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I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos
trabalhos.

II - LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Fica dispensada a leitura da
ata da sessão anterior.

III - EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser lido.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Passa-se à

IV - HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Senhoras e senhores, bom
dia a todos e a todas!
É com muita alegria e muita satisfação que realizamos aqui neste dia, nesta
manhã, sessão solene em homenagem aos protetores de animais do Brasil e seus
esforços para preservar e proteger a fauna brasileira.
Esta sessão foi requerida por mim, Deputado Marcelo Álvaro Antônio. É uma
satisfação imensa ter ao meu lado o Deputado Ricardo Izar, que, sem dúvida
nenhuma, é hoje um dos ícones no Brasil nesta luta tão nobre que é a causa animal.
Convido para compor a Mesa a Dra. Carla Sassi, Vereadora no Município de
Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, e médica veterinária (palmas); a Sra. Andrea
Gomes, protetora independente de animais em Brasília (palmas); a Sra. Carolina
Mourão, Presidente da Confederação Brasileira de Defesa Animal (palmas).
Agradeço a nobre presença de cada um de vocês.
Antes de ler o pronunciamento do Sr. Presidente Rodrigo Maia, vamos ouvir o
Hino Nacional.
(É executado o Hino Nacional.)
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pronunciamento do Sr. Presidente da Casa, o Deputado Rodrigo Maia.
“Senhoras e senhores, ao mesmo tempo em que saúdo os presentes à
sessão solene de hoje, cumprimento o Deputado Marcelo Álvaro Antônio pela
iniciativa de propor esta homenagem aos protetores de animais do Brasil e por seus
esforços para preservar e proteger a fauna brasileira.
Eles realizam ação louvável de apoio aos animais vitimados por maus-tratos
ou abandono. Além disso, atuam de modo independente ou organizados em grupos,
para promover a adoção de políticas públicas em favor da causa do bem-estar dos
animais. Ao fazê-lo, estão, na verdade, trabalhando em prol do bem-estar dos seres
humanos, pois uma condição é indissociável da outra.
Esta questão vem ganhando relevância cada vez maior por estar inserida no
âmbito das reflexões sobre a preservação da vida em nosso planeta. Estudo
realizado por respeitadas universidades norte-americanas, por exemplo, alerta para
o fato de a taxa de extinção de vertebrados ter aumentado drasticamente no último
século.
De 1900 até hoje, já desapareceu cerca de 400 espécies de vertebrados. A
causa principal dessa redução da biodiversidade é a degradação ambiental
provocada pela ação humana, que coloca em risco a nossa própria espécie.
Em face de problema de tão graves dimensões, a atuação dos protetores de
animais pode até parecer uma gota d’água no oceano, mas não se pode negar que
o oceano seria menor se lhe faltasse essa gota. De acordo com a sabedoria popular,
é de gota em gota que se enche um balde e — quem sabe — o próprio oceano.
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Em seu dia a dia, realizando pequenas ações, os voluntários que se dedicam
a cuidar de animais feridos ou abandonados, bem como a divulgar informações
sobre os direitos dos animais, ajudam a mudar o mundo para melhor. Eles nos
lembram da necessidade de imposição de limites à relação dos humanos com os
animais, já que estes constituem o polo vulnerável desta relação. Assim, pode-se
dizer que eles contribuem para nos tornarmos mais conscientes de nosso papel no
mundo e de nossa responsabilidade de preservá-lo.
Esta preocupação vem crescendo em vários países, que passaram até a
incluir cursos de lei animal em escolas de Direito. Aqui no Brasil, a Constituição de
1988 trata do tema em seu art. 225, § 1º, inciso VII, que determina como
incumbência do poder público: “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei,
as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais a crueldade”.
Parabéns, portanto, aos protetores de animais, por seu esforço voluntário não
apenas com vista a efetivar o mandamento constitucional, mas também a fazer do
Brasil e do mundo um lugar melhor para todos os seres vivos!
Muito obrigado”.
Estas são as palavras do Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado
Rodrigo Maia. (Palmas.)
Agora passo a ler o meu pronunciamento.
Senhoras e senhores, é com grande honra que abro os trabalhos oficiais
desta manhã na Câmara Federal do meu País, recebendo os protetores de animais
nas cadeiras oficiais do Plenário Ulysses Guimarães, grande arena das batalhas do
Brasil.
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Atores da sociedade civil incansáveis em sua atividade, os protetores
cumprem tarefa da mais alta importância social, sanitária e ambiental que merece
todo o reconhecimento deste Parlamento. Acumulam a imensa responsabilidade de
localizar, resgatar, acolher, alimentar, vacinar, castrar e procurar, nesse espaço de
tempo, adotantes ideais para milhares e milhares de cães, gatos, cavalos e tantos
animais retirados de situações de abusos, crueldade e abandono.
Alguns senhores e senhoras que acompanham esta sessão pela TV não
podem imaginar a complexidade e o desgaste que esta atividade impõe e que
merece regulação para que se torne menos penosa entre os próprios voluntários.
Além de enfrentar os clássicos inimigos dos animais e um país de cultura
cruel com estes seres, os protetores enfrentam conflitos internos, sem um marco
regulatório que balize regras básicas para a atividade.
É preciso reduzir os conflitos estabelecendo regras mínimas e limite de
atuação para que possamos estancar, com esta medida, metade dos problemas
internos que tornam a relação entre protetores conflituosa e desgastante no
momento em que precisam se preocupar com o bom senso de colegas nem sempre
dispostos a compreender o entendimento informal sobre o bem-estar dos resgatados
e noções sanitárias de manejo.
Estabelecer critérios para a “tutela responsável” é uma necessidade desta
atividade real, que não pode mais ser ignorada. Sugiro algumas ideias após estudar
o tema cuidadosamente e proponho um projeto de lei de regulamentação da
atividade que, reitero, não é uma profissão, mas que precisa de regras e do
reconhecimento oficial para avançar em conquistas nas bases municipais.
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A atividade já existe, todos sabem. Precisamos colocar regra no jogo e
pacificar esta atuação. A autorregulação entre protetores sobre limite de animais,
espaço disponível, sol, abrigo, cuidados sanitários, água e comida fresca precisa
acabar, porque não é a razão dos conflitos internos que esgotam as forças de
muitos protetores que acabam desistindo da tarefa, e quem perde são os animais.
Desde já, coloco-me à disposição para colaborar no que for preciso acerca
desta proposta de regulamentação.
Aproveito minha fala para convidar todo o Brasil protetor e todos os
Parlamentares que acompanham esta sessão pela TV ou pela rádio a que acampem
conosco as bases animais de todos os Estados na frente do Congresso Nacional,
agenda de vanguarda e pacífica realizada anualmente com o objetivo que
conquistarmos a votação de um pacote de projetos de interesse do movimento
animal.
O Acampamento Animal Nacional — ACAMPANIMAL 2017 começa na
próxima segunda-feira e é gratuito. Acredito que todos juntos podemos atingir um
excelente grau de convergência junto aos Líderes dos partidos para uma votação
emocionante!
Por fim, já comemoro ao lado de vocês, hoje, nossa conquista histórica junto
ao Ministro da Saúde, que incluiu a aquisição de castramóveis em seu projeto
orçamentário, reconhecendo, finalmente, em portaria a superlotação de cães e gatos
como problema de saúde pública e, portanto, deve reservar parte de seu orçamento
para as castrações em massa nos Municípios.
Aproveito para exaltar a luta do Deputado Ricardo Izar para que esta portaria
pudesse ser reconhecida pelo Ministério da Saúde.
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Palmas para o Deputado Ricardo Izar, que foi fundamental nesta luta!
(Palmas.)
Gostaria de render reverência ao Deputado Ricardo Izar e a seus esforços
nesta gestão para garantir os castramóveis. S.Exa. batalhou incansavelmente desde
2011, com o apoio de protetores dos animais de todo o País, para esta conquista
definitiva que é de todos nós. A possibilidade de aquisição de castramóveis já é
realidade para os Municípios brasileiros que solicitarem por meio de seus
Parlamentares, até 31 de agosto, emendas ao Orçamento para esta finalidade.
Parabéns aos protetores de animais de todo o País! O céu é o limite dos
senhores aqui dentro.
Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Tem a palavra o Deputado
Ricardo Izar.
O SR. RICARDO IZAR (Bloco/PP-SP. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, quero cumprimentar a todos e parabenizar V.Exa., autor do
requerimento, pela iniciativa desta sessão solene.
O Deputado Marcelo Álvaro Antônio tem sido um irmão, um parceiro na
batalha e na luta pelos direitos dos animais. No fim do ano passado, estivemos
juntos, e ele me disse que queria entrar de vez nesta luta, e entrou. Ele tem me
acompanhado em todas as reuniões que tratam do assunto, tem ajudado para que
os projetos de lei tramitem mais rápido na Casa. O Deputado Marcelo Álvaro
Antônio, que apresentou e assumiu a relatoria de projetos de lei importantes na
Casa, tem sido um guerreiro. Acho que é o maior parceiro da causa animal que
temos hoje nesta Casa.
Cumprimento a Dra. Carla Sassi, a Sra. Andrea Gomes e a Sra. Carolina
Mourão, guerreira que vem agitando Brasília o tempo inteiro — e agita mesmo! Faz
um barulhão, sempre ligada à causa dos animais, ao Acampamento Animal Nacional
— ACAMPANIMAL, que tem sido um sucesso. Estamos juntos desde o primeiro
evento.
Em nome de Alexandre Gorga, futuro Presidente do partido, se Deus quiser,
cumprimento todos os protetores de animais, ativistas e nossa amiga Valéria
Mendes, também ligada à causa animal. Cumprimento, ainda, o Deputado Odelmo
Leão e a Deputada Maria do Rosário, membros da Frente Parlamentar em Defesa
dos Animais.
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É grande a luta que temos travado nesta Casa em defesa dos direitos dos
animais. Eu entrei nesta batalha em 2011. Quando me elegi Deputado Federal,
minha filha me perguntou o que um Deputado fazia. Eu disse que fazemos leis para
melhorar a vida das pessoas. Ela, na sua inocência, aos 6 anos de idade na época,
perguntou-me: “Pai, e quem cuida dos animais?” Foi uma pergunta muito simples,
singela, mas muito profunda. Isso me motivou a criar a Frente Parlamentar em
Defesa dos Animais. Colhemos 212 assinaturas.
Deputada Maria do Rosário, por incrível que pareça, eu demorei 6 meses
para colher as 212 assinaturas em 2011. Alguns Deputados riam de nós quando
falávamos naquela época, na Casa, em direitos de animais. Não digo que há
