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A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – ... Quem não conhece
Pedro Kaká, tem a obrigação de conhecer, é o mais competente e inteligente, mas, mais
do que isso, é educado, é delicado e uma pessoa que eu nunca vi nada igual, nos 28 anos
em que eu estive nessa Casa. Impressionante, parabéns deputado Pedro Kaká, e registrar
a presença do nosso grande líder na área em defesa dos animais, o deputado Feliciano
Filho, do qual eu sou assessora direta, todos os dias, o tempo todo.
Agradecer a presença também das assessorias e vamos passar, hoje é uma pauta
específica deputados, para a eleição de Presidente e de vice-presidente, portanto, na
nossa pauta não consta nenhum outro tema para ser debatido e faremos isso depois de
eleito o Presidente e ele então convocará a nossa próxima data e tema da pauta. Neste
momento pergunto aos nobres deputados, deputado Ricardo Madalena conosco também,
uma presença muito importante, sente-se aqui na frente, ao lado do deputado Pedro
Kaká, estamos com a CPI com o quórum qualificado tanto em quantidade, quanto em
qualidade.
Estamos começando deputado Ricardo Madalena, obrigado pela presença de V.
Exa. a perguntar aos nobres deputados desta CPI se tem algum nome para ser indicado
para Presidente.
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE - Pela ordem, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, nobre
deputado Pedro Kaká.

O SR. PEDRO KAKÁ – PODE – Eu quero indicar nada mais que o mais
competente da Casa, com todo respeito aos meus pares, mas, é um candidato que tenho
certeza de que presidirá com muita competência, o deputado Feliciano Filho, como
Presidente e seu vice, o Gil Lancaster, homem probo e capaz, experiente, essa é a minha
indicação.
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A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – Muito obrigada, deputado
Pedro Kaká, agradeço a indicação de V. Exa. e vamos fazer em duas partes porque
obrigatoriamente temos que seguir com o regimento, e, de primeiro V. Exa. já indicou,
ambos os nomes, mas, de qualquer forma faremos primeiro a eleição do Presidente pela
indicação do deputado Feliciano Filho. Em discussão. Encerrada a discussão. Os
deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram para a aprovação do
nome do deputado Feliciano Filho para presidir os trabalhos desta CPI. Está aprovado o
nome do nobre deputado Feliciano Filho, e, partir deste momento ele já é o Presidente
desta CPI.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Pela ordem, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, nobre
deputado Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Faço das minhas palavras as do Pedro
Kaká, esse excelente deputado pois estará em boas mãos, com certeza, a indicação do
Feliciano para presidir essa CPI, mais do que justo.
A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – Muito obrigada, deputado
Ricardo Madalena. Vossa Excelência adentrou na hora em que eu estava abrindo, e não
esteve nenhum segundo atrasado. Muito pelo contrário porque eu tinha até às 14 horas e
30 minutos para abrir e abri antecipadamente porque já havia quórum. Mas, dizer que eu
acabei falando muito rapidamente de cada deputado, e o fiz obviamente e tenho por
todos um carinho especial, mas o fiz não pelo carinho, amizade e amor que nutro a cada
um dos deputados.
Falei porque era a absoluta verdade. Mas, eu quero dizer que é uma semana de
trabalho e uma semana cheia, e temos muita coisa acontecendo, CPI’s e Comissões,
reunião de líderes, reuniões de bancadas, é uma semana absolutamente... Mas, quero
fazer coro nessa Casa, deputado Feliciano, que todas as vezes, nenhuma fica de fora,
que precisamos e que eu chamei o deputado Ricardo Madalena, todas ele esteve
presente, em qualquer tema, em qualquer Comissão, regular, ordinária ou
extraordinária, CPI.
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Então queria fazer jus ao compromisso que o deputado Ricardo Madalena tem
com a vida pública e alguém pode dizer, “não, mas a semana é cheia, tem que trabalhar
mesmo”, e isso, já falei antes de falar do deputado Ricardo Madalena, mas, quero dizer
que todas as vezes nesses anos todos em que eu pedi socorro no sentido de fazermos
uma reunião ele esteve presente, muito obrigada. Deputado Wellington Moura, muito
obrigada pela presença de V. Exa. estamos com quórum e o senhor tem de estar
obviamente na outra CPI, ele consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, ele é
fantástico.
Eu queria então convidar agora com muita alegria o nosso Presidente, o
deputado Feliciano Filho para dar continuidade aos trabalhos e aí sim o deputado Pedro
Kaká, faremos a eleição na Presidência do deputado Feliciano Filho do nosso vicepresidente para os trabalhos da CPI, muito obrigada.

