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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.  

 



3 
 

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.  

 

* * * 

 

 

 

 

 