Frentes Parlamentares mais ou menos importantes, mas a Frente Parlamentar da
Capoeira foi criada muito mais rápido que a nossa.
Eu sou Presidente da Frente Parlamentar da Habitação. Em 1 mês, eu colhi
400 assinaturas, mas tivemos uma dificuldade tremenda para criar a Frente
Parlamentar em Defesa dos Animais.
Em janeiro de 2012, quando as pessoas foram para as ruas pedir o fim da
crueldade contra os animais, muitos Deputados viram que este era um dos anseios
da população e passaram a nos pedir que fizéssemos parte da Frente Parlamentar.
Hoje a questão dos direitos dos animais é prioritária, um anseio da sociedade.
Criamos a Frente Parlamentar. Desde então, levantamos todos os projetos
que tramitavam na Casa e temos acompanhado a tramitação: os que são bons nós
temos feito andar; os que são ruins nós tentamos segurar. Apresentamos diversos
projetos. Tramitam na Casa mais de 70 projetos de nossa autoria: alguns já foram
aprovados, outros estão em fase de aprovação. Mas conseguimos romper grandes
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barreiras. Colocamos em votação no plenário da Câmara, pela primeira vez, um
projeto que tratava do fim do uso de animais em testes para cosméticos. Isso
representou um tremendo avanço para a causa animal, porque vimos o Plenário da
Câmara dos Deputados discutir os direitos dos animais e o respeito que se deve ter
por eles. Mais importante que o conteúdo do projeto foi ter colocado na pauta do
Congresso um projeto como este.
Criamos a CPI dos Maus-Tratos de Animais. Fui autor do requerimento e
Presidente da CPI. Não teve o resultado que queríamos, mas marcamos nossa
presença e a voz dos animais dentro desta Casa.
O Acampamento Animal Nacional vem sendo realizado todos os anos e tem
nos dado um suporte muito grande, porque temos tocado no coração de vários
Parlamentares, mostrando que a sociedade está preocupada com esta questão.
Mas, infelizmente, no Brasil, as políticas públicas destinadas aos animais são muito
atrasadas.
O Ministério da Agricultura é responsável, por exemplo, pelos ditos animais de
produção e o Ministério do Meio Ambiente, pelos animais silvestres. Mas quem cuida
dos animais domésticos e domesticados? Não existe um Ministério responsável por
eles. Agora, com a rubrica que conseguimos criar no Ministério da Saúde, este
passa a ser o responsável e passa a desenvolver, já para 2018, políticas públicas de
castração e combate a zoonoses e equipamentos veterinários. Assim, poderemos
atender todos os Municípios brasileiros e implantar a Lei nº 1.376, que, aprovada
desde 2003, cria políticas públicas de castração de animais. Acho que este foi um
grande ganho para a causa dos animais. O maior sonho que eu tinha era o
castramóvel, pelo qual vínhamos lutando havia muito tempo.
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Não podemos esquecer que temos que discutir outros temas, como os
animais silvestres. Hoje o Brasil tem alguns títulos de recordista mundial, como o de
recordista mundial em atropelamento de fauna. São 475 milhões de animais
atropelados todos os anos nas nossas estradas. Temos projetos de lei tramitando na
Casa, prontos para vir para o plenário, que tratam deste tema.
Temos que tratar também do tema zoofilia. O Brasil é campeão mundial em
produção de filmes de zoofilia. Todos os países proíbem a produção deste tipo de
filme, mas no Brasil é permitido. O pessoal vem de fora para produzir filmes dessa
natureza aqui. Ser o maior produtor de filmes de zoofilia não é um título que nós
mereçamos. Tramitam na Casa projetos que criminalizam a zoofilia e proíbem a
produção de filmes dessa espécie.
Pautas, portanto, nós temos aos montes. O que precisamos é votá-las. Para
isso, precisamos da ajuda de vocês. Precisamos da pressão popular e da pressão
nas redes sociais. Precisamos mostrar que a classe dos protetores e dos ativistas é
unida.
Nós, infelizmente, brigamos muito aqui dentro, mas sentimos que o segmento
da proteção animal não é tão unido assim. Temos a briga dos “bem-estaristas” com
os “abolicionistas”. Temos a briga entre os segmentos da proteção animal, em que
um xinga o outro. Existe muito ego. É terrível! Vocês sabem do que eu estou
falando. Acho que a classe mais desunida que há é a dos protetores de animais.
É uma pena, o Marcelo e a Carolina sabem disso! Nós não conseguimos
juntar todos em torno de um tema. Para nós, o que importa é o resultado final, mas
não existe um fim. Sempre vamos estar avançando. Se avançarmos um pouco ou
muito, sempre será um avanço.
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O fim do bem-estarista ou do abolicionista, de quem quer que seja, é o
mesmo: a proteção animal.
Portanto, eu queria pedir a vocês união e apoio aos poucos Parlamentares
que tratam deste tema nesta Casa.
Parabéns a todos os ativistas e a todos os protetores! Vocês desempenham
uma função muito importante, função que deveria ser do Estado, mas o Estado
infelizmente não a executa.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Deputado
Ricardo Izar.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Quero registrar a presença,
na Mesa, dos Deputados Luzia Ferreira e Reginaldo Lopes, do Estado de Minas
Gerais, e dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Franklin, Maria do Rosário e
Geraldo Resende, que abrilhantam esta solenidade.
Muito obrigado a todos pela presença.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Concedo a palavra à Sra.
Carla Sassi.
A SRA. CARLA SASSI - Bom dia a todos. Cumprimento os membros da
Mesa e agradeço ao Deputado Marcelo Álvaro Antônio o convite.
Sou Vereadora na cidade de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais. A causa
animal, que foi o que me elegeu, para mim não é uma questão política: é uma
questão de vida, uma luta diária.
Para mim, é uma honra muito grande estar aqui hoje representando os
protetores espalhados por todo o País. Nós estamos presentes em todas as esferas
sociais. Hoje, em todas as classes sociais do Brasil, existem protetores de animais.
Muitas vezes discriminada, esta classe é tachada de louca — muitos protetores são
tachados de “cachorreiros”. Foi na causa animal, entretanto, que eu conheci as
pessoas de melhor coração que a vida poderia me apresentar, felizmente.
Em todos os outros problemas sociais, sempre está envolvida uma dessas
pessoas: seja no universo de crianças que vivem em abrigos, de moradores de rua,
seja na questão de idosos abandonados em asilos. Quaisquer que sejam os
problemas sociais, os protetores de animais estão sempre inseridos.
Hoje, em toda família brasileira, há um protetor. Não se encontra mais uma
família em nosso País que não tenha um protetor. Não há uma sala de aula, do
primário à universidade, que não tenha um protetor. Em qualquer bairro, em
qualquer cidade, temos protetores de animais. Quando há problema com algum
animal, estas pessoas são facilmente identificadas.
Hoje, pela primeira vez, nós estamos no mais alto escalão do nosso País,
recebendo reconhecimento.
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Existem vários tipos de protetores: aqueles que não se alimentam de nada de
origem animal; aqueles que estão apenas nas redes sociais, divulgando e
compartilhando; aqueles que lutam contra o desmatamento e contra a poluição dos
rios e mares, que vem diminuindo o habitat dos animais; e, principalmente, os
protetores que estão todos os dias nas ruas, resgatando, cuidando, castrando,
doando e se endividando.
Hoje a proteção animal no Brasil está doente, e isso acontece por inércia do
poder público. A proteção animal está doente pela falta de comprometimento e de
políticas públicas eficazes para os animais. A questão relacionada aos animais está
intimamente ligada à saúde pública. Portanto, embora estejamos engatinhando,
acho que hoje estamos dando um passo importante.
É com muito orgulho que eu represento os protetores, mas é com mais
orgulho ainda que eu falo por todos os animais que nós representamos: os animais
escravizados em carroças, os animais expostos ridiculamente em muitos zoológicos
e aquários, os animais reféns de laboratórios, os animais esquecidos nos centros de
controle de zoonose do nosso País e os animais que padecem todos os dias pela
falta de uma sensibilidade maior do nosso Governo.
Agradeço por todos os animais que conseguimos resgatar e lamento por
todos os animais que, infelizmente, não pudemos salvar. Falo aqui muito pelos
milhares de animais mortos pela lama em Mariana, que não foram contabilizados
diante desta tragédia ambiental que o Brasil viveu.
Por fim, deixo um recado para toda a sociedade brasileira e para nossos
políticos. Acima do reconhecimento, nós protetores merecemos respeito.
Muito obrigada. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Dra. Carla
Sassi, Vereadora em Lafaiete, Município de Minas Gerais.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Registro a presença do
Deputado Gaguim. Seja bem-vindo, Deputado. E registro, ainda, a presença de
Eliane Costa Campos, que é da proteção animal também, e da Valéria Maria
Mendes, que é jornalista.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Neste momento, concedo a
palavra à ilustre Deputada Luzia Ferreira.
A SRA. LUZIA FERREIRA (PPS-MG. Sem revisão da oradora.) - Bom dia a
todos e a todas. Quero cumprimentar o Deputado Marcelo Álvaro Antônio, autor do
requerimento para esta sessão solene e também o Presidente da Mesa.
Vou ler o meu discurso, em nome da nossa bancada do PPS:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a interação respeitosa e sustentável
entre os seres humanos e o meio ambiente é um dos requisitos para a construção
de uma sociedade evoluída e equilibrada.
A homenagem que ora prestamos aos protetores de animais do Brasil
corrobora, pois, o reconhecimento já manifestado pela bancada de Deputados
Federais do PPS em outras ocasiões em relação ao esforço que precisa ser mantido
e abraçado por toda a população para promover o modelo de desenvolvimento
desenhado na nossa Constituição.
Cumprimentamos o Deputado Marcelo Álvaro Antônio, que é meu
conterrâneo lá de Belo Horizonte, pela louvável iniciativa de propor esta sessão
solene e expressamos nosso apoio e solidariedade à causa que, merecidamente,
ganha a atenção deste Plenário.
Defender a vida animal, proteger a fauna brasileira, coibir os maus-tratos e a
exploração dos animais são atividades que se alinham a esse olhar que persegue a
convivência harmônica, saudável e perene da população humana com o planeta que
nos abriga e nos fornece os recursos e meios indispensáveis para nossa
sobrevivência e bem-estar.
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Em meio a tantas mazelas e questões vitais para o soerguimento do País,
muitas vezes deixamos em segundo plano a abordagem de temas que também
passam pela análise dos membros desta Casa.
Por isso, a realização desta sessão e a presença aqui dos defensores e
protetores

