vida e sossego das pessoas, não transformaremos a sociedade.
Então nesses 27 anos que estou aqui, para mim foi um aprendizado essa CPI, um
compromisso mais uma vez com a vida, não só do ser humano, que é a primeira razão
para a qual vim para a Assembleia, mas dos animais que dependem de nós. Se eles não
podem gritar, que gritemos por eles. No mais, só dizer que o senhor está de parabéns
pela CPI e pelo resultado. E doravante, ficarmos fiscalizando para que as autoridades, a
Polícia Federal, o Ministério Público, possam dar andamento nessas coisas. E
principalmente, todos são importantes, o animal para a pesquisa, tudo é importante que
está no relatório. O deputado Pedro Kaká é nota dez, parabéns. Mas principalmente o
embarque de animais vivos, isso não pode acontecer.
Não sei a posição da minha Bancada do PSDB, mas já vou avisar o meu líder que
o projeto de V. Exa. indo para o plenário, com certeza absoluta terá o meu voto e minha
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defesa. Mas tenho certeza que a sensibilidade dessa Casa fará com que, se não por
unanimidade, mas com uma quantidade enorme de votos para aprovar. Não é porque o
projeto é do senhor, porque é muito bom, e o senhor é melhor ainda, mas é um projeto
que salva, ou pelo menos minimiza a dor de milhares de animais. Era isso que eu queria
registrar na CPI. No mais, muito obrigada por eu ter podido participar. Continuo
assessora de Vossa Excelência.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Muito obrigado,
deputada Célia Leão. Passo a palavra para o nobre deputado Gil Lancaster.
O SR. GIL LANCASTER - PSB - Um minuto, apenas para dizer que com o
sentimento de missão cumprida, me sinto muito honrado por ter participado e
contribuído de alguma forma como vice-presidente dessa importantíssima CPI. Dizer
que aprendi muito com os colegas. Eu não tenho quase três décadas como a nobre
deputada Célia Leão, tenho apenas três anos como novato nessa Casa. Mas tenho
aprendido muito, e se esforçado como aluno dessa Casa, fazendo tudo com excelência.
Quero homenagear a Célia Leão, experientíssima deputada, com quem aprendo
muito diariamente. O Wellington Moura, rigoroso. Ricardo Madalena, que não pode
ficar, mas faz parte como membro efetivo. Pedro Kaká, nobre relator, parabéns. André
Soares, meu amigo e irmão. Ana do Carmo, que também não está aqui, mas ajudou
muito, uma grande especialista na área. E vale a pena salientar. E o nobre presidente,
especialista, um homem que falo que onde tem animais feridos, o Feliciano Filho é um
grande defensor da causa. Parabéns deputado, fico emocionado por saber que tem gente
que humildemente luta por causas como essa. Parabéns, Deus te abençoe.
O SR. PEDRO KAKÁ - PODE - Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Pela ordem, deputado
Pedro Kaká.
O SR. PEDRO KAKÁ - PODE - Eu não poderia perder essa oportunidade.
Primeiro, para agradecer por vossa companhia, sua experiência, o seu sentimento, de
forma marcante. Deputada Célia Leão, eu sou, como o Gil Lancaster, até mais do que
ele, o mais jovem da Casa. Dizem que a alma não envelhece, e assim como ele, me
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considero um aprendiz, principalmente por pessoas notáveis como Vossa Excelência.
Sua grandeza não é só na retórica, que aliás, é brilhantíssima. Mas a notabilidade está no
seu coração, na forma que V. Exa. conduz os trabalhos nesses 28 anos.
Confesso eu que não teria tamanha capacidade de resiliência, porque em apenas
um ano e alguns meses vejo que ser deputado não é tarefa fácil, quando queremos levar
com seriedade. Por isso, Gil Lancaster, tenho certeza que junto com o André Soares,
ouvindo aqui a reivindicação do nobre e grande Wellington Moura, confesso que a
postura dele, ao invés de me indignar, me enobreceu. Pessoas como ele estão atentas. E
nessa dialética, se não fosse isso, não se aprimora nada. A vida vem tudo na sua
perfeição do grande criador, mas a organização social, e aí nossa tarefa é desempenhar
bem para que as organizações, ou a nossa organização e sociedade sejam bem
conduzidas pelos proeminentes. Daqueles que abraçam a causa pública tentando
defender o próximo.
Essa é a nobreza que encontrei nessa Casa nesses quase 15 meses. E por isso, caso
Deus não permita retornar a esta Casa, já volto, e tenho dito a todos os meus amigos,
que na Assembleia tem sim muitas pessoas de grandeza que fazem jus ao tamanho dessa
Casa, que é a maior da América Latina. Evidente que o sentimento humano tem uma
certa tendência de enaltecer as coisas ruins, a normalidade, haja vista que as manchetes