***

- Assume a Presidência o Sr. Feliciano Filho.

***
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Eu quero agradecer a
deputada Célia Leão que como sempre com maestria e precisão, com carinho e
delicadeza, Célia, já disse algumas vezes aqui, mas tem alguns deputados aqui na Casa
que ganharam respeito dos demais e que a Célia Leão é o sétimo mandato...

O SR. - ... Já da aposentadoria...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – ... Já. É uma referência
aqui para nós, e eu queria passar por conta da Célia estar atrasada, eu vou encurtar a
minha fala. E agora passamos a eleição do vice-presidente desta Comissão Parlamentar
de Inquérito, consulto os senhores deputados, sobre o nome do nosso ilustre e já exvice, e coloco em votação, os deputados que forem favoráveis com o nome do nosso
querido deputado permaneçam como se encontram. Aprovado Gil Lancaster. Eu queria
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só mais uma vez agradecer ele que tem se comportado como um vice desde a primeira
convocação e o nosso relator também Pedro Kaká, que não faltou.
Eu queria também fazer um agradecimento especial ao Ricardo Madalena,
porque quando houve essa questão de mudança e alteração de partidos, eu tive uma
surpresa, eu, o Gil Lancaster que por conta de termos mudado de partido perdemos
assento da Comissão e ficou muito o curto o espaço porque tínhamos uma reunião em
uma terça-feira, dia 10, que era para discutir a questão do embarque de bois vivos. E
vimos aqui e convidamos, a deputada Célia lembra, o secretário de transporte e
logística, e o presidente do porto que viria junto para assessora-lo, e era uma discussão
muito importante.
E foi por conta do adiantado, muitos feriados e essa outra questão que não
estávamos prevendo, que foi uma alteração de partido, que muitos mudaram, e então
ficamos com o tempo muito curto. E então eu peço agora uma orientação, uma sugestão
de data para os nobres deputados e por conta de quórum. Nós teremos apenas mais uma,
não sei se daria tempo de fazer mais uma oitiva, porque ela se encerra no dia 14, no
nosso prazo regimental. E dia 14 é segunda-feira, então talvez não tenhamos tempo de
fazer mais nenhuma oitiva e convite, não é deputada?
Eu acho que já deveríamos marcar um dia para o encerramento e a entrega do
relatório do nobre deputado Pedro Kaká, e como hoje, só temos agora até amanhã, e
quinta-feira dificilmente teremos quórum, depois terça e quarta são os últimos dias para
apresentarmos o relatório, porque quinta-feira é difícil ter quórum, e segunda-feira se
encerra o prazo regimental. Então, teríamos de aprovar o relatório na próxima terça ou
quarta-feira.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Pela ordem, deputada
Célia.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Só para tirar uma dúvida, se não teríamos
regimentalmente falando alguma possibilidade de fazermos, é claro que temos prazos e
é regimental, eu entendo, mas, se nós conseguiríamos fazer algum outro aditamento de
uma extraordinária, sem ser a Ordinária que seria do dia 14 para entregar o relatório, e
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talvez ainda se com certeza ainda ficaram algumas pessoas que não ouvimos e que seria
importante ouvir.
Mas, enfim, eu pergunto aos nobres deputados, Ricardo Madalena, Gil