dos animais

tem

singular importância:

sinalizar

a

todos nós,

Parlamentares, que nossa missão não deve ficar circunscrita às discussões das
reformas propostas pelo Governo. Sem prejuízo para a solução dos problemas
prementes, é imprescindível que também nos dediquemos a fazer avançar
proposições legislativas atinentes às demandas daqueles que lutam pela vida dos
seres que complementam e harmonizam a relação entre a existência humana e a
Terra.
O trabalho realizado pelos protetores de animais é, além de tocante, de
grande importância para toda a sociedade. O abandono, os maus-tratos, a
exploração em testes laboratoriais e o tráfico de animais são atos que acarretam
graves danos, com os quais nós, cidadãos, e o poder público temos de lidar a fim de
assegurar que nosso patrimônio ambiental, nossa saúde e nossa integridade sejam
preservados.
Quando retiram animais abandonados das ruas, os protetores de animais
prestam um grande serviço de contenção da proliferação de doenças; quando
denunciam casos de comércio ilegal de animais silvestres, colaboram com a
salvaguarda dos nossos ecossistemas; quando atuam contra a exploração de
animais, ajudam a manter vivo o sentido de humanidade e o respeito à vida.
Faltam no nosso País políticas públicas e diretrizes que auxiliem os protetores
de animais na missão que lhes compete, como assistência veterinária gratuita aos
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animais cuidados por cidadãos de baixa renda, por exemplo. Essa realidade precisa
mudar. Estamos num tempo em que nossas responsabilidades para com todas as
formas de vida e para com o meio ambiente devem ser assimiladas e cumpridas
com o máximo rigor, sob pena de deixarmos um mundo completamente degradado e
insalubre para as futuras gerações.
Pelo que fazem em defesa da fauna brasileira, dos animais domésticos e dos
animais explorados e maltratados, recebam os protetores de animais de todo o
Brasil as homenagens da bancada do PPS, com os cumprimentos pela honradez do
trabalho que desenvolvem e pelo bem que proporcionam a toda a sociedade.
Muito obrigada! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Deputada
Luzia Ferreira.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Neste momento, vou passar
a palavra para a Deputada Maria do Rosário.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Sem revisão da oradora.) Excelentíssimo Sr. Presidente, Deputado Marcelo Álvaro Antônio, a quem
cumprimento, Deputado Ricardo Izar, senhoras que aqui representam a proteção
aos animais no Brasil — Carla Sassi, Andreia Gomes, Carolina Mourão —, prezada
Deputada Luzia Ferreira, Deputados Reginaldo Lopes e Adelmo Carneiro Leão,
todos as senhoras e os senhores presentes, eu me inscrevi para fazer este
pronunciamento a fim de homenagear as pessoas que aqui se encontram e que, no
cotidiano das suas vidas, optaram por proteger a vida digna, seja de que ser vivo for.
E, ao mesmo tempo, também quero homenagear aquelas pessoas que fazem isso
anonimamente, no cotidiano, como parte da sua contribuição ética para a
humanidade.
Dentro da dimensão ética, a diferenciada capacidade humana de raciocínio
sobre o mundo, sobre a realidade, sobre o passado ou sobre o futuro acarreta uma
responsabilidade diferenciada com o planeta e com todos os seres vivos. Toda
capacidade diferente também impõe uma responsabilidade diferenciada. No entanto,
ao longo de toda a história humana, talvez nós tenhamos nos utilizado da Terra e de
todas as formas de vida e tudo tenhamos tirado delas sem devolvermos o cuidado
essencial.
Vejo, no Brasil e no mundo, movimentos de análise e até mesmo pesquisas
científicas que propõem uma dimensão ética no âmbito dessas pesquisas. Isso é
essencial — essencial! Os animais e todas as outras formas de vida não podem ser
usados como se fossem descartáveis, porque, sem os demais seres, a própria vida
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humana não existiria. Sem valorizar a vida de cada ser, que compromisso ético
demonstraremos ter com a existência em si complexa do mundo em que nós
vivemos?
Vejo aqui aqueles que lutam contra a violência, como o Deputado Ricardo
Izar, que ocupa a tribuna deste plenário; como o Deputado Ricardo Tripoli, que tem
sido parceiro nessa caminhada — faço questão de lembrar —; e como o Deputado
Marcelo Álvaro Antônio. Nós somos das correntes mais diferentes, mas há uma
causa comum que se chama ética. E ética nós devemos ter, como seres humanos,
na relação com todos os seres, ou não seremos humanos, ou teremos rompido com
a nossa própria capacidade e humanidade.
A agenda das políticas públicas está muito bem coordenada pelo trabalho dos
meus colegas Parlamentares. Somo-me, em todos os sentidos, à causa e à luta que
S.Exas. representam. E também faço da minha voz aqui nesta Casa, no que puder
contribuir, a voz daqueles que propõem um mundo onde nenhuma forma de
violência exista.
Todas as formas perversas de violência contra os animais também são
formas perversas de destruição humana. Há uma perversa conexão entre elas, de
verdade, na destruição da vida. E nós não podemos aceitá-las de modo algum como
parte da realidade, como maiores que a vida. Nós humanos não somos maiores,
somos parte deste ambiente e responsáveis pelo cuidado dele.
Muito obrigada.
Bom trabalho para todos vocês. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Gostaria de convidar o Dr.
Ulisses Borges de Resende, do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, para
compor a Mesa conosco.
Seja bem-vindo, Dr. Ulisses. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Neste momento, passo a
palavra ao Deputado Reginaldo Lopes, para fazer as suas considerações.
O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, amigo e companheiro Deputado Marcelo Álvaro Antônio, meu
conterrâneo, quero parabenizá-lo pela iniciativa.
Também quero cumprimentar a Vereadora Carla Sassi, de Conselheiro
Lafaiete, igualmente nossa conterrânea, e o Presidente Ricardo Izar.
Eu quero registrar rapidamente que, de fato, nós precisamos retomar o que
eu chamo de caminhada civilizatória neste País, de que faz parte, é evidente, o
rompimento com qualquer tipo de preconceito da sociedade brasileira.
Existem enormes desafios nesse rompimento de preconceitos. É preciso
enfrentar o preconceito contra os mais pobres e a questão da violência, do genocídio
contra os jovens, negros e pobres e contra a comunidade LGBT. É preciso combater
o racismo, o machismo, o sexismo. São inúmeros os preconceitos que fazem parte
dessa caminha civilizatória que o século XXI impõe — e um novo olhar já deveria ter
sido construído nos demais séculos. Mas é evidente que, dentro dessa nossa
caminhada civilizatória, é absurda a nossa relação, como seres humanos, com os
animais.
Presidente Marcelo Álvaro Antônio, colocar a proteção aos animais na pauta,
ter uma agenda e construir uma nova cultura na sociedade, para que ela possa
compreender a dimensão do tema, é fundamental. Portanto, eu quero me somar a
essa luta. Estamos à disposição para a conquista dessa nova conscientização que
se impõe a todos nós.
Obrigado e parabéns pela iniciativa. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Deputado
Reginaldo Lopes.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Neste momento, aproveito
para passar a palavra ao Dr. Ulisses Borges de Resende.
O SR. ULISSES BORGES DE RESENDE - Exmo. Deputado Marcelo Álvaro
Antônio, na pessoa de quem eu cumprimento todos os integrante da Mesa, senhoras
e senhores, queria, antes de tudo, pedir desculpa pelo atraso. Eu tive um
compromisso mais cedo e não tive como chegar aqui antes.
É uma honra muito grande estar presente nesta solenidade. Na verdade, ela
só reforça o quanto a questão animal tem crescido, tem se desenvolvido. O número
de pessoas que têm se sensibilizado com ela é cada vez maior. E trata-se de
pessoas ativistas, abnegadas, que muitas vezes abrem mão do seu tempo, de se
dedicar a situações até pessoais, de usufruir do seu descanso, etc., em função da
causa animal.
Nós estamos vendo também que esta Casa está com as suas portas abertas.
Tivemos uma audiência pública recentemente em que se discutiu a questão relativa
aos crimes contra os animais, crimes esses que são considerados de menor
potencial ofensivo. Há também o projeto do Deputado Ricardo Izar e de outros no
sentido de que os animais deixem de ser considerados bens pura e simplesmente,
que podem ser vendidos, comprados, etc. Realmente não há razão para que nós
tratemos os nossos irmãos menores, os animais, como se fossem coisas.
Enfim, nós estamos cada vez mais caminhando no sentido de uma crescente
conscientização da sociedade em relação à questão animal. Então, eu realmente
fico muito feliz com este evento. Parabenizo a todos pela sua realização,
especialmente àqueles que dedicam a sua vida à causa animal, que são os
homenageados neste momento, em última instância.
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Era isso que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Deixo um abraço. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Dr. Ulisses,
pelas palavras e considerações.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Passo a palavra para o nosso
nobre Vice-Presidente desta Casa, Deputado Fábio Ramalho, que é Coordenador da
bancada de Minas Gerais.
É um prazer passar a palavra para V.Exa.
O SR. FÁBIO RAMALHO (PMDB-MG. Sem revisão do orador.) - Inicialmente,
parabenizo o grande Deputado Marcelo, que está conduzindo esta sessão solene, o
Deputado Ricardo Izar e a Carolina, que eu também já conheço.
Quero dizer que é uma alegria fazer parte da frente parlamentar de proteção
aos animais. E eu acho que esta sessão solene demostra todo o respeito que esta
Casa tem com os animais. Então, quero parabenizar os envolvidos e deixar a
certeza de que temos que tratar bem os pequeninos.
Esta é uma brilhante sessão solene. Parabéns a todos.
Bom dia a vocês.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Deputado
Fábio Ramalho, pelas considerações.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Eu vou passar a palavra
agora para o Deputado Laudivio Carvalho, que também é um aguerrido expoente da
defesa da causa animal, com a qual tem contribuído efetivamente.
Por favor, Deputado.
O SR. LAUDIVIO CARVALHO (SD-MG. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, muito bom dia.
Senhoras e senhores, é um prazer enorme mais uma vez estar no plenário
desta Casa em um momento tão importante.
O Deputado Ricardo Izar, no ano de 2015, presidiu a CPI dos Maus-Tratos a
Animais, que se dedicou ao combate de crimes contra os animais e à defesa da vida
deles, e eu fui o Vice-Presidente desta CPI. Percorremos o Brasil e pudemos
perceber claramente, em muitos locais aonde chegamos, Sr. Presidente, que os
animais eram vistos como meros objetos. Isso nos incomoda profundamente.
Os animais têm que ser considerados seres vivos, seres que têm
sentimentos, que sentem fome, dor, alegria e tristeza. Há pequenas diferenças entre
os animais e os seres humanos: eles não pedem dinheiro emprestado nem para
serem avalizados; só pedem carinho e amor, mais nada.
Nós temos a obrigação, como seres humanos, como seres pensantes que
somos, de defender os outros seres, sejam eles pequenos ou grandes. Como dizia o
Deputado Ricardo Izar, não importa se o animal é um elefante ou um pequeno gato
recém-nascido, todos têm valor e precisam ser respeitados.
Quero parabenizar o Sr. Presidente, assim como o Deputado Ricardo Izar, a
Carol e tantos outros que muitas vezes dão a sua vida em defesa desses pequenos
ou grandes seres. Parabéns a vocês.
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Esse é um dia muito especial na Câmara Federal e um dia muito especial
para mim, que sou também defensor dos animais. Se pudesse, teria, dentro da
minha casa ou num terreno, um espaço para acolher todos aqueles que são
abandonados, judiados, maltratados e muitas vezes esquecidos pelos seus donos.
Eu repito: animal só quer carinho e mais nada.
Sr. Presidente, um grande abraço.
Muito obrigado.
Um bom dia a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Deputado
Laudivio Carvalho.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Eu quero registrar a presença
da Dra. Edna Maria Telles, protetora do Rio de Janeiro que é Presidente da ONG
Late e Mia Companhia, Presidente da Comissão de Direito Animal de Casimiro de
Abreu e advogada.
É um prazer tê-la conosco, Dra. Edna.
Também registro a presença de Marcelo Cardador, protetor animal da ONG
Anjos Protetores, de Brasília.
Seja bem-vindo. (Palmas.)
Registro ainda a presença do Dr. Gilvan Pereira Campos, Presidente da
Associação Protetora dos Animais do Distrito Federal.
Seja bem-vindo também.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Passo a palavra neste
momento para a Sra. Carolina Mourão, que é a Presidente da Confederação
Brasileira de Defesa Animal. (Pausa.)
O SR. LEONARDO QUINTÃO - Deputado Marcelo, antes da fala da nossa
querida convidada, eu gostaria de pedir permissão para saudar V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - É claro. Por favor, Deputado.
O SR. LEONARDO QUINTÃO (PMDB-MG. Sem revisão do orador.) - Eu
quero parabenizar V.Exa. e também o Deputado Ricardo Izar pela solenidade que
nós estamos fazendo aqui. Eu também amo os animais e tenho três cachorros lá em
casa: a Lady, o Horácio e a Ema, que nos trazem muita alegria.
Eu acho muito bonito esse trabalho das unidades de proteção, que nós
viemos saudar, e fico triste de ver como um ser humano pode maltratar um animal.
