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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - EPIDEMIA DO CRACK 

27.09.2016 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Havendo número regimental, 

declaro aberta a 7ª reunião Ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída 

com a finalidade de investigar a denominada epidemia do crack no estado de São Paulo. 

Esta Presidência gostaria de registrar com satisfação a presença dos nobres 

deputados Coronel Telhada, vice-presidente desta CPI; Paulo Correa Jr, membro 

assíduo, que trouxe uma grande contribuição para a nossa CPI; e Carlão Pignatari, líder 

do PSDB nesta Casa. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Hoje, estou apenas substituindo o 

deputado Welson Gasparini. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - A sua presença enriquece 

esta CPI, com certeza. E o nobre deputado Cássio de Castro Navarro. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PMDB - Substituo nesta reunião o nobre deputado 

Jooji Hato. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Muito bem, tenha certeza de 

que o deputado Jooji Hato está muito bem representado e muito bem substituído. A 

nossa reunião de hoje tem como objetivo a apresentação, discussão e votação do 

relatório final dos trabalhos desta CPI. Antes de nós ouvirmos o relator, que deve estar 

chegando... Aliás, eu o vejo entrando, nobre deputado Wellington Moura, que é o 

relator da nossa CPI. 

Antes de analisarmos o relatório e procedermos à devida votação, eu gostaria, 

como presidente desta CPI, de agradecer a todos os membros que dela participaram, o 

trabalho que cada um dos senhores realizou.  

Deputado Paulo Correa, ficamos com algumas coisas pendentes na nossa CPI, a 

questão das clínicas, das casas de recuperação. Também ficamos na pendência - uma 

vez que na semana passada não conseguimos realizar a nossa reunião - da representação 
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do Denarc na CPI, que estava confirmada para a semana passada. Mas vou fazer uma 

proposta. Coronel Telhada, poderíamos até marcar uma audiência pública em um futuro 

próximo para discutirmos esses assuntos e trazer as casas de recuperação e também o 

representante do Denarc. Eu acho que seria importante fazermos uma discussão pós 

CPI, já que é um assunto que não se esgotou nesta CPI. Aliás, tivemos pouquíssimo 

tempo para nos debruçarmos sobre esse assunto, que é tão importante para a 

estruturação da nossa sociedade. Fica aí a proposta. Quem sabe num futuro, Coronel 

Telhada. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Eu somo forças com Vossa 

Excelência. Quem sabe poderemos realizar uma audiência pública para tratarmos desse 

assunto. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Vamos analisar essa proposta. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Muito obrigado. Gostaria de 

passar a palavra ao nobre deputado Wellington Moura para que proceda à leitura do 

relatório. Antes, porém... Pois não, deputado Paulo Correa. 

 

O SR. PAULO CORREA JR - PEN - Sr. Presidente, primeiro quero parabenizar 

V. Exa. e todos os membros efetivos desta CPI pelo trabalho. Ouvimos aqui algumas 

pessoas que trouxeram um engrandecimento para esta CPI, para o nosso conhecimento. 

Tenho certeza de que poderemos avançar nessa discussão, que é muito importante no 

nosso estado.  

Porém, devido às agendas que temos, tanto na Casa quanto em nossas bases 

políticas, faço a sugestão de que ouçamos o deputado Wellington Moura, mas pedindo a 

dispensa da leitura do relatório. Apenas uma sugestão que deixo para que o senhor, se 

assim achar por bem, coloque em votação. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Muito boa a proposta. Pela 

ordem, deputado Coronel Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - De acordo com o que o deputado Paulo 

Correa falou, opino da mesma maneira, que nós demos uma vista de olhos já no 

relatório. Parabéns ao deputado Wellington e à assessoria pela confecção do mesmo. Se 

muito se achar necessário, somente a leitura das proposituras, no máximo, que é a partir 

da página 44. Mas eu também acho que a leitura de todo o relatório, devido à nossa 

gama de afazeres, seria, no momento, indevida, até pelo pouco tempo. A menos que V. 

Exa. opine de maneira contrária. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Não, eu coloco para 

apreciação dos membros da CPI. Acho a propositura excelente, veio em bom momento, 

até porque o relatório é extenso e cada um dos senhores já recebeu uma cópia desse 

relatório. Antes, porém, de colocarmos em votação, para não atropelar o nosso 

Regimento, eu preciso solicitar ao secretário que faça a leitura da Ata da reunião 

anterior. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. Que seja 

considerada lida também a Ata da reunião anterior. 

