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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.
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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.

***