Quando nós o tratamos bem, os olhos do animal transmitem paz e alegria. Imaginem
o que um ser humano que maltrata animais faz dentro de casa com os familiares,
com uma pessoa idosa, com uma criança.
Então, parabéns a V.Exas.! Nós temos, sim, que respeitar as plantas e os
animais e amar o ser humano. As pessoas que maltratam animais são monstros,
que precisam de cura espiritual, de cura interior. Parabéns por esse trabalho,
Deputados Ricardo e Marcelo!
Que todos sejam bem-vindos à Casa do Povo! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Obrigado, Deputado
Leonardo Quintão. Disse bem V.Exa. Nos Estados Unidos, a pessoa que pratica
crueldade e maus-tratos a animais já é monitorada pelo FBI por ser um potencial
sequestrador, agressor do próprio ser humano.
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O SR. LEONARDO QUINTÃO - Então vamos fazer isso aqui.
E eu queria dizer que agora eu também tenho abelha na minha casa. Eu não
sei se os senhores sabem, mas no Brasil nós temos abelha sem ferrão. Estou
entusiasmadíssimo com isso! E deixo a dica para os amantes dos animais: vamos
criar abelha sem ferrão, que é uma maravilha.
Deus nos abençoe com muita alegria! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Obrigado, Deputado
Leonardo Quintão. Um abraço.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Passo a palavra ao Deputado
Ricardo Izar, que também quer fazer um aparte.
O SR. RICARDO IZAR (Bloco/PP-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Eu queria só aproveitar a presença dos Deputados Leonardo Quintão e Adelmo
Carneiro Leão para fazer um pedido.
Nós estamos fazendo um acordo com a Presidência para apresentar um
requerimento de urgência para votação de dois projetos e, para isso, vamos precisar
da assinatura dos Líderes partidários. Eu estava agora conversando com o Sandro,
assessor do Presidente, sobre isso. São dois projetos importantes. Um veda a
utilização de animais em instituições de ensino; o outro é o PL nº 6.799, de 2013,
que muda a natureza jurídica do animal.
Acabamos de fazer um acordo e precisamos da assinatura dos Líderes dos
partidos de V.Exas. para apresentarmos o requerimento de urgência. O Presidente
vai colocá-los em votação. Se V.Exas. puderem me ajudar com seus partidos, eu
agradeço.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Deputado
Ricardo Izar.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Agora, sim, a Sra. Carolina
Mourão tem a palavra.
A SRA. CAROLINA MOURÃO - Bom dia a todos.
Finalmente chega o dia em que a Câmara dos Deputados recebe, pela porta
da frente e com galhardia, os protetores dos animais do Brasil. Já era hora de
promover essa honraria a esses milhares de heróis anônimos que, neste exato
momento, estão ocupados resgatando animais e pelejando com os seus muitos
problemas pela falta de reconhecimento da atividade.
Esta solenidade é para vocês, protetores e ativistas que, por diversas
dificuldades inerentes a essa atividade que exige presença full time, não puderam
estar aqui para receber este carinho e reconhecimento oficial nominal. Vocês, que
não estão assistindo a esta sessão solene por estarem nas ruas, em algum beco
deste imenso Brasil, arriscando-se pela urgência dos inocentes, nada perderão. A
sessão está gravada para sempre, para ser rememorada a todo tempo.
Afinal, qual é o custo financeiro e emocional para os protetores do Brasil do
descaso sanitário do Estado e do descontrole diante do nascimento de milhões de
animais urbanos resgatados com dor, com medo, com fome ou frio? Os protetores
acolhem, acima de suas possibilidades, os invisíveis, os que estão em perigo, os
ameaçados, os mutilados, os sujos, os doentes, os famintos, os abandonados.
Quase sempre, tudo isso ocorre ao mesmo tempo.
Onde os protetores — em sua maioria, pessoas humildes — alojam milhares
de animais retirados das ruas? Como pagam as suas despesas altíssimas de saúde
em clínicas veterinárias?
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Nós, da Confederação Brasileira de Defesa Animal, das federações
estaduais, abrigos de protetores, queremos, sim, saber dos seus problemas e
colaborar com respostas e soluções sustentáveis que tornem essa atividade menos
penosa. Contamos, nesse contexto, com a total disponibilidade do Deputado
Marcelo Álvaro Antônio e de alguns outros importantes Parlamentares e
colaboradores do processo legislativo da causa animal.
Não importa se se trata de cães, de gatos ou de ratos resgatados do Instituto
Royal, que recebia 5 milhões de reais para mentir para a sociedade que investia em
vacinas quando na verdade investia no enriquecimento de empresas particulares
que pagavam para que o laboratório testasse em animais experimentos
inconclusivos, inúteis e cruéis. Ali no laboratório do Instituto Royal, em São Roque, o
que houve, diga-se de passagem, foi um grande e memorável resgate — e não uma
invasão, como sempre reiteramos.
É preciso entender que a proteção dos animais é a proteção de todos os
animais, antes de tudo. Esse é o prisma que o verdadeiro protetor precisa perseguir,
o prisma do animal aflito, a seu alcance no resgate. Não importa qual seja o animal
ou a espécie em questão. Para o verdadeiro protetor dos animais, o que importa é o
valor de uma vida. O universo que o protetor celebra diariamente é a libertação
daquele animal aflito.
Quem não se lembra do impressionante resgate dos porcos acidentados do
Rodoanel, até então sem nome, sobreviventes de uma tragédia ainda maior do que
o triste destino do abate na indústria de alimentos? Todo o Brasil se emocionou,
acompanhando a tensão nas redes e na TV, com os esforços em retirar das
ferragens aqueles animais ainda vivos, aos gritos, em meio a outros já mortos.
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Aqueles porcos resgatados ganharam nome: são as Marias. Sim, elas brincam com
bolas gigantes e gostam de carinho. E quem não gosta de carinho no reino animal?
Protetores, ajudem seus colegas, sim. Colaborem o quanto puderem em seus
difíceis resgates, mas somente se puderem. Se não puderem, jamais se prestem ao
desserviço de estender ajuda com um braço, retirando-a com outro. Jamais ajudem
cobrando perfeição em uma atividade sem regras claras.
Vamos colocar as regras do jogo e trazer um marco legal para a atividade,
estrangulando de uma vez por todas a perseguição entre vocês, ajustando
definitivamente os conflitos internos que impedem avanços. E peço o apoio do
Deputado Marcelo Álvaro Antônio nesta oportunidade.
Protetor, não exponha um colega nas redes em suas falhas e limitações. É
preciso entender que a proteção é um processo voluntário de amadurecimento, e as
falhas dos nossos colegas são também as nossas.
Aqui fazemos uma homenagem também aos animais que se foram sem
resgate, aqueles que não pudemos salvar nas ruas das mãos de sádicos
proprietáros dos laboratórios ou da indústria. (A oradora se emociona.)
Mas não lamente, protetor, nem murmure sua vocação e as dificuldades
nessa primeira fase de conquistas. Talvez você ainda não tenha enxergado que
pertence a uma seleta casta de corajosos pioneiros inventando, no século XXI, uma
engenhoca transformadora que está se aperfeiçoando. Esse enorme gasto de
energia é necessário para tirarmos da inércia a consciência, o valor da vida, qual
seja, neste País. Um resgate é bem maior do que parece. É a construção de um
grau de consciência coletiva que começa pelos animais. É pelos animais que
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começaremos do zero a resgatar e valorizar o ser humano, o cidadão brasileiro
nessa sociedade doente.
Eis que uma geração se levanta, multiplicando a cultura do resgate, forçando
políticas públicas em favor da razão, da moralidade e da paz em seu sentido mais
amplo. Não haverá paz enquanto tratarmos animais como comida ou brinquedo, ou
enquanto gastarmos nossas energias nos regulando. Despertem para a piedade de
todos os seres que sentem medo e dor e para a generosidade com sua própria
espécie. “Tudo o que vive quer viver!”
Parabéns, protetores dos animais do Brasil! Vocês são fantásticos, a mola
propulsora de uma libertação ampla de consciência do novo século que excede o
presente entendimento. (A oradora se emociona.)
Obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Obrigado, Carolina Mourão,
pelas belas palavras.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Eu passo a palavra neste
momento ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, nosso conterrâneo lá de Minas
Gerais.
O SR. ADELMO CARNEIRO LEÃO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Bom
dia, pessoal. É bom estar aqui com vocês.
Quero cumprimentar o Presidente Marcelo Álvaro Antônio, cujo pai foi meu
colega e amigo na Assembleia de Minas Gerais e é grande e valoroso político no
meu Estado; o Deputado Ricardo Izar; as lideranças presentes; a Deputada Luzia,
nossa companheira de Minas que estava aqui; todas as autoridades presentes.
Em primeiro lugar, eu quero prestar homenagem aos animais que durante a
minha vida serviram para o meu aprendizado, para a minha formação, para a minha
alimentação.
Eu fiz Medicina, e as pessoas que fazem Medicina neste País sabem como os
animais são importantes nas nossas vidas. Eu, que fiz pesquisa na área de
fisiologia, sei do significado dos animais na nossa vida. Mas eu sei também que
nesse processo civilizatório podemos encontrar alternativas em que não haja
sofrimento e utilização dos animais para o nosso aprendizado.
Hoje existem técnicas e metodologias muito mais avançadas que certamente
deverão substituir o uso dos animais em todas essas condições no processo de
aprendizado.
A própria Câmara Federal votou recentemente matéria sobre a utilização de
animal como instrumento de festa, de manifestações culturais populares. Eu votei
contra. Entendo que podemos evoluir no sentido de que as nossas festas, as nossas
alegrias e a nossa cultura se façam sem a utilização e o sofrimento dos animais.
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Então, eu presto uma homenagem àqueles que, em função do momento
civilizatório e do lugar em que vivi, serviram, e serviram com muito sofrimento, ao
meu aprendizado. Esse aprendizado também se faz no sentido de nos comprometer
com a lógica de podermos buscar métodos alternativos para que eles não sejam
sempre esse tipo de instrumento.
Quero dizer ao Deputado Ricardo que, com muita alegria e honra, eu participo
da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Animais. E, no momento que
estamos vivendo, precisamos colocar algumas questões importantes como desafios
para nós. Estamos vivendo um momento de crise ampla, profunda, grave, moral,
ética, financeira, política, em todos os sentidos. E crise, como dor, deve servir para o
nosso aprendizado também.
Enxergando os problemas que estão ocorrendo, eu lembro aqui Sai Baba, o
grande pensador indiano que diz que, quando estamos numa despensa escura ou
pouco iluminada, vemos um cenário e, quando substituímos uma lâmpada fraquinha
por outra mais forte, vemos sujeira onde nunca víamos.
Estamos no tempo da luz. Esse tempo de crise também é um tempo de luz,
um tempo de graves revelações que nos chocam muito. Diante dessa visão que
temos, é preciso também que tenhamos atitudes para podermos melhorar essa
relação.
Certamente temos que cuidar das raposas e das galinhas, dos lobos e dos
cordeiros, mas não podemos admitir que, na coordenação das nossas Casas ou
ambientes, a raposa e a galinha, o lobo e o cordeiro sejam colocados no mesmo
lugar: a raposa para cuidar das galinhas, o lobo para cuidar dos cordeiros.
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É preciso, em cada espaço, em cada condição, cuidar dos animais, para que
todos possam viver felizes. É preciso reconhecer que os animais têm sentimento. É
preciso reconhecer que os animais têm memória, não só os elefantes. E é preciso
reconhecer que, quando são maltratados, diante de quem os maltrata, eles também
se sentem estressados, ofendidos.
Isso dá para vermos de maneira muito clara. Quando os animais são bem
cuidados — há filmes, testemunhos e registros belíssimos —, notamos que, às
vezes depois de muito tempo que eles estão isolados, entre quem os trata bem e
eles, a relação de afetividade, de carinho, de abraço, de amor volta. Essa condição
existe e pode ser cultivada, ela pode ser preservada.
Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, podemos também, Deputado
Ricardo Izar, colocar como desafio na pauta de discussão e de debate como essas
pesquisas são feitas e como os animais são utilizados, porque são animais
abandonados, esquecidos, maltratados que estão aí. Como podemos tratar esse
assunto? Qual é a posição da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Animais
diante da utilização de animais para uso experimental?
Acho que vale a pena, nesse momento, discutirmos isso também, porque
certamente vamos encontrar alternativas muito mais interessantes para que a vida
produza flor e fruto.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Deputado
Adelmo Carneiro Leão.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Passo a palavra agora para o
Dr. Maurício Bruns, que é Diretor-Executivo da Fundação Hermann Weege do
Zoológico de Pomerode, Santa Catarina.
O SR. MAURÍCIO BRUNS - Exmo. Deputado Federal Marcelo Álvaro Antônio,
Exmo. Deputado Ricardo Izar, na pessoa de V.Exa. gostaria de cumprimentar todos
os membros da Mesa. Cumprimento, em especial, todos os protetores de animais
aqui presentes e todos os protetores de animais do Brasil.
