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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - EPIDEMIA DO CRACK 

03.05.2016 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Epidemia do Crack no 

Estado. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados: Adilson Rossi, 

Coronel Telhada, deputado Wellington Moura, deputado Paulo Correa Jr e esta 

deputada que vos fala. 

 

O SR. PAULO CORREA JR - PEN - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, deputado 

Paulo Correa Jr. 

 

O SR. PAULO CORREA JR - PEN - Tendo em vista que foi de autoria do 

deputado Adilson Rossi, que fez o pedido da CPI, eu gostaria de indicar aos demais 

pares que fazem parte da CPI, o nome do nobre deputado para presidir esta CPI. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Vamos colocar aqui em 

votação o nome do deputado Adilson Rossi. Não, não, tudo bem. Os Srs. Deputados que 

tiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Declaro eleito 

o senhor deputado Adilson Rossi a quem convido para assumir os trabalhos. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Adilson Rossi. 

 

* * * 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Isso aqui é meu. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Você fica do meu lado, não 

vá embora. 
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A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Vou ficar do seu lado. Não vou embora 

não. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - (inint) [0 0:01:17] me dá 

sorte. Eu quero agradecer aqui aos nobres deputados, Paulo Correa, Coronel Telhada, 

meu amigo Wellington, deputada Leci, o voto de confiança que recebi dos senhores. E 

aproveitar para nós sabermos aqui se há alguma indicação para assumir a vice-

presidência dessa comissão. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Indica eu, indica eu. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Pela ordem, nobre deputado 

Wellington. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu gostaria, pela participação dos 

pares, de indicar o deputado Coronel Telhada como vice-presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Gostaria de consultar os 

membros dessa comissão se há a indicação de mais algum nome. O nome do... 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Coronel Telhada. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Coronel Telhada. Então eu 

gostaria de colocar em votação. Os que forem favoráveis em que coloquemos, elegemos 

hoje o Coronel Telhada como vice-presidente dessa comissão, permaneçam como estão. 

(Pausa.) De acordo, deputado Coronel Telhada... 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Sim, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Será o nosso vice-

presidente... 
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O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Aliás, ele vai exercer a 

função aqui mais do que de vice-presidente, tendo em vista os eu conhecimento e a sua 

atuação nessa área. Muito obrigado, nobre deputado. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Obrigado, Sr. Presidente.  

 

O SR. - O senhor pode suspender para fazermos o voto logo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Eu gostaria de consultar os 

senhores se podemos suspender essa sessão por cinco minutos, que hoje nós estamos 

nos dividindo aqui entre três comissões, precisamos dar quórum... 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. Só votar o 

relator. Acho que em um minuto nós terminamos a sessão hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Nós podemos fazer isso. Há 

uma indicação de um nome para relator? 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Queria indicar o nome do querido amigo, o 

deputado Wellington Moura para relatoria. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Eu gostaria de consultar os 

membros dessa comissão se há indicação de mais algum nome. Então a indicação do 

nobre deputado Wellington Moura. Eu coloco apreciação. Os que forem favoráveis 

permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. Deputado Wellington Moura, como nosso 

relator. Não havendo mais nada a tratar nós declaramos encerrada a reunião e vamos 

logo mais marcar uma data para nos reunirmos. Muito obrigado a todos. 

 

* * * 


