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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 
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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 
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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 



28 
 

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 pós-

graduação 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.  

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