Falo aqui em nome da Fundação Hermann Weege, que é uma instituição sem
fins lucrativos fundada em 1977. Assumimos essa instituição em estado decadente,
em 2001, mais ou menos no cenário que representa hoje a maioria dos zoológicos
do Brasil. Infelizmente estava sucateado. Com muito trabalho e perseverança, hoje
nos tornamos referência na América do Sul em termos de bem-estar e tratamento de
animais e sinônimo de qualidade para os zoológicos.
Fiquei muito honrado, Deputado Marcelo Álvaro Antônio, ao receber o e-mail
me convidando para fazer parte da audiência pública que será realizada no dia 8.
Acho que a matéria veio no momento exato, porque, mais do nunca, nós precisamos
modernizar principalmente o modelo de gestão de zoológicos no Brasil, que, a meu
ver, é totalmente errôneo.
Temos que conscientizar todos os gestores políticos e as pessoas de forma
geral que nós temos que colocar o animal em primeiro plano e, sim, defender o
interesse a ferro e fogo, doa a quem doer. Estou aqui, inclusive, falando contra os
meus pares, mas eu não poderia me furtar a dizer que há, em muitos momentos,
negligência em muitas instituições, e com isso eu, como diretor de zoológico, não
compactuo.
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Venho à presença de vocês para somar esforços e colocar nossa instituição à
disposição do que for preciso. Gostaria muito, se possível, de participar na
Comissão Parlamentar que vai discutir — pelo que ouvi nesses dias, inclusive a
Carol me falou — a vida animal em extinção no Brasil, representando realmente o
interesse dos animais, principalmente dos animais silvestres.
Todos os anos nós acolhemos dezenas e dezenas de animais vítimas de
atropelamento, grandes aves que acabam se chocando em redes de alta tensão,
vítimas de apreensão do IBAMA — Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis, da FATMA — Fundação do Meio Ambiente e da
Polícia Ambiental. Nós realizamos o tratamento desses animais com recursos
próprios e devolvemos 99% desses animais à natureza. Infelizmente 100% não é
possível, porque muitas vezes o animal chega mutilado, com perna quebrada, bico
quebrado, asa quebrada. Nós mantemos esse animal na Fundação Hermann Weege
Zoológico Pomerode.
Uma vez eu fiquei extremamente desgostoso com um representante de um
órgão fiscalizador, de um determinado CETAS — Centro de Triagem de Animais
Silvestres, que me ligou dizendo que havia certa quantidade de aves de rapina lá e
que se eu não fosse buscar esses animais eles seriam eutanasiados. “Faça o que
eu falo, só não faça o que eu faço.” É uma imoralidade. Moral da história: esses
animais estão até hoje, cerca de 5 anos depois, sob nosso abrigo, sob nossos
cuidados humanos.
Realmente nós precisamos mais do que nunca modernizar a legislação
brasileira no que tange à questão de trato com os animais.
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Senhoras e senhores protetores de animais, meus parabéns. Vamos unir
esforços. Sei que unindo esforços, com o mesmo rumo, com o mesmo norte,
conseguiremos muito mais frutos.
Meu muito obrigado, Deputado Marcelo Álvaro Antônio. Obrigado a todos.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Dr. Maurício,
pelas considerações. Certamente o senhor é muito bem-vindo nesse conjunto de
esforços em favor da causa dos direitos dos animais.
Muito obrigado, Dr. Maurício.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Passo a palavra agora para o
nobre Deputado Domingos Sávio, nosso companheiro de Minas Gerais.
O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Sem revisão do orador.) - Querido
amigo Presidente, Deputado Marcelo Álvaro Antônio, quero cumprimentar V.Exa., o
Deputado Ricardo Izar e todos os protetores e protetoras de animais aqui presentes.
Eu quero me unir aos senhores nessa causa, que para mim é uma paixão e,
mais do que isso, é a minha profissão. Eu sou médico veterinário. Essa é uma
escolha da qual eu me orgulho muito. Honro muito esta profissão. Tenho nela uma
forma de simbolizar sempre o meu carinho, o meu respeito e — diria mais — a
minha gratidão aos animais. É preciso que tenhamos a dimensão exata da nossa
relação com esses seres tão especiais na vida e ao longo da história da
humanidade. Nós não devemos só gratidão, mas também e acima de tudo respeito
aos animais.
Portanto, esta é uma sessão em que nós, embora com muita justiça
estejamos homenageando as pessoas, podemos não só refletir sobre o papel dos
animais nas nossas vidas, mas também nos desprendermos um pouco do nosso
egoísmo e pensarmos nos animais como seres vivos.
Parabenizo o Deputado Ricardo Izar e me uno a ele na luta para aprovarmos
rapidamente o projeto de sua autoria que altera o Código Civil. Pode parecer algo
singelo. É comum alguns, às vezes muito insensíveis, até fazerem piadinha em
relação a gestos como esse do projeto do Deputado Ricardo Izar, que se preocupa
em modificar a tipificação do animal, para que ele não seja tido como coisa na
relação cível e processual ou nas relações jurídicas, mas que seja tratado como de
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fato o é, como sujeito, como aquele que merece respeito e atenção, e não uma coisa
que se utiliza e descarta.
Temos muitos e grandes desafios pela frente para que consigamos fazer com
que a humanidade — e podemos começar por aqueles que estão perto de nós, em
casa, na rua, no bairro, na cidade — compreenda que animais não são coisas
descartáveis. É comum vermos iniciativas absurdas de campanhas para sacrificar
animais. Isso é algo inaceitável, é criminoso! Já votamos aqui projeto de lei deixando
absolutamente claro que isso é crime, mas ainda há quem pense que é uma atitude
normal.
Devemos investir em Centros de Vigilância Sanitária, cuja principal
preocupação é proteger o ser humano, o que é absolutamente necessário. Sou
veterinário e, quando fui prefeito, lutei pela instalação de um centro desses lá em
Divinópolis, ao mesmo tempo em que trabalhei em parceria com a Sociedade
Protetora dos Animais, doando terreno, ajudando a estruturar abrigos. Mas nós
temos que nos preocupar com a vigilância sanitária não só para proteger o ser
humano, mas também para proteger o animal. Precisamos, inclusive, redimensionar
o conceito dos Centros de Vigilância Sanitária para que eles sejam hospitais
veterinários, para que estejam devidamente estruturados para cuidar dos animais.
Eu concluo, Sr. Presidente, deixando aqui os meus parabéns a todos os que
já compreendem isso e que se unem nesta causa extremamente humana. A nossa
condição humana nunca estará completa, se não soubermos respeitar e valorizar os
animais.
Cumprimento os senhores e me uno aos grandes desafios que temos para
difundir esse entendimento de que o animal merece e tem direito a respeito, a
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cuidados. E isso vale em todas as circunstâncias, não é só para aquele que temos
dentro de casa, às vezes, para o nosso prazer, mas também para aquele que está
na rua, aquele que está abandonado, aquele para o qual nós devemos dedicar o
nosso olhar e o nosso cuidado.
Parabéns pela iniciativa! Uno-me aos senhores, nesta causa que é de todos
nós. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Deputado
Domingos Sávio.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Registro a presença do
Deputado Weliton Prado no plenário, também um defensor que soma esforços
conosco nesta causa tão nobre.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Passo a palavra ao Deputado
Nilto Tatto, Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa. S.Exa. tem sido
um grande companheiro nesta luta, fundamental para que os projetos avancem na
Comissão. Em seguida, terão a palavra os Vereadores e Vereadoras aqui presentes.
O SR. NILTO TATTO (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr.
Presidente Marcelo Álvaro Antônio. Parabenizo V.Exa. pela iniciativa de realização
desta sessão de homenagem.
Cumprimento os colegas Parlamentares presentes e especialmente os
representantes de todas as organizações da sociedade civil que trabalham em
defesa dos animais.
Aproveito esta oportunidade para ressaltar a responsabilidade que foi
colocada a nós Deputados e ao conjunto das organizações da sociedade civil que
acompanham este tema.
Este debate representa um ganho principalmente para a sociedade civil
organizada, do ponto de vista mais conceitual da nossa relação como espécie
humana com as outras espécies, as domesticadas.
Trata-se de um trabalho que vem acontecendo no mundo inteiro e, no Brasil,
está sendo frutífero, do ponto de vista de verificar os animais como vida, com
direitos próprios. Nesta perspectiva, eles não são coisas a serviço simplesmente da
nossa espécie, o ser humano.
Esta perspectiva coloca a necessidade de criarmos mecanismos, legislações,
políticas públicas de reconhecimento do direito à vida e do direito à proteção,
colocando-nos numa relação de igualdade com as outras formas de vida,
principalmente no caso dos animais domésticos.
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Quero parabenizar pelo trabalho a sociedade civil e os senhores que vêm
diariamente trabalhando na sociedade, o que começa a se refletir nos debates e na
criação de legislação e de políticas públicas, por parte do poder público e por nós
Parlamentares.
Quero, ainda, colocar outra questão, do ponto de vista conceitual, que é a
relação da nossa espécie com aquilo que podemos chamar de questão da caça a
animais. Refiro-me aos animais silvestres.
Tradicionalmente, nós podemos colocar que, até por volta de 1940, a
legislação no Brasil entendia a caça aos animais silvestres como propriedade do ser
humano que visse primeiro. Depois, houve uma mudança conceitual importante: o
entendimento de que os animais silvestres, a fauna, são importantes para a
sociedade brasileira e, portanto, o Estado tinha que ter uma política de proteção da
fauna. Esta mudança foi fundamental.
Por isso, cito especificamente um projeto de lei que está na Comissão de
Meio Ambiente que trata de fazer esta mudança conceitual. Neste projeto de lei que
trata da caça, querem mudar o conceito, voltando lá para trás, criando, portanto, um
prejuízo e um retrocesso muito grande nesta relação.
Conceitualmente, nós avançamos e estamos num caminho, mas há um risco
muito grande de haver retrocessos. Neste caso, eu quero chamar a atenção para o
seguinte. Se colocarmos hoje este projeto de caça para ser votado aqui, ele poderá
ser aprovado, e nós teremos um retrocesso muito grande.
Eu cito como exemplo a discussão que tivemos aqui em relação aos rodeios.
Nós temos nesta Casa um conjunto de Deputados que são minoria, estão na defesa
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dos direitos dos animais que, portanto, correm o risco de, se trouxerem para o
plenário determinados projetos, terem um retrocesso enorme.
Nossa responsabilidade é muito grande aqui dentro. Eu quero, de novo, dizer
para os senhores e para as entidades que trabalham nesta pauta que a
responsabilidade dos senhores aumenta principalmente na conjuntura de ajudar a
trabalhar cada vez mais — refiro-me ao trabalho que os senhores já vêm fazendo —
e fortalecer esta aliança de que é fundamental trabalhar cada vez mais na
conscientização do conjunto da população brasileira para estarmos juntos na batalha
que os senhores já vêm fazendo.
Este é nosso papel, mas também é o papel dos senhores. Desculpem-me
estar colocando desta forma, mas é fundamental termos uma responsabilidade cada
vez maior em defesa da vida de todos, não só da nossa espécie, mas de todas as
espécies.
Parabéns às entidades e ao Deputado Marcelo Álvaro Antônio por esta
iniciativa, pois é fundamental trazermos este debate para repercutir na sociedade
brasileira como um todo.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Deputado
Nilto Tatto, Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, uma das mais
importantes relacionadas ao tema da causa animal.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Passo a palavra à Sra. Thaís
Gomes de Souza, Vereadora e Presidente da Associação Protetora e Amiga dos
Animais de Anápolis, no Estado de Goiás.
Peço à Thaís Gomes e aos demais oradores que sejam breves nas falas, se
possível, no tempo de 3 minutos, para que todos tenham tempo para falar. Muito
obrigado.
A SRA. THAÍS GOMES DE SOUZA - Bom dia, Sr. Presidente Marcelo Álvaro
Antônio. Bom dia a todos os Parlamentares presentes, Deputado Ricardo Izar. Na
pessoa de V.Exas., cumprimento a todos os presentes. Cumprimento todos esses
valorosos cidadãos que são protetores dos animais e que realizam um trabalho de
relevante valor para a sociedade.
Eu sou Vereadora. Fui eleita, com muito orgulho, pela causa animal.
Desenvolvo o trabalho de proteção animal desde os 17 anos de idade. O que me
motivou a entrar na política foi a luta por políticas públicas eficientes. Nós sabemos
que a única forma de avançar é lutando por políticas públicas.
Hoje, no Brasil, estima-se que existem em torno de 40 milhões de animais
abandonados em vias públicas. Nós precisamos lembrar que este é um problema
sério de saúde pública. Não é só uma questão de sentimentalismo pelos animais,
mas uma questão de zoonose, de transmissão de doenças, de atropelamentos em
vias públicas. Nós precisamos tratar este problema com a prevenção. Assim, os
Parlamentares precisam estar atentos a este fato, porque a voz dos animais ressoa
também pela necessidade de que lutemos por eles.
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Nós