 

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

Vossa Excelência. Esta Presidência considera lida a Ata da reunião anterior, portanto, 

dispensada a sua leitura. Coloco em apreciação essa propositura do deputado Paulo 

Correa, endossada pelo deputado Coronel Telhada. Gostaria de colocar para apreciação 

dos demais membros da CPI se podemos apenas nos ater aos detalhes do relatório. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Também concordo. Para que atenda aos dois 

deputados que fizeram a sugestão, que fosse colocada a sugestão do Coronel Telhada de 

ler apenas os tópicos a partir da página 44. Procede, deputado? 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Coloco para apreciação de 

Vossas Excelências... 
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O SR. - Por mim, está aprovado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Se todos estiverem de 

acordo, para nós ganharmos tempo. Nobre deputado Wellington Moura com a palavra. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Muito obrigado, Sr. Presidente, 

Adilson Rossi, Srs. Deputados. Então, vamos ler a partir da página 44.  

Com a finalidade dos trabalhos desta CPI, propõe-se: 

Item a: de acordo com o Art. 31 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, 

à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e 

das Questões Sociais compete opinar sobre proposições e assuntos que digam respeito 

aos direitos humanos e do consumidor, inclusive ouvindo pessoas e autoridades que 

tenham interesse e conhecimento sobre a matéria, e ainda às ações discriminatórias, ao 

preconceito, à violação da dignidade da pessoa humana e menores infratores e à defesa 

da cidadania, colaborando com entidades não governamentais, nacionais e 

internacionais que atuem nestas áreas e analisando propostas legislativas encaminhadas 

pelo banco de projetos, apresentadas por pessoa física, associações, órgãos de classe, 

sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos com 

representação na Assembleia Legislativa; bem como sobre a organização ou 

reorganização de repartições da administração direta ou indireta aplicadas a esses fins.  

Acompanhar o cumprimento das medidas. Cumprir o que foi declarado na CPI do 

Crack, quando da execução de investimentos previstos nos termos de implemento dos 

programas e melhoria da comunicação entre os diversos atores em prol da melhoria da 

prestação de serviço e da recuperação dos dependentes. 

Ainda, esta CPI indica: 

Item b: à Casa Civil estadual e municipal, envio de maiores recursos para 

organização da assistência social de modo a fomentar as moradias de recuperação, com 

o objetivo principal calcado na laborterapia por meio de convênio;  

Item c: aos órgãos executivos da assistência social e demais órgãos da gestão 

pública de todas as esferas, que estejam integrados na obrigação de combate ao crack, 

um trabalho maior junto às mães vítimas do crack, para que elas possam ficar com os 

seus filhos; 
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Item d: à Casa Civil, órgãos executivos da assistência social e demais órgãos da 

gestão pública estadual e municipal da Capital, a criação de um canal de diálogo, haja 

vista a importância de interlocução entre as esferas municipal, estadual e federal; 

Item e: aos executivos municipal e estadual, fomento ao emprego pós 

recuperação; 

Item f: à Casa Civil estadual, envio de recursos destinados às entidades religiosas, 

tais como o Hospital Bezerra de Menezes. 

Ainda, esta CPI propõe maior articulação entre o Governo do Estado e as 

prefeituras paulistas para combater o uso do crack, aprimorando o acolhimento e 

tratamento dos usuários, estruturando campanhas de conscientização; fomento às 

políticas públicas em face ao combate à desigualdade social, com maior promoção de 

distribuição de renda; promoção de políticas públicas em prol da devida formação 

profissional para diminuir a exclusão; criação de um banco de dados de cada município; 

realização de exames clínicos nas próprias “cracolândias”; monitoramento permanente 

às comunidades terapêuticas em respeito ao Decreto nº 61.647/15 e Decreto nº 

58.613/12, que reorganiza o Programa Recomeço e institui, na Secretaria da Justiça e da 

Defesa da Cidadania, o Comitê Estadual de Gestão do Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, e dar providências, respectivamente.  

Ainda, promoção de uma melhor interlocução do governo com os municípios do 

interior, evitando a política fragmentada; humanização por meio de cursos e vivências 

de equipe da saúde de forma a estarem prontas para atender os usuários; troca de 

hospedagem, em razão de os hotéis oferecidos aos dependentes serem locais 

inadequados, com a retirada dos dependentes do ambiente do uso do tráfico - uma das 

coisas que nós, realmente, encontramos na Capital; instalação de câmeras de segurança 

com centrais de monitoramento, unidades móveis de monitoramento, armamento não 

letal e, o mais importante, uma capacitação feita em conjunto com as Forças Armadas.  