que as mídias exploram são sempre negativas. E eu digo, por que não agradecer todos
os dias pelo milagre que é a vida? E aos fortes, e todos nós somos, porque no
nascedouro já provamos isso, cada um de nós aqui somos vitoriosos, e a vitória resiste
às dificuldades.
Nenhuma dificuldade pode abater a alegria, o amor, a esperança. Essa é
provavelmente uma das maiores qualidades de qualquer pessoa, principalmente como
Vossa Excelência. E a Casa precisa de pessoas com essa vocação. E essa sua vocação,
com respeito a todos os nossos pares, é admirável. O senhor defende a vida. E
defendendo os animais, está defendendo também os homens, porque todos nós
precisamos dessa harmonia da divina criação que é tudo que se vive, tanto na flora,
como na fauna. Esse equilíbrio que foi também tema da sustentabilidade, mas
preservando a natureza seja ela no reino vegetal ou animal. Estamos protegendo uma
sociedade humana também para o futuro.
São essas palavras que eu queria deixar registradas. E meu sincero agradecimento.
Meu muito obrigado.
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A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. Não poderia deixar
de registrar também o trabalho da nobre deputada Ana do Carmo, que é fantástico
também. Ela só não está nesse momento, mas participou ativamente o tempo todo da
CPI. E na minha fala, eu de fato acabei não citando o nome da deputada. Mas é uma das
peças fundamentais da nossa CPI. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Deputado André quer se
pronunciar?
O SR. ANDRÉ SOARES - PSDC - Presidente, quero agradecer à V. Exa. por ter
me convidado num momento difícil que a Comissão estava passando. Cumprimentar
meu amigo Gil Lancaster, o Kaká, minha sempre presidente e deputada Célia Leão, os
demais membros. Parabenizá-lo pela luta, o conheço desde o primeiro dia que nos
encontramos aqui na Assembleia. E dizer que a CPI acaba aqui, mas tenho certeza que
os maus-tratos aos animais, a luta contra os maus-tratos começa definitivamente agora,
com a inclusão da Polícia Federal e do Ministério Público. O senhor conte comigo até o
dia que eu puder estar aqui na Assembleia. Tenho certeza que os demais pares também.
Cumprimentar todos os presentes, ativistas. Parabéns por essa luta muito nobre. Deus
abençoe a todos.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO - PRP - Muito obrigado. Queria
até fazer um agradecimento em público ao deputado André, que sempre foi uma pessoa
muito querida aqui na Casa. Tem poucos deputados na Casa que podemos falar, muitos
são queridos, mas unanimidade mesmo são poucos. A Célia todo mundo sabe que é uma
das unanimidades aqui na Casa, o Pedro Kaká com pouco tempo também, e o André,
uma pessoa muito querida desde o primeiro mandato.
Tivemos sempre uma grande proximidade. E quando tivemos esse problema de
falta de mudança de componentes na CPI, liguei para o André e ele estava viajando,
estava fora. Mas no ato ele falou, “será um prazer enorme participar com vocês”.
Parabéns mais uma vez pela nobreza, pelo altruísmo e discernimento. A CPI só ganhou
com a sua presença. Eu queria falar um pouquinho do nobre deputado Gil Lancaster,
falei aqui antes de começar que tenho vontade de montar outra CPI só para ter a
presença deles aqui, porque não faltou ninguém aqui. Ele, a Célia e o Pedro Kaká foram
os que mais ajudaram na questão de quórum, de vestir a camisa e lutar. Não que os
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outros também não ajudaram, mas foram os mais assíduos. A Célia por telefone, eu no
trânsito ligando para outros deputados, lembrando da CPI.
E o nosso vice, que sempre com muita tranquilidade falo, que se acontecer alguma
coisa comigo e não puder, temos o Gil Lancaster com tremenda capacidade de trabalho,
um sentimento, um coração enorme. Ele tem um sentimento pelos animais também
muito grande. Então só tenho a agradecer. E digo que nada disso seria possível sem
vocês. O nosso deputado Pedro Kaká realmente foi um dos últimos a chegar aqui na
Casa. Mas a sua grandeza, o seu espírito, acho que essa questão oriental, não sei se vem
do budismo, ele parece um monge, uma pessoa que na forma de se pronunciar e de se
relacionar, tem uma forma que todos aqui na Casa aprenderam a admirar e reconhecer.
Ontem por conta do relatório e do adiantado da hora, o tempo muito curto, e o
Pedro Kaká, falei que se quisesse alguma coisa para auxiliar na parte técnica. Eu digo
que como a pessoa tem conhecimento, tem base, qualquer assunto que ela entra ela
consegue discutir e dar norte, consegue balizamento. Precisa talvez de algumas questões