Lancaster, Pedro Kaká, Wellington Moura, aos demais deputados desta Comissão se
nós conseguiríamos regimentalmente fazermos uma reunião extraordinária e se teríamos
tempo e agenda, enfim, para depois no dia 14, ou 13 que é o máximo, 12, que fosse,
encerrarmos. É só uma consulta. Se não for possível, faremos só o do encerramento.
Mas, se for possível seria bastante interessante para todos nós, imagino eu.
O SR. GIL LANCASTER – PSB - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Pela ordem, deputado
Gil Lancaster.
O SR. GIL LANCASTER – PSB - Eu acho que deveríamos aproveitar o tempo
máximo ou mínimo que temos, marcarmos na terça, quarta e depois o último dia, dia 14
seria na segunda-feira, e daria para marcarmos a entrega do relatório, mas,
aproveitaremos a semana toda, terça e quarta, para ouvirmos as pessoas que não
ouvimos ainda, e encerrarmos, é de suma importância que terminemos 100% ok essa
CPI.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Pela ordem, Deputado
Ricardo Madalena.
O SR. RICARDO MADALENA – PR - Já foi pedido prorrogação de prazos
dessa CPI?
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Já. Nós já estamos na
prorrogação e eu acho que a ideia do deputado Gil Lancaster é maravilhosa. A única
dúvida que temos é que talvez não desse tempo, porque temos um prazo e temos que
fazer o convite e tem que sair e protocolar esse convite, e depois chamarmos uma
reunião de emergência, e ainda o prazo para essa pessoa convidada vir até aqui.
Então eu não sei se teríamos tempo, mais pela questão como se fosse uma
convocação e eu acho que só sobraria isso. Parece que inclusive mudou agora o
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secretário, mas poderíamos chamar o antigo, obviamente que estava na gestão. Eu não
sei se teríamos tempo e primeiro temos que saber se todos os deputados teriam como vir
todos esses dias de acordo com a proposta do deputado Gil Lancaster, parece que o
deputado Pedro Kaká tem uma Comissão de representação na semana que vem inteira.
E que está representando um seguimento muito importante no qual ele atua, e
então fica essa... Eu gostaria muito, deputado Gil Lancaster e corroboro da mesma
vontade e intenção na qual eu já parabenizo o senhor por essa questão de ser muito
proativo em relação aos animais. Eu só não sei se teríamos tempo hábil e quórum para
isso.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente, temos que ainda
nessa Comissão, não na data de hoje, porque não permite a pauta, nessa Comissão em
uma próxima reunião, ainda deliberar sobre o requerimento de convites, e eu nem falo
em convocação, mas, vamos pensar em deliberar sobre o requerimento de convites para
depois fazer a formulação do próprio convite, e enviar ao interessado, ao melhor que
nos interessa, e, aí eu acho que não dá deputado Gil Lancaster, comungo da mesma
forma com o Pedro Kaká e com V. Exa. e com o deputado Ricardo Madalena, mas, aí
não teríamos tempo...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – ... Infelizmente.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Infelizmente não daria.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – A Mesa está me
orientando e os técnicos e da Comissão que poderíamos marcar e convocar uma outra
reunião para mais tarde para deliberarmos.