Dos encaminhamentos, item 12.3:  

Diante de todo o exposto, a CPI sugere à Alesp o encaminhamento de uma 

indicação ao Ministério da Justiça e Cidadania, solicitando a instalação urgente de um 

escritório de combate à epidemia do crack, em prol da importância do fomento de 

interlocução dos diferentes agentes públicos responsáveis nas principais regiões do 

estado de São Paulo, para controlar e combater com rigor a guerra contra o crack no 

estado de São Paulo.  
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E ainda solicita encaminhamento da versão original deste relatório final ao 

presidente da Assembleia Legislativa, solicitando a disponibilização integral da versão 

digital junto ao site eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Encaminhamento do expediente da Assembleia Legislativa, endereçado à 

Secretaria do município de São Paulo da Assistência e Desenvolvimento Social, para 

tomar conhecimento integral do relatório final da CPI da Epidemia do Crack. 

Encaminhamento à Secretaria do Desenvolvimento Social, por meio desta digna 

Secretaria de Comissão da Alesp, do relatório final da CPI da Epidemia do Crack. 

Encaminhamento do expediente da Assembleia Legislativa endereçado aos órgãos 

abaixo discriminados, que foram convidados para participar das reuniões da CPI, 

solicitando que acessem o site eletrônico da Assembleia Legislativa de São Paulo para 

tomarem conhecimento integral do relatório final da CPI da Epidemia do Crack:  

- Ordem dos Advogados do Brasil, seção da OAB de São Paulo; Ministério 

Público de São Paulo, MP; Defensoria Pública do Estado de São Paulo; Sindicato dos 

Jornalistas de São Paulo; Federação do Comércio de São Paulo; Federação das 

Indústrias de São Paulo; Associação Paulista dos Municípios; Federação da Câmara dos 

Dirigentes e Lojistas de São Paulo; e Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Encaminhamento ao Ministério Público Estadual dos documentos apresentados à 

Comissão Parlamentar de Inquérito, quando dos seus trabalhos, e de seus anexos, bem 

como as notas taquigráficas. Tal encaminhamento tem pertinência, pois a competência 

para apurar e propor medidas administrativas ou judiciais cabe ao Ministério Público 

Estadual, legitimado para defender os interessados coletivos e difusos.  

Cópia dos autos deverá, ainda, ser encaminhada ao Governo do Estado de São 

Paulo a fim de que o Poder Executivo tome ciência deste relato, sugerindo que tome as 

providências que julgar necessárias para maior implemento de programas e interface 

com demais instituições.  

Cópia dos autos deverá ainda ser encaminhada ao Governo do Município de São 

Paulo, a fim de que o Poder Executivo tome ciência deste relatório, sugerindo que tome 

as providências que julgar necessárias para maior implemento do programa e interfaces 

com demais instituições.  

Obrigado, Sr. Presidente. Está lido o relatório. Tenho certeza de que todos os 

deputados que fizeram parte desta CPI tiveram participação. O deputado Jooji Hato, a 

deputada Beth Sahão, o deputado Paulo Correa Jr, o deputado Coronel Telhada, todos 
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os deputados desta Casa, inclusive o senhor, tiveram participação. Muito obrigado, 

porque fizemos um excelente relatório, com certeza, por causa de todos os senhores. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Muito obrigado, deputado 

Wellington Moura. Lido está o relatório. Coloco à apreciação de Vossas Excelências. Se 

alguém quiser fazer alguma modificação ou acrescentar alguma coisa, ou diminuir do 

que está aí. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Não posso esquecer o deputado 

Carlão Pignatari.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Não havendo nenhuma 

propositura ou proposta para emenda do relatório, eu gostaria de colocá-lo em votação. 

Os que forem favoráveis à aprovação do relatório, permaneçam como estão. Os 

contrários se manifestem. (Pausa.) Aprovado.  

Esta Presidência gostaria de agradecer V. Exas. pelo trabalho prestado. Muito 

obrigado. Colocamo-nos sempre à disposição de V. Exas. para outros trabalhos, outros 

embates, outros desafios que ainda teremos nesta Casa. Obrigado, deputado Carlão 

Pignatari; obrigado, deputado Coronel Telhada; obrigado, deputado Paulo Correa Jr; 

obrigado, deputado Wellington Moura.  

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. 

 

* * * 