precisamos

adotar

medidas

preventivas.

Matar

cães

e

gatos

indiscriminadamente não é uma prática eficiente: gera estresse ao trabalhador,
impactos ao meio ambiente e conflitos com a sociedade.
Os animais são seres sencientes, portadores de interesses, capazes de
experimentar dor e sofrer física e mentalmente. Foram transformados pelo homem
em sua natureza primitiva, tornando-se domésticos e dependentes dos nossos
cuidados e da nossa responsabilidade. Diante desta necessidade, precisamos da
implementação efetiva por parte do poder público de políticas de prevenção ao
abandono dos animais.
A Organização Pan-Americana de Saúde preconiza que o tratamento dado à
questão deve ser alicerçado pelos seguintes aspectos: ser eficiente, no sentido de
modificar condutas e prevenir o abandono futuro de animais; ser humanitário e justo,
pois os animais são vítimas da falta de responsabilidade das pessoas, das
autoridades.
Precisamos das autoridades, dos profissionais de saúde, dos educadores,
dos especialistas em bem-estar animal e das ONGs.
A atuação do poder público precisa ser eficiente, modificando condutas e
prevenindo o abandono de animais, ao tempo em que precisa ser humanitária, justa
e ética. Conforme preconiza o art. 225 da Constituição Federal, os animais são
dever do poder público e de toda a sociedade.
Portanto, deixo os meus cumprimentos a todos esses valorosos cidadãos que
prestam um trabalho de relevante valor social para a sociedade. Que possamos
olhar com mais carinho para esta causa, que depende somente de nós!
Devolvo a palavra a V.Exa., Sr. Presidente. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Vereadora
Thaís Gomes. Continue sempre firme nesta nobre causa.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Passo a palavra à Vereadora
de Manaus Joana D'arc.
A SRA. JOANA D'ARC DOS SANTOS CORDEIRO - Bom dia a todos os
protetores!
É com muita alegria que eu venho a esta sessão tão especial. Acredito que eu
seja a pessoa que vem do lugar mais distante do nosso País. E, por ser o lugar mais
distante e geograficamente muito delimitado, ao qual nós só temos fácil acesso por
meio de avião, por via aérea, temos talvez as maiores dificuldades entre todos os
Estados e cidades do nosso País. Enquanto nós vemos cidades como São Paulo e
outras serem referências na proteção animal, em Manaus padecemos da total
ausência de políticas públicas voltadas para os animais.
Hoje eu estou trabalhando como Vereadora, eleita para meu primeiro
mandato. Não tinha nenhum envolvimento com a política, mas sou protetora ativa há
10 anos e Presidente da ONG Pata, filiada ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa
Animal, que tem um trabalho reconhecido em todo o nosso Estado. Sentimos, então,
a necessidade de ter um representante no Poder Legislativo, e eu consegui, com a
ajuda de protetores, chegar aonde eu estou.
E, não sendo diferente em Manaus, na nossa Câmara essa luta ainda é vista
com muito preconceito. É a primeira vez que nós temos um Parlamentar que abraça
a causa animal e a vive verdadeiramente.
Só para vocês terem ideia, há uns 6 anos, 8 anos, enquanto em nenhuma
cidade havia mais câmaras de gás, em Manaus, embora elas também não fossem
mais usadas, fazia-se a eutanásia dos animais, colocando um motor de fusca numa
sala onde eles eram cruelmente expostos à morte.
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Nós lutamos bravamente contra isso e hoje temos apenas a castração.
Conseguimos avançar e hoje temos uma lei estadual que não permite mais a
eutanásia de animais saudáveis.
Assim, nós vamos caminhando aos poucos, claro que alinhados com o que
acontece em todo o País.
Eu quero dizer a todos que a luta é muito árdua. Eu lembro que, quando tinha
19 anos e comecei a atuar na causa, nós éramos tidos realmente como
“proteloucos”. Ninguém levava em consideração a nossa luta. Achavam realmente
que nós éramos pessoas que não tínhamos o que fazer, por estarmos defendendo a
vida de seres inocentes.
Hoje eu vejo que, embora com muitas dificuldades, nós temos um grande
papel na mudança que o nosso País almeja ver acontecer em âmbito nacional em
respeito a todas as vidas, seja a vida dos animais ou a das nossas florestas, bem
como aos nossos recursos naturais e a todo o nosso meio ambiente. Então, fico
muito feliz quando vejo pessoas realmente empenhadas, que metem a mão na
massa, que resgatam os animais, que realmente dedicam o seu tempo e o seu
dinheiro, Deputado, para que nós possamos fazer o que o poder público hoje não
faz.
Eu quero voltar aqui um dia e poder dizer que nós somos um País que
respeita não só a vida humana, mas também a vida dos animais, que não têm voz e
contam conosco para sermos a voz deles, seja no Parlamento, seja na sociedade.
Eu sempre digo que esta é uma luta incansável, porque, sem recursos, sem essa
mudança ética, moral e de respeito, nós enfrentamos muitos obstáculos.
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Hoje, como protetora — de fato e de direito, eu gosto de dizer — que sabe de
todas as dificuldades, eu quero homenagear todas vocês, parabenizar por essa
iniciativa a Câmara Federal, o Deputado Marcelo Álvaro Antônio, o Deputado
Ricardo Izar, de quem sou inclusive uma fã, admiradora, porque conheço a sua luta
desde muito tempo, e todos os outros Deputados que abraçam essa bandeira.
Quem dera nós tivéssemos políticos cada vez mais engajados nessa luta, porque
precisamos dessa mudança necessária.
Então, podem contar com a Vereadora Joana D'arc, lá do Norte do País, para
estar sempre aqui presente nos debates, para estar sempre participando e,
principalmente, levando para Manaus coisas que acontecem em São Paulo, que
acontecem no sul do País, para que nós possamos avançar e sensibilizar também a
nossa sociedade e os nossos políticos.
Fico ainda mais feliz por ser hoje o dia do meu aniversário (palmas), e é um
grande presente para mim ser a primeira pessoa a representar o meu Estado, o que
faço com muito orgulho.
Parabéns a todos nós! Vamos à luta, porque os animais só têm a nós. Seja o
que for que nós enfrentemos, eu tenho certeza de que vamos, daqui a 10 anos, 20
anos, colher os frutos dessas sementes que são plantadas diariamente.
Deixo meus parabéns a todos os protetores, a todos os políticos que abraçam
a causa. Não desistiremos!
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Vereadora
Joana D'arc, de Manaus.
Eu já ia lhe dizer para concluir a fala, mas, já que é seu aniversário, tem até
mais 10 minutos, se quiser.
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Meus parabéns pela ocasião do seu aniversário! Que Deus a abençoe e
ilumine! Que você continue firme nesta causa, que tanto precisa de você ali no
Estado do Amazonas!
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Eu convido para ocupar a
tribuna a Sra. Aline Machado, protetora animal e jornalista da TV Câmara. (Pausa.)
O SR. SILAS CÂMARA - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Concedo a palavra ao
Deputado Silas Câmara, do PRB do Amazonas, enquanto a nossa amiga ocupa a
tribuna.
O SR. SILAS CÂMARA (PRB-AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na pessoa do meu amigo e irmão Deputado Ricardo Izar, um velho companheiro
dessa causa, eu quero parabenizar a Casa pela iniciativa. S.Exa. sempre foi uma
referência para mim, na Câmara dos Deputados, na causa da defesa e proteção dos
animais.
Quero saudar todos os protetores presentes, representados na pessoa da
Vereadora Joana D’arc, da cidade de Manaus, no Estado do Amazonas.
Quero dizer que acho muito importante o que está acontecendo nesta manhã.
Esta Casa, que tem tantas preocupações estratégicas para o bem-estar das famílias
brasileiras, faz nesta manhã um gesto que é fundamental, afinal de contas, ao olhar
para um animal — indefeso, manso, domesticado ou feroz —, vê-se também ali a
criação de Deus. Diz a palavra que, no sétimo dia, viu Deus que tudo que tinha feito
era bom, e entre as criações que Deus analisou como boas estava a dos animais.
Com certeza absoluta, os animais são companheiros de muitas pessoas que,
na ausência de filhos, têm nessas criaturas companheiros fiéis e leais. São, acima
de tudo, companhia que faz menos sofrida e menos aflita a solidão dessas pessoas,
nas atuais circunstâncias de convivência da população.
Portanto, parabéns a todos!
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Eu sou cristão. Tenho 55 anos e sempre gostei dos animais, porque acho que
foram criados por Deus para benefício da população. Portanto, não pode qualquer
ser humano tratar um animal de forma desigual, em desacordo com o propósito que
Deus estabeleceu para as criaturas no período da criação.
Deus abençoe a todos!
Muito obrigado! Mais uma vez, parabéns! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Deputado
Silas Câmara.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Antes de passar a palavra
para a Sra. Aline Machado, o Deputado Ricardo Izar, do Bloco PP de São Paulo,
quer fazer uma consideração.
O SR. RICARDO IZAR (Bloco/PP-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Eu queria somente anunciar a presença do Deputado Marcus Pestana, para o qual
peço uma salva de palmas, porque S.Exa. foi o primeiro Relator do Orçamento que
acatou uma emenda que nós vimos propondo há 6 anos para aquisição de
equipamentos móveis veterinários. O nosso primeiro pedido foi atendido por S.Exa.
de imediato. (Palmas.)
Deputado, V.Exa. não sabe o que fez pela causa animal! Obrigado, Deputado
Marcus Pestana! (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Passo a palavra à Aline
Machado, que é protetora dos animais e jornalista da TV Câmara.
Logo após, eu vou passar a palavra ao Deputado Weliton Prado, do PMB de
Minas Gerais, e à Deputada Erika Kokay, do PT do Distrito Federal.
A SRA. ALINE MACHADO - Bom dia a todos! Bom dia, Deputado Marcelo!
Bom dia, Deputado Izar! Não vou mencionar aqui o nome de todos os Deputados,
porque muitos vieram e já foram, mas cumprimento o Deputado Weliton Prado, o
Deputado Adelmo, o Deputado Marcus Pestana, o Deputado Miro, que estão aqui
presentes.
Eu me chamo Aline, trabalho na TV Câmara, acompanho o trabalho da
Câmara Federal, sou voluntária independente. Por minha conta, resgato cães e
gatos, levo-os para minha casa, faço a castração, custeio a medicação, procuro
independentemente os adotantes. Então, eu posso falar aqui em nome dos animais,
que não têm voz, e dizer que admiro profundamente o trabalho de todos vocês
protetores, que trabalham todos os dias, muitas vezes, sem sobreaviso. Eu já passei
pela situação de estar a caminho do trabalho e encontrar um animal na iminência da
morte. E aí não há como não desviar do caminho, parar e socorrer. A
responsabilidade não é só do poder público, a responsabilidade é de cada um de
nós.
Então, não faz sentido dizer: “Eu não tenho tempo; eu tenho trabalho; eu
tenho filhos para cuidar; não é a minha responsabilidade”. Isso não é o que deve ser
dito nem feito, nós temos a responsabilidade de resgatar, nós temos a
responsabilidade de sim levar para casa e, se não pudermos fazê-lo, temos redes
sociais, temos amigos, temos contatos, existem abrigos.
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Eu sou voluntária do maior abrigo do Distrito Federal, que se chama Abrigo
Flora e Fauna. Posso falar também sobre o abrigo aqui e registrar minha admiração
profunda pela Orcilene Arruda, que trabalha de sol a sol, incansavelmente, de
domingo a domingo. (Palmas.)
Faço o convite para que todos visitem o Abrigo Flora e Fauna, que fica no
Gama. Se não podem socorrer animais, doem ração. No abrigo, são consumidos 27
quilos de ração por dia só para cães adultos. Nós tínhamos 500 cães e, com a
desapropriação do Noroeste, recebemos mais 80 cães. Temos também 100 gatos.
Esse é só um abrigo do Distrito Federal. Estou falando de apenas uma Unidade da
Federação.
Então, quero cumprimentá-los, porque todos os dias enfrentamos situações
de perda de animais e, às vezes, nem conseguimos chegar a tempo para socorrêlos. Esse é um dia feliz que infelizmente não é o dia a dia dos protetores de animais,
porque enfrentamos um Brasil que é muito cruel.
Eu já testemunhei uma situação cruel. Ninguém me disse, ninguém me
contou. Eu resgato cães e gatos e já fui correndo, desembestada, até a Zoonoses do
Distrito Federal, porque não consegui resgatar a tempo quatro animais que estavam
ao redor do condomínio onde moro. Quando cheguei à Zoonoses, com um dia de
atraso — eles foram resgatados no final de semana, eu estava viajando e cheguei
na segunda-feira —, eu me deparei com uma lista em que estava escrito: eutanásia,
eutanásia, eutanásia, eutanásia. Eu perguntei à pessoa que se identificou como
médica veterinária, e ela disse que era controle de zoonoses.
Desde 2012, eu trabalho com resgates. Não sou veterinária, mas a quem
trabalha com resgate convive muito com essas doenças. Quem me explica que
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exame de sangue é feito em um dia, para controle de zoonoses? O diagnóstico de
cinomose leva vários dias; o diagnóstico de FIV e FELV leva vários dias.
Então, eu lamento profundamente que o Brasil não tenha, apesar da luta
incessante da bancada federal na causa animal, um programa consistente de
controle populacional de animais e um programa de castração.
Deputado Marcelo e Deputado Izar, eu tenho um salário que entra todo mês e
consigo reservar 20% do que eu ganho, que é uma quantia muito generosa, para
fazer castração, para fazer doação e para trabalhar no abrigo, mas tenho vários
amigos protetores dos animais que estão endividados. Não é uma clínica, são várias
clínicas. E eu já testemunhei, inclusive, a Orcilene em choro convulsivo porque a
ração ia acabar — desculpem-me, porque eu estou me emocionando — e não havia
se sequer ração para filhote, no Abrigo Flora e Fauna.
Eu peço, então, um apoio mais consistente da bancada federal à ação em
favor dos animais, porque eu posso — sou privilegiada — separar uma parte do meu
salário, mas muita gente não pode. E eu estou falando só do Distrito Federal, nem
conheço a realidade dos outros Estados. Conheço Deputados que trabalham em
outros Estados, como os senhores, como o Deputado Trípoli, o Deputado Antonio
Bulhões, em São Paulo, mas não conheço a realidade de São Paulo.
Quero falar também sobre o Parlamento brasileiro. Já estou no finalzinho da
minha fala. Como jornalista, eu acompanho o trabalho do Parlamento e quero
lamentar profundamente a atitude do Parlamento brasileiro, que aprovou a PEC da
Vaquejada, depois inclusive de o Supremo Tribunal Federal dizer que é
inconstitucional.
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Quero dizer que estou à disposição. Muita gente já me conhece, muita gente
não me conhece. Trabalho aqui pertinho, na TV Câmara, meu nome é Aline
Machado e estou à disposição sempre para ajudar no que eu puder.
De novo, parabéns pelo dia de hoje, protetores! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Aline, pelo
belo depoimento.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Passo a palavra ao Deputado
Weliton Prado, de Minas Gerais, também um defensor da causa dos direitos dos
animais e que se soma a nós nesses esforços.
O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Sem revisão do orador.) - Bom dia a
todos e a todas.
Para mim, é uma imensa alegria estar aqui.
Quero parabenizar cada um e cada uma de vocês, todos os protetores,
protetoras, Vereadores e Vereadoras, todos os que estão imbuídos nessa causa,
porque são verdadeiros guerreiros em defesa da vida.
Quero parabenizar o Deputado Marcelo Álvaro Antônio, que é do nosso
Estado, Minas Gerais, e o Deputado Ricardo Izar.
Eu estava acompanhando todas as falas atentamente pela tevê e, quando
decidi acompanhar a sessão pelo rádio, percebi que ela não estava sendo
transmitida. Infelizmente, uma sessão tão importante como esta não está sendo
transmitida pela Rádio Câmara.
Quero parabenizar a Aline pela intervenção emocionada, viu, Aline?
Parabéns! Você não está sozinha. Às vezes, muitos não compreendem bem, mas há
milhares de pessoas no Brasil que se dedicam a esta causa com muito amor, com
muita paixão, com muita dedicação, como você e a Carol, com quem tenho a honra
de conviver aqui na Câmara, sempre batalhando, superando todas as dificuldades,
com todo sacrifício. Ela também é uma pessoa incrível, que tem grande
preocupação com a vida humana e também se dedica à luta pela proteção dos
animais. Realmente, isso é muito bonito.
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Faço parte da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Animais; meu
irmão, Deputado Elismar Prado, faz parte também dessa luta, em Minas Gerais.
Haverá um acampamento agora, na próxima semana. Podem contar comigo e com
o nosso apoio. Sou membro do Colégio de Líderes, e poderemos encaminhar, no
Colégio de Líderes, as pautas dos projetos em defesa dos animais, para que
possamos aprová-los no plenário desta Casa. Coloco-me totalmente à disposição de
vocês.
Foi uma grande vitória, Ricardo, foi uma grande vitória, Marcelo, termos
conseguido garantir, no Orçamento, recursos para o castramóvel. Essa é uma luta
de anos. Há anos eu tentava colocar recursos para este projeto. Às vezes, tentava
coloca-los via Estado, e este ano ainda não desisti de colocar o castramóvel para
atender todos os Municípios do Triângulo Mineiro. Estamos tentando ver se
conseguimos recursos, inclusive provenientes de emendas do Deputado Estadual
Elismar Prado, para implementar esse programa em algumas cidades do Triângulo
Mineiro. Mas, a partir do ano que vem, isso ficará mais fácil.
Enfim, quero parabenizar vocês, colocar-me à disposição e dizer que é muito
importante também a cobertura por parte da imprensa. Nós vemos que muitos
órgãos de comunicação estão realmente tendo um olhar especial em relação à
causa da proteção dos animais.
Vou citar o exemplo do Triângulo Mineiro, onde o G1 Triângulo faz uma
cobertura praticamente diária dessas questões. Esta semana trouxe inclusive uma
denúncia: um delegado está investigando a morte de mais de 70 animais, entre cães
e gatos, perto dos quais foram encontrados pedaços de carne. É uma imagem
terrível, que choca. Eu tenho aqui as fotos. São animais empilhados. Mais de 70
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animais foram mortos e, ao lado deles, foram encontradas carnes, provavelmente
envenenadas.
Está aqui: Polícia Civil investiga morte de dezenas de cães e gatos em Água
Comprida. Delegado diz que são mais de 70 animais mortos. Quem der informações
que ajude a polícia a encontrar o (s) suspeito (s) do crime receberá uma
recompensa de R$ 500.
Isso é muito triste. Não é um problema só local. Sabemos que essa é uma
prática reiterada no Brasil inteiro. Entretanto, pessoas como vocês impedem que
essas práticas absurdas aconteçam.
Enfim, quero parabenizar a Carol, a Aline, o Deputado Ricardo Izar e o
Deputado Marcelo Álvaro Antônio, além de todas as pessoas do Brasil que se
dedicam à causa da proteção animal, todos os ativistas. Vocês fazem um trabalho
realmente belíssimo em defesa da nossa sociedade, em defesa dos animais e do
meio ambiente. Parabéns a todos!
Fiquem com Deus.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Deputado
Weliton Prado.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Passo a palavra à Deputada
Erika Kokay. Em seguida, falará a Deputada Raquel Muniz.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Quero
parabenizar o Deputado Marcelo Álvaro Antônio e o Deputado Ricardo Izar pela
oportunidade de fazermos esta discussão e de abrirmos esta Casa, que muitas
vezes se isola do próprio sentimento do povo e da própria condição humana, para
aqui homenagearmos os protetores de animais.
Eu falo não apenas em meu nome, mas também em nome da Direção da
Comissão de Direitos Humanos desta Casa, do nosso Presidente Deputado Paulão,
porque