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente, poderia suspender pela prática que eu tenho
em CPI por dez minutos, retomaria e aí já faria a convocação do secretário, que poderia
publicar amanhã no “Diário Oficial” e teria que estar aqui na semana que vem em dia
normal de trabalho nosso. É uma sugestão.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Vamos suspender para
conversarmos então.
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A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Eu peço que os deputados entendam que às
14 horas e 30 minutos eu tenho que ir para a CCJ, vamos suspender agora como disse o
Presidente só para conversarmos...
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – ... Por cinco minutos,
para conversarmos sobre isso.

***

- Trabalhos suspensos por cinco minutos.

***
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Reaberta a sessão.
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Pela ordem, deputado
Pedro Kaká.
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE - Eu gostaria de me justificar e na realidade, eu
faço parte da Comissão de Representação que é um setor muito importante na economia
não só paulista como na Brasileira. Já que o Estado de São Paulo representa quase um
terço de tudo que se movimenta nesse país, e esse setor que eu represento emprega
praticamente quase 380 mil representando hoje algo em torno de 5.4% do PIB
brasileiro, que é um setor de varejo, e, diretamente ligado a geração de empregos, de
renda, enfim, é uma atividade muito importante e aproveitei esse momento para
convidar aos meus nobres amigos e deputados, também, caso haja o interesse, de
estarmos participando e vivenciando essa feira que acontece no Center Norte.
Mas, diante da importância desse tema, e fazendo o mesmo coro do nosso
deputado Gil Lancaster, eu me proponho sim a tirar um dia, se for terça ou até quarta,
porque a CPI se torna de forma mais cabal, mais completa, e estamos com uma causa
muito nobre. Até porque essa nova oitiva do ex-secretário, daqueles que fizeram parte e
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são objeto dessa CPI, vão contribuir bem para o relatório e o tema ser discutido de
forma cabal, para não se ter nada que fique a dever para a sociedade paulista.
Por essa razão, eu entendo, e mais um outro detalhe, que a questão dos bois, é
um tema que está em alta discussão. Mas, por trás disso também tem um outro fator que
eu sei que não tem o espectro jurídico, mas tem o econômico, que através da exportação
de um produto acabado, gera muito mais renda e emprego que hoje é tão importante em
toda a nossa sociedade. E por essa razão eu coloco aqui ao deputado Gil Lancaster, a
favor dessa sua colocação e de fazer de forma completa e diante desse mínimo tempo
em que nos resta para chegar até o dia 14.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Eu quero... Fico muito
sensibilizado com isso, e eu quero agradecer de coração aos deputados e entendendo a
necessidade e tempo acabando, mesmo assim, os nobres deputados entenderam apesar
de toda a correria de que era importante nós realizarmos aquilo que já havíamos
pretendido realizar no dia dez, e que infelizmente por conta de tudo que aconteceu não
pudemos realizar.
Então eu quero agradecer e eu encerro agora essa reunião e convoco uma
reunião para daqui a cinco minutos, para deliberarmos sobre o requerimento, daqui um
minuto, melhor dizendo, sobre a Mesa. Declaro encerrada a presente Comissão.

***

- Trabalhos suspensos por um minuto.

***
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Reaberta a sessão.
Havendo número regimental declaro aberta a reunião da Comissão da CPI em Defesa e
Proteção e Maus Tratos aos Animais, para deliberarmos sobre um requerimento que há
sobre a Mesa, de autoria do deputado Gil Lancaster, que convoca o ex-secretário
Laurence Casagrande para a próxima terça-feira às 14 horas. O Plenário vamos depois
deliberar sobre ele.
Em discussão. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram.
(Pausa). Aprovado.
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A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Pela ordem, deputada
Célia Leão.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – O senhor já aprovou, mas, só para dizer da
importância de que as pessoas venham aqui para nos auxiliar nessa defesa dos animais,
o requerimento tem só esse escopo, e é uma convocação porque o nosso prazo acabou,
só por isso, e então V. Exa. já está colocando em votação e já aprovou.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Queria só mais uma
vez agradecer a presença da deputada Célia Leão, do deputado Pedro Kaká, Gil
Lancaster, e o deputado Wellington Moura que esteve aqui conosco, e o deputado
Ricardo Madalena. A Ana do Carmo não pode vir hoje e justificou que está fora. Mas,
então eu espero na próxima terça-feira e se Deus quiser daremos continuidade com
quórum qualificado e que possamos encerrar e fechar com chave de ouro essa
Comissão.
A deputada Célia está me lembrando aqui que o deputado André Soares também
justificou e não pode vir, mas, eu espero que na próxima terça-feira... E quero lembrar
que essa Comissão foi a única que teve um dia que não faltou quórum, às vezes
apertado ou não, mas, com a ajuda da nossa querida amiga e deputada Célia Leão,
lutamos muito aqui e todas tiveram quórum, algumas até com sobra e Plenário lotado.
Então isso mostra o interessa do tema e a sensibilidade das pessoas para com os
animais, e eu não tenho dúvidas de que na próxima reunião de terça-feira, muita coisa
será elucidada, tem uma RI que eu trarei aqui para a reunião, que vários deputados
assinaram aqui comigo e que já está pronto. Com esse RI eles vão dar muitas
informações para nós de quem são os portadores e da forma como os animais estão
sendo exportados.
Já sabemos da questão e da tipificação de crimes, e temos outras suspeitas com
relação à exportação. Agradeço a todos e todas...
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE - ... Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Pela ordem, deputado
Pedro Kaká.
O SR. PEDRO KAKÁ – PODE - Eu não poderia deixar de registrar que
sempre teve quórum pela legitimidade que V. Exa. e tem como disse a nossa amiga e
deputada Célia Leão, uma assistente, feliz é o Presidente que tem a assistência como a
da grandeza da Célia Leão. E, por essa razão eu tenho certeza de que o próximo, na
terça-feira, o quórum vai estar aqui repleto e lotado. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE - FELICIANO FILHO – PRP – Muito obrigado, e
então encerro a presente sessão. Obrigado a todos.

***

