----- Original Message ----From: Orlandi
To: Fala Bicho
Sent: Friday, July 29, 2011 5:13 PM
Subject: Fw: Mais uma Conquista
Prezados Associados e Colaboradores da centenária UIPA, UNIÃO
INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS,
Desde 2008, a UIPA empenha- se por uma atuação mais efetiva do Ministério
Público Estadual Paulista, frente às notícias de maus-tratos a animais.
Em ofício de 18 (dezoito) laudas, encaminhado em 9 de dezembro de 2008 ao
Procurador Geral de Justiça Dr. Fernando Grella Vieira, a UIPA expôs, em
detalhes, a problemática que enfrenta para salvaguardar os animais da
crueldade.
Convém lembrar que o Deputado Estadual Fernando Capez, em 12 de abril de
2010, encaminhou petição ao Procurador Geral de Justiça para a criação de
uma promotoria para atuar na tutela dos animais. Em sua petição, o
parlamentar citou a UIPA e suas ponderações sobre o descaso das
autoridades para com as denúncias de maus-tratos, documento que
fundamentou o pedido do parlamentar.
Recentemente,
a
entidade encaminhou
ofício ao Órgão Especial
de
Procuradores de Justiça de São Paulo, órgão máximo do Ministério Público,
reiterando seu pedido para criação do grupo sugerido pelo Deputado Capez.
Às 2h15 da madrugada de hoje, a presidente da UIPA foi avisada, em
mensagem eletrônica enviada pelo Excelentíssimo Senhor Dr. Sérgio
Turra Sobrane - Subprocurador-Geral de Justiça, da criação do GECAP Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Ambientais e de
Parcelamento do Solo Urbano que,dentre outras atribuições, será
responsável pela defesa dos animais na Capital. Segue abaixo, cópia
integral da mensagem recebida:
"Dra. Vanice Orlandi,
Tem este a finalidade de comunicar a criação no MPSP do GECAP - Grupo de
Atuação Especial de Combate aos Crimes Ambientais e de Parcelamento do
Solo Urbano que, dentre outras atribuições, será responsável pela defesa dos
animais na Capital.
Atenciosamente,
Sérgio Turra Sobrane - Subprocurador-Geral de Justiça"