técnicas, mas o Pedro Kaká é uma pessoa que onde entrar, o segmento que for, sempre
vai ser um líder e vencedor, pela forma de conduzir e raciocinar. Parabéns deputado
pelo relatório. Eu não consegui achar nada que pudesse contestar. Quero também
agradecer muito à Ana do Carmo que não pode vir hoje, mas também sempre colaborou
demais com o nosso trabalho. O Wellington Moura com esse jeito questionador, mas
muito importante, porque solidifica aquilo que já pensamos.
Eu antigamente, muito antes de entrar para a política, falava o seguinte, que se
pudesse pagar alguém para ficar me contestando todos os dias, porque o crescimento
vem da resistência. Se você quiser crescer um músculo, você pega peso. Quer dizer,
então você não pode ter pessoas que concordem com você o tempo todo. Então quando
a pessoa fica discordando, ou você vai realmente ver que está errado e fazer uma
correção de rota, ou vai solidificar mais aquilo que você pensa. Então acho o
contraditório muito saudável e importante, e o Wellington Moura faz esse papel. E o
Ricardo Madalena que chegou agora no final, também da CPI, que ajudou muito, uma
das pessoas que propôs continuarmos fazendo o tempo apertado para essa última
reunião.
E a deputada Célia Leão, o que vou falar? A deputada Célia é uma grande irmã,
uma deputada que pelo tempo que está na Casa, o respeito que ela tem dos seus pares,
isso mostra a forma como ela se conduz em todas as ações na Casa, a eterna presidente.
Eu queria me propor a ser seu assessor na questão de condução das Comissões, sei o
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quanto é difícil ser presidente da Comissão de Meio Ambiente. Então dizer que sem o
trabalho e união de todos vocês que se sensibilizaram com tudo isso que está
acontecendo, nós não teríamos o êxito. Por isso agradeço a Deus todos os dias de ter
conseguido que os partidos fossem iluminados com uma força divina por ter indicado
membros com tanta qualidade, não só profissional, mas espiritual e pessoal. Acho que é
o que vale nessa vida.
Tem um ditado que meu pai dizia que era o seguinte, “dessa vida a gente leva a
vida que a gente leva”. A única coisa que vamos levar dessa vida é a nossa consciência,
o que fizemos de bom. Mas não de bom em prol de si mesmo, mas de outro ser. Eu
particularmente escolhi os animais porque eles não podem se defender, não têm voz,
não têm a quem recorrer. E eu quero contribuir um pouco com o que a Célia disse, na
questão do poder de transformação que é a ação política. Sou prova viva disso. Todo
mundo sabe que realizei mais de três mil resgates de animais. Eu saí mais de três mil
vezes para resgatar animais. Doei 30 mil animais, é um número superlativo que não
encontramos paralelo no mundo.
Só com a Lei Feliciano já em 20 estados, e agora atravessando oceanos e estando
em Portugal, quantos milhares de animais da famosa carrocinha nós salvamos, estamos
salvando e salvaremos? Então acho que a deputada Célia disse, o exercício da política é
realmente árduo e difícil, ainda mais no momento que estamos vivendo. Mas ele é
fundamental para as mudanças na sociedade. E nós homens públicos estamos aqui à
serviço da sociedade, temos que ouvir as ruas e as pessoas. Essa é a nossa missão. Não
só nossa, mas do governo, do Ministério Público, de todos os órgãos e setores.
Infelizmente nessa CPI nós tivemos aqui o primeiro item, a questão de caça de
javali, que já discutimos muito. Você vê que aponta para uma falta de ação do Governo
do Estado. Obviamente a sociedade, alguns malfeitores estão fazendo isso, mas o
governo teria que agir e atuar. Isso aponta para uma ineficiência do Estado. A segunda
questão, da utilização de animais no ensino, as únicas que foram contra o PL 706 foram
as universidades estaduais. E no final, o reitor assumiu aqui publicamente que ele errou,
e induziu o governador a erro no veto. Ele reconheceu aquele dia na reunião com
relação não só à questão dos métodos substitutivos que existem, mas até pela questão de
punição civil, que é em que eles são solidários.
E terceiro e último, que também aponta para o Estado uma parte, mas acho que
mais para a iniciativa privada é essa questão de embarque de animais vivos, que a
deputada Célia acabou de se referir agora. Acho que hoje é uma das maiores tristezas
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que podem acontecer para esses animaizinhos. Acompanhei em Santos, e é muito triste.
Quero mais uma vez agradecer a todos e declarar encerrada a nossa décima e última
reunião da Comissão. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.
***

