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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - EPIDEMIA DO CRACK 

16.08.2016 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Esta Presidência registra 

com satisfação a presença dos nobres deputados Coronel Telhada, vice-presidente desta 

CPI, Welson Gasparini, Beth Sahão e Paulo Correa Jr. 

 Registro também, com muita satisfação, a presença da nobre deputada Leci 

Brandão. Esta Presidência gostaria de solicitar ao secretário a leitura da Ata da reunião 

anterior. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Para solicitar dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. 

(Pausa.) Aprova a Ata da reunião anterior e dispensada a sua leitura. 

Bom, a nossa pauta hoje é pequena, não é? O prazo da CPI vence nesta sexta-feira 

e nós precisamos marcar esta reunião apenas para votar um requerimento de 

prorrogação do prazo de trabalho desta comissão. É o item da pauta que eu vou pedir ao 

nobre deputado Coronel Telhada que faça a leitura do referido requerimento. Enquanto 

ele se prepara para a leitura, quero registrar com alegria a presença do nobre deputado 

Jooji Hato.  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - CPI Epidemia do Crack. Item um, 

solicitante o deputado Adilson Rossi, requerimento de prorrogação do prazo de trabalho 

desta comissão por 45 dias, a partir do dia 20 de agosto de 2016.  
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Em discussão. Não havendo nenhum deputado inscrito para discussão, em 

votação. Os deputados que forem de acordo permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Bom, vencida... 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Eu vou com a Presidência. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Obrigado, deputado Coronel 

Telhada. Vencida a nossa pauta, gostaria de informar aos membros da comissão que 

aquelas convocações feitas para esta semana vão ser suspensas. Havíamos feito três 

convocações. No caso de não conseguirmos o quórum hoje, faríamos uma convocação 

amanhã e outra quinta-feira. Como tivemos o quórum para votar esse requerimento, não 

há necessidade de fazermos mais reunião esta semana. Vamos convocar uma reunião 

para a próxima semana, aí com a pauta e logicamente V. Exas. serão informados. 

Não havendo mais nada a tratar, eu agradeço a presença de todos os nobres 

deputados. Muito obrigado, tenham uma boa tarde. 

 

* * * 