penso

que nossa humanidade é

reconhecida

de várias formas.

Reconhecemos nossa humanidade quando percebemos que não somos donos da
vida, mas que fazemos parte de uma rica e diversa teia de vida, uma trama de vida.
Nós nos fazemos humanos quando conseguimos perceber nossa capacidade de
cuidar e de proteger o conjunto das expressões de vida no nosso planeta. Nossa
vida, portanto, tem uma relação muito direta com outras formas de vida, porque,
como eu disse, fazemos parte desta trama diversa, rica e pulsante de vida.
Por isso, penso que nossa humanidade é reconhecida na proteção aos
animais. Proteger os animais significa fazer com que possamos mergulhar nesta
própria condição humana e aprofundá-la.
Neste sentido, digo que os protetores de animais, que estão aqui neste dia de
hoje sendo homenageados e que estão presentes a esta sessão, fazem com que
acreditemos mais na humanidade. Acreditamos mais na humanidade com o
cotidiano de cada uma e de cada um de vocês que se dedicam a dizer que a trama
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de vida deste planeta precisa ser respeitada, para que possamos nos reconhecer na
nossa própria humanidade.
Parabéns pela sessão, Sr. Presidente! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Obrigado, Deputada Erika
Kokay.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Passo a palavra, neste
momento, à Deputada Raquel Muniz, companheira de Minas Gerais.
A SRA. RAQUEL MUNIZ (PSD-MG. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, peço que seja divulgado nos meios de comunicação o meu
pronunciamento.
Quero cumprimentar o nosso Presidente, Deputado Marcelo Álvaro Antônio,
de Minas Gerais, que trabalha tão bem esta ação no nosso Estado.
Cumprimento também o meu colega da CPI dos Maus-Tratos a Animais,
Deputado Ricardo Izar. Viajamos todo o Brasil com a CPI, e foi muito marcante uma
viagem nossa ao Pará, onde ocorreu o naufrágio de 5 mil bois. Quando ali
chegamos, as pessoas e os pequenos e grandes animais não tinham água para
beber. Através da nossa ação, o Exército Brasileiro levou água para a região. Ver o
Rio Pará, que é um rio tão caudaloso, contaminado e impossibilitado de fornecer
água para as pessoas e os animais foi algo realmente muito marcante.
E quero dizer que estivemos com a CPI no meu Estado de Minas Gerais,
inclusive na minha cidade de Montes Claros, onde também contamos com a
presença do nosso Presidente, Deputado Ricardo Izar. Lá realizamos inúmeras
ações, inclusive algumas realizadas somente pelos cuidadores, que estão sendo
homenageados aqui hoje — e ai dos animais, se não fossem os cuidadores, que
fazem o papel do poder público! Os cuidadores promovem ações de sensibilização
das autoridades, para que o Brasil mude o modo como trata seus animais. Na minha
cidade participamos também de ações junto com a instituição Apelo Canino.
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Quero homenagear também a Márcia e a Cecília, grandes cuidadoras de
animais, do Grupo de Proteção Amparo Animal, e todos os demais cuidadores de
Minas Gerais!
O nosso trabalho continua na Câmara Federal, com enfoque na questão da
castração, para que possamos, através das nossas emendas parlamentares,
conseguir os recursos para cuidar dos animais.
Digo da minha alegria em encontrá-los hoje nesta sessão e em transmitir o
meu abraço afetuoso a cada um dos senhores!
Digo também que, como empresária da educação, já ajudei a criar um
hospital de medicina veterinária na cidade de Montes Claros, que atende toda a
região. Hoje atendemos animais até do Sul da Bahia. Recentemente, fizemos uma
exposição agropecuária lá. De forma inédita montamos, dentro do parque, uma
unidade do hospital e cuidamos de todos os animais que precisavam de cuidado,
durante a exposição no parque.
Médica que sou, quero falar que atendi em pronto-socorro e mudei o meu
modo de pensar. Falávamos: “Mata a cobra e mostra o pau”. Entretanto, aprendi
com os meus alunos de Veterinária que era preciso, sim, cuidar da pessoa que tinha
sido picada por um animal, mas também daquela cobra, daquele animal. E vi muitas
vezes, no ambulatório da Faculdade de Medicina Veterinária de Montes Claros, os
alunos encontrarem nas redondezas algumas cobras com ferimentos, cuidarem
delas e devolverem-nas para seu habitat. Esse é o novo modo de pensar. Aprendi
isso com os alunos.
Muitas vezes, no pronto-socorro, chegava alguém com uma cobra e queria
mostrar o tipo de cobra para saber qual era o soro a ser usado. Sempre
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lembrávamos que a cobra é um animal que tem um papel importante para o meio
ambiente. Isso eu aprendi como professora, porque sempre aprendo com os alunos
a cuidar não só dos pequenos mas também dos grandes animais.
Meu abraço a todos e à nossa cidade de Montes Claros, que está fazendo
seu papel!
Ouvi vários cuidadores que me antecederam falarem das dificuldades
encontradas aqui em Brasília. Por isso, quero também disponibilizar o nosso
Hospital Veterinário de Brasília para ajudar a cuidar dos animais.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Deputada
Raquel Muniz.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Vamos passar a palavra
agora para a Sra. Valéria Mendes, Protetora Investigativa dos Animais/DF.
Sra. Valéria, por favor, demorou, mas chegou o momento.
A SRA. VALÉRIA MENDES - Bom dia ou boa tarde — eu já perdi a noção do
horário. Eu quero comemorar esse momento histórico dos animais nesta Casa e
fazer uma denúncia muito grave, a que as pessoas precisam prestar atenção:
quando se maltrata animais, alcançam-se também outros vulneráveis.
Nós temos um exemplo no Distrito Federal que é uma vergonha nacional. O
Centro de Controle de Zoonoses do Distrito Federal — CCZ é um matadouro a céu
aberto. Nós fotografamos diariamente urubus pousados em cima da caixa d’água. É
uma cena macabra. Animais são mortos diariamente, a 150 metros de um hospital
de crianças imunossupressoras em tratamento de câncer. Elas escutam diariamente,
diuturnamente, o clamor dos cães na madrugada, antecedendo as eutanásias. É um
filme de terror, é um clamor de partir o coração.
Isso já foi apresentado em audiência pública, na Câmara Legislativa, e nós
estamos há 2 anos denunciando isso ao Ministério Público, à Procuradoria Federal,
à 2ª DP. Todos os órgãos foram provocados, e nós estamos esperando uma decisão
a qualquer momento.
Quando nós fizemos um acampamento na frente do Centro de Zoonoses,
para fazer as denúncias, crianças nos procuraram, dizendo assim: “Nós morremos
aqui, e os animais morrem ali”. É um desnível horroroso, uma proximidade de 150
metros. Já existe um relatório preliminar da Polícia Ambiental sobre a questão
topográfica do processo.
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Todos nós, de Brasília, do Distrito Federal, conhecemos o índice
pluviométrico daquela região da Asa Norte. No Plano Piloto, parece ser a região
mais grave. Esse Centro de Zoonoses, esse matadouro, fica num leve declínio
acentuado do Hospital da Criança, como diz o relatório. Todo o lixo contaminado... O
CCZ não tem esgoto; é fossa.
Recentemente, fizemos um flagrante com um delegado da 2ª DP — Carolina
estava presente com o delegado — para ver uns tampões de asfalto, que são
possíveis covas coletivas, no meio do terreno da DIVAL, e o delegado levou um
susto, porque novamente foram flagradas bolsas de cocô gigantescas — é um
horror! — e bolsas vazando sangue. Quer dizer, material contaminante, material
infeccioso. E havia lâmpadas fluorescentes descartadas no terreno. Isso é muito
grave. A cada dia que vamos ao CCZ é um novo flagrante, é uma nova situação de
descaso.
O pátio e a grama do hospital, onde crianças precisam usar máscaras, são
molhados com água de um poço artesiano. O hospital, em si, é abastecido pela
água tratada da Companhia de Saneamento Ambiental do DF — CAESB, mas o
pátio e os jardins são todos molhados com água do poço artesiano. Então, eu quero
chamar a atenção do Distrito Federal.
Você, como Vereadora de Manaus, falava sobre os cães que morriam em
câmaras de gás. Aqui no DF, está lá a câmara. A CPI Maus-Tratos de Animais
flagrou isso. O Deputado Izar esteve dentro do Centro de Zoonoses de Brasília. É
lixo contaminante a céu aberto. As provas são muito robustas, o cenário é muito
triste. E é uma área da Secretaria de Saúde, a área de Vigilância Sanitária do
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Distrito Federal, a mesma que multa, lacra e interdita o seu estabelecimento por
qualquer desvio de conduta.
Animais são armazenados em galões, até que sejam levados para a
incineração. Esse descarte ainda é uma coisa muito difícil de entender dentro do
Centro de Zoonoses. Em qualquer clínica veterinária, em qualquer hospital
veterinário, existe um protocolo de que animais mortos são mantidos congelados em
freezer até o momento da destinação correta. No Centro de Zoonoses, são galões
de plástico empilhados esperando serem recolhidos ninguém sabe quando.
Isso que eu estou falando não é nada sigiloso, é tudo público e notório,
divulgado em todas as emissoras de televisão, blogs do Brasil inteiro, nas redes
sociais, no Distrito Federal. Então, o que acontece? Nada disso que eu estou
falando é uma novidade, tudo é público e notório, e nós estamos aguardando o
desfecho desse campo macabro de extermínio que existe no Distrito Federal, em
respeito aos animais e em respeito às crianças.
É aquela velha máxima que o FBI sempre fala: “Quem maltrata animais
maltrata crianças e outros vulneráveis”. Nós temos no Distrito Federal, Capital do
Brasil, um exemplo clássico disso.
Obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Valéria, pelas
palavras.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Concedo agora a palavra à
Sra. Gil Campos, Presidente da Associação Protetora dos Animais do Distrito
Federal.
A SRA. GIL CAMPOS - Boa tarde a todos! O prazer é todo meu, aliás, é um
prazer enorme de todos nós, que batalhamos por esta causa
Parabéns ao Sr. Presidente, Deputado Marcelo Álvaro Antônio!
Parabéns à Carol Mourão — eu sou sua fã, daquelas que têm carteirinha!
E parabéns ao Deputado Ricardo Izar, que não está aqui neste momento,
mas S.Exa. é um grande precursor dessa história!
As principais palavras que ouvi aqui hoje foram estas: dificuldade,
preconceito, conscientização. As dificuldades, para nós que paramos o carro na rua
e recolhemos um cachorro ou um gato, são imensas.
Não sei quem mais disse isto aqui, mas a Carol também disse que quem
recolhe um animal e o leva para casa ou quem está indo para o trabalho e
interrompe o caminho para pegar o animal é considerado louco. Há quem diga: “Está
precisando de um psicólogo, está precisando de um tratamento, porque ficou louca”.
Isso é algo muito maior do que as pessoas podem entender! Costumo dizer para as
pessoas: “Isso é missão que Deus te dá, e, quando Deus te dá uma missão, você
não foge dela, tem que cumpri-la”. Essas são as dificuldades que nós temos.
Eu acho um absurdo que o Distrito Federal não tenha um hospital veterinário
público. Eu corro muito atrás disso. Corro atrás dos Parlamentares Distritais e escuto
uma resposta assustadora: “Como é que eu vou trabalhar em prol de um hospital
veterinário, se não temos um hospital infantil?” Acho que as pessoas confundem,
porque não se trata de cuidar de um cachorro, de um gato ou de um cavalo, e não
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cuidar de uma criança. Uma causa é uma causa, outra causa é outra causa.
Ninguém está trocando nada. Ninguém está dizendo que um cachorro vale mais que
uma criança e vice-versa, até porque isso não existe! Se formos parar para pensar,
chegaremos à conclusão de que nós temos responsabilidade para com todos, mas
os principais são as crianças, os idosos e os animais. A estes nós temos, mais do
que nunca, obrigação de proteger.
O que venho pedir hoje aos Parlamentares Federais é que nos ajudem,
dentro do Distrito Federal, a despertar isso. Hoje vimos uma atitude maravilhosa! A
partir de hoje, acho que a Câmara Legislativa do Distrito Federal pode, deve, tem a
obrigação de trazer esse assunto à tona.
Somente a título de informação — e a maioria das pessoas aqui deve saber
disto —, lembro que temos mais de 40 mil animais andando nas ruas do Distrito
Federal. Isso é um absurdo inaceitável! E estão se multiplicando, como disse a
Carol.
Enfim, era o que tinha a dizer.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Sra. Gil
Campos, pelas considerações.

80

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 201.3.55.O_1
Tipo: Não Deliberativa Solene - CD
Data: 03/08/2017
Montagem: 5827

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Temos o prazer de receber a
Deputada Marinha Raupp, de Rondônia, que também é uma ativista, uma defensora
da causa animal. Não sei se S.Exa. quer subir à tribuna para dar alguma palavra?
(Pausa.) Registro a presença da Deputada, que tanto contribui e nos ajuda na
defesa dos direitos dos animais.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Concedo a palavra à ultima
oradora inscrita, Sra. Antônia Rita Balthazar da Silveira Lomba, protetora de animais
da ONG Santuário Nova Aliança.
A SRA. ANTÔNIA RITA BALTHAZAR DA SILVEIRA LOMBA - Boa tarde a
todos!
Quero agradecer esta homenagem e começar dizendo para os senhores que
nossa atividade é muito solitária, mas gratificante, no momento em que chegamos
em casa e recebemos aqueles lambidos, latidos e miados de gratidão.
Eu tenho comigo a tutela de mais de 70 animais, e todos são mantidos com o
meu trabalho. Então, eu venho pedir políticas públicas, sim, mas, antes de qualquer
coisa, desejo que o ser humano se modifique, porque ele é o principal algoz dos
animais. E essa mudança tem que ser no interior de cada um — não só de alguns.
Em Provérbios 12:10 — eu sou cristã também — diz que o justo atenta para a vida
dos seus animais, enquanto os ímpios são cruéis.
Infelizmente, eu ando paralelamente, no meu limite financeiro, com os animais
nas ruas. Isso nos frustra e nos deixa muito tristes. Por favor, ajudem-nos,
Parlamentares!
Agradeço a oportunidade. Muito obrigada! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Obrigado, Antônia Rita. A
senhora pode ter certeza de que vamos estar juntos nesta causa para avançar cada
dia mais nesse conjunto de esforços.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Senhores, o horário já é
avançado.

Vou

encerrar

esta

sessão,

mas,

antes,

queria

fazer

alguns

agradecimentos especiais: ao Presidente Rodrigo Maia, à Secretaria-Geral da Mesa,
ao cerimonial e aos telespectadores da TV Câmara.
Meus agradecimentos sinceros aos membros da Mesa e aos Parlamentares
presentes. Meus agradecimentos e reconhecimento também aos homenageados
desta sessão, os protetores de animais do Brasil, que são vocês que estão aqui.
O motivo desta solenidade é reconhecer e parabenizar cada um de vocês
que, com tanta luta, com tanta dificuldade, tem defendido essa nobre causa.
Agradeço também ao Dr. Maurício Bruns; à Ana Clarissa Sommer, de Santa
Catarina; à Vereadora Joana D’arc, de Manaus; à Vereadora Thais Souza. Agradeço
também aos convidados impossibilitados de comparecer a esta sessão: a Sra. Val
da Consolação, protetora de animal de Belo Horizonte, que faz um brilhante
trabalho; a Sra. Geralda Silva Ferreira, Presidente da Federação de Defesa Animal
de Minas Gerais; a Sra. Adriana Araújo, ativista do Movimento Mineiro pelos Direitos
Animais.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Temos mais dois oradores.
Concedo a palavra ao Deputado George Hilton.
O SR. GEORGE HILTON (PSB-MG. Sem revisão do orador.) - Deputado
Marcelo Álvaro Antônio, quero parabenizá-lo pela iniciativa de requerer a realização
desta sessão, que demonstra um cuidado especial com os animais e com todas as
entidades que fazem um trabalho excepcional nessa área. V.Exa., como sempre,
está na vanguarda da defesa da vida, da família, dos animais e também do nosso
Estado de Minas Gerais.
Quero aproveitar a oportunidade para registrar a presença de Elias Silva,
Secretário de Desenvolvimento Social de Ibirité, cidade da grande Belo Horizonte
onde V.Exa. milita politicamente muito bem, e do seu adjunto, Jair Leal. Ambos
vieram a Brasília em busca de recursos e tiveram a oportunidade de visitar este
plenário e cumprimentar V.Exa. por esta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Obrigado, Ministro — esta é
a forma carinhosa como gosto de chamar o Deputado George Hilton, que foi um
brilhante Ministro do Esporte.
Agradeço a presença de V.Exa., do Secretário e dos amigos.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Com a palavra o Deputado
Francisco Floriano.
O SR. FRANCISCO FLORIANO (DEM-RJ. Sem revisão do orador.) - Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Parabéns a todas as associações protetoras de animais.
Quem acompanha a minha página no Facebook sabe que nós temos três
projetos em defesa dos animais. Um deles até gerou uma lei para colocar na cadeia
aqueles que realmente infringem essa lei e continuam com os maus-tratos dos
animais.
Hoje, também existe a ideia de serem criados túneis nas grandes estradas
nacionais onde há fauna, para que não haja mais a matança de animais nessas vias.
Ao todo, são três projetos de minha autoria em defesa dos animais.
Parabenizo o seu trabalho, colega, e também parabenizo essa turma
maravilhosa pela luta em defesa dos animais.
Eu tenho que dar os parabéns pelo carinho de muitos veterinários quando
abraçam um animal, seja cachorro, gato ou qualquer animal. Quem dera os médicos
também tivessem esse trato, esse carinho com o ser humano!
Por isso, eu parabenizo os grandes veterinários do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Muito obrigado, Deputado.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Já encerrando a sessão, eu
gostaria de convidar os protetores de animais presentes para receberem uma
homenagem singela, um certificado de reconhecimento que eu vou entregar a cada
um, que é uma homenagem também a todos os protetores de animais do Brasil
representados por vocês aqui neste ato.
A entrega dos certificados será ao lado do Salão Verde.
Eu ainda gostaria de dar uma última informação: no dia 8 de agosto, terçafeira, nós realizaremos uma audiência pública, cujo requerimento foi apresentado
por mim, para tratar do sucateamento dos zoológicos e de uma nova destinação e
um novo conceito para esses espaços. (Palmas.)
Muito obrigado a todos.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB-SP. Pronunciamento encaminhado pelo
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, muito me
alegra ocupar a tribuna nesta sessão especial na qual homenageamos aqueles que,sempre protegendo, agem como verdadeiros anjos em prol dos animais!
Parabenizo, em primeiro plano, o nobre Deputado Marcelo Álvaro Antônio,
idealizador desta Sessão de Homenagem.
Não há como ignorar a grandeza do ser humano que dedica parte de seu
tempo procurando maneiras de ajudar criaturas incapazes de batalhar em seu
próprio benefício, os animais!
Eles que, mesmo em seu mutismo natural, nos protegem, nos alimentam, nos
servem e alegram nossos dias com seu amor incondicional, sem nos pedir nada em
troca, merecem a nossa intensa proteção e acolhimento.
Em minha luta pela proteção e defesa dos animais, percebo que muitas
pessoas ainda ignoram que o sofrimento não é uma experiência exclusivamente
humana: noções biológicas comprovam que os animais também sofrem e sentem
dor!
Em nosso País, a proteção aos animais está tutelada pela Constituição
Federal, que, em seu art. 225, inciso VII, veda as práticas que submetam esses
seres a tratamentos desumanos e cruéis.
Aqui, neste Parlamento, muitos Deputados já apresentaram inúmeros projetos
de lei em prol da defesa dos animais, dentre os quais, destacamos:
O que obriga Estados e Municípios a desenvolverem políticas públicas
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mínimas de proteção aos animais, como condição para celebrar convênios com a
União; o que estabelece a dedutibilidade do imposto de renda para as doações a
entidades sem fins lucrativos de proteção aos animais; o que proíbe a importação de
peles de cães, gatos e animais selvagens exóticos ou produtos e vestimentas
derivados deles, desestimulando a bárbara indústria de peles do País; o que proíbe
o sacrifício animal em rituais religiosos; o que determina a prisão para quem matar
cães e gatos; o que dispõe sobre o monitoramento dos serviços de banho e tosa de
animais domésticos e de pequeno e grande porte; o que proíbe a produção e a
comercialização de filmes pornográficos com animais; o que institui hospitais
públicos veterinários e postos de saúde para atendimento de animais; o que
disciplina o transporte de animais domésticos e de cães-guia em veículos de
transporte terrestre, aéreo e aquaviário, de autoria do nobre colega de partido, o
Deputado Carlos Gomes; e o que proíbe testes e experimentos em animais, quando
relacionados à produção de cosméticos, este último de minha autoria.
Todas essas proposições demonstram que estamos trabalhando, também,
em prol da proteção animal e do meio ambiente, em estrita obediência aos termos
de nossa Constituição.
Por tudo isso, parabenizamos aqueles cujas vidas são dedicadas à
preservação e à proteção de toda a fauna brasileira, direcionando esforços
hercúleos para o amparo daqueles que não podem se proteger da fúria do bicho
homem!
Encerro com uma frase de Wilhelm von Humboldt, diplomata prussiano e
fundador da Universidade de Berlim: “A civilização de um povo se avalia pela forma
como seus animais são tratados”.
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Muito obrigado!
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V - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Nada mais havendo a tratar,
vou encerrar a sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Álvaro Antônio) - Está encerrada a sessão.
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(Encerra-se a sessão às 12 horas e 30 minutos.)
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