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 41, DE 2018
Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, combinado com o
artigo 166 da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro seja oficiado ao Senhor Secretário de
Transportes, para que preste as seguintes informações:
1. O Porto de São Sebastião possui licença da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo –
CETESB e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA para
transportar bois vivos? Anexar cópia da licença;
2. Solicito relação das empresas exportadoras de bois vivos, bem como cópia dos respectivos
contratos sociais com nome dos sócios e sua qualificação, bem como dos exportadores Pessoa Física;
3. Especificação da quantidade de cargas exportadas durante os anos de 2017 e 2018 e os
valores pagos ao Porto de São Sebastião em cada embarque;
4. Solicito cópia das respectivas licenças da CETESB e IBAMA referentes às empresas
exportadoras de bois vivos;
5. Especificação, em relatório detalhado, de todos os contratos e convênios do Porto de São
Sebastião firmados com exportadores e Governo Federal. Anexar cópia dos contratos e convênios;
6. Balanço de receitas e despesas no Porto de São Sebastião no ano de 2017/2018;
7. Solicito cópia da Autorização de todos os órgãos gestores das unidades de conservação
situadas no entorno do Porto;
8. O Porto de São Sebastião possui todos os Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental – EIARIMA referentes às atividades portuárias, incluindo as exportações de animais vivos, e as respectivas
licenças? Anexar cópia.
9. O Porto de São Sebastião possui um planejamento para desembarque emergencial em caso de
acidente, defeito mecânico no navio ou qualquer outra eventualidade?
10. O Porto de São Sebastião possui um plano de gerenciamento de resíduos?
JUSTIFICATIVA
A apresentação desse Requerimento de Informação tem por objetivo obter um posicionamento
formal do Poder Executivo sobre o assunto abordado, a fim de dirimir dúvidas e possibilitar ações e
encaminhamentos por parte desta Casa de Leis.
Almeja-se, portanto, através da propositura deste Requerimento, subsidiar os Deputados membros
da CPI Maus-Tratos contra Animais desta Casa de Leis para poder nortear suas ações,
Desse modo, tem-se por justificado o presente Requerimento, pela prerrogativa do Poder
Legislativo de fiscalizar os atos da Administração Pública quanto aos Princípios da Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Economicidade, Razoabilidade, Finalidade, Motivação e atendimento ao
interesse público.
Sala das Sessões, em 2/3/2018.
a) Feliciano Filho a) Pedro Kaká a) Ana do Carmo a) Caio França a) Gil Lancaster

G O V E RNO D O E ST A D O D E S Ã O P AU LO

CAS A CIVIL

São Paulo,

de

de 2018

ATeCC nº 244/2018

Senhor 1º Secretário

Tendo em vista o disposto no artigo 20, inciso XVI,
da Constituição do Estado, venho transmitir a essa ilustre Assembleia, por in termédio de Vossa Excelência, manifestação a respeito da matéria relativa ao
Requerimento de Informação nº 41/2018, de autoria dos Deputados Feliciano
Filho e outros.
Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta
consideração.

Claudio Valverde Santos

SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL

A Sua Excelência o Senhor Deputado Luiz Fernando, 1º Secretário da Egrégia
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado.

