CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ata da 10a (décima)
Reunião
Especial de Documentos Sigilosos (CEDOS)

da

Comissão

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do
ano de dois mil
e dois,
às oito horas e trinta
minutos ,
na Sala de Reunião n°
01 do Centro de
Documentação e Informação (CEDI) , reuniu-se a Comissão
Especial de Documentos Sigilosos (CEDOS) . Compareceram
o
Deputado
JOSÉ
ANTONIO
ALMEIDA,
P residente;
o
Deputado INALDO LEITÃO e o Deputado IÉDIO ROSA, como
membros
da
Comissão;
Gracinda
Assucena
de
Vasconcellos,
Diretora
da
Coordenação
de
Arquivo
(COARQ) , como assistente e Tarciso Aparecido Higino de
Carvalho, Secretário-Executivo da CEDOS . O assistente
Fernando
Sabóia
Vieira,
Coordenador da
Assessoria
Técnico -Jurídica ( ASTEJ) da Secretaria -Geral da Mesa
( SGM),
deixou
de
comparecer
em
virtude
de
sua
participação oficial no II Congresso Brasileiro de
Direito do Estado . Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos, passando ao
exame da pauta . 1. Ata da g• Reunião, realizada em 31
de maio de 2001.
Foi dispensada a leitura da Ata,
sendo aprovada . 2. Relatório Anual das Atividades da
CEDOS de 2001. Foi entregue aos membros da Comissão o
trabalho elaborado pela Secretaria-Executiva da CEDOS .
Na ocasião , foram apresentadas as metas para o ano de
2002, que visam a dar um melhor suporte às atividades
desenvolvidas
pela
CEDOS,
bem como ao
tratamento
adequado
à
documentação
sigilosa
mantida
sob
a
responsabilidade de guarda da Coordenação de Arquivo.
Entregou-se, também, o texto com a redação final da
exposição do Ministro Nelson Jobim sobre a relação das
CPis com as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal
Federal,
realizada no dia 4 de dezembro de 2001,
durante a
solenidade de encerramento do Curso de
Secretário de Comissão, no Auditório Nereu Ramos. 3 .
Comunicações pela Diretora da COARQ: a) Foi informado
que,
de acordo com a deliberação da CEDOS,
na 3 a
reunião
realizada em 21 de junho de 2002,
foram
microfilmados os documentos relativos a
quebra de
sigilo bancário,
que integram o acervo da CPI dos
Medicamentos
e
da
CPI
CBF /NI KE,
total i zando
617
caixas ,
gerando
131
filmes
de
16
mrn,
os
quais
receberam a mesma classificação de sigilo. Em relação
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aos
documentos
em
suporte
de
papel
que
foram
microfilmados , a CEDOS , por unanimidade , autorizou o
descarte ,
pel o
processo
de
fragmentação ,
a
ser
realizado nas dependências do Centro de Documentação e
Informação da Câmara dos Deputados . b) Foi formulada ,
ainda ,
consulta
quanto
à
forma
de tramitação
de
processos que solicitam acesso a documentos sigilosos .
A CEDOS decidiu que esses devem ser despachados pelo
Secretário -Geral
da Mesa ,
diretamente ,
à CEDOS .
O
Presidente , Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA, comunicou
que enviará à
SGM um expediente informando desse
procedimento.
c)
Foi comunicado à Comissão que o
Deputado OSCAR ANDRADE , da CPMI de Roubo de Cargas ,
realizou consulta a documento sigiloso bancário da CPI
do Narcotráfico ,
conforme permissão concedida pela
CEDOS na 7 a reunião realizada em 22 de março de 2001.
Na ocaslao ,
foi dado conhecimento das
implicações
constantes do Código de Ética e Decoro Parlamentar da
Câmara dos Deputados , especialmente o Art . 5° , incisos
V e VI ,
que se referem às sanções concernentes à
violação de sigilo , bem como a modificação do Art.
240 , § 3° , e do Art. 244 e a revogação dos Arts. 245 a
248 do Regimento Interno .
d)
A Diretora da COARQ
sugeriu
que
fosse
estudado
o
calendário
para
a
realização das próximas reuniões , tendo em vista a
aproximação do período eleitoral . O Deputado INALDO
LEITÃO, informou que , a partir de junho , as Sessões
del i berativas da Câmara dos Deputados só ocorrerão nas
quartas - feiras ,
sugerindo que as reunloes da CEDOS
sejam marcadas para esse d i a da semana , sempre às 15h,
o que foi aceito . 4. Expedientes pendentes : a) Ofício
n°
17/2001-cOARQ,
sobre a
definição da legislação
interna
a
ser
aplicada
na
desclassificação
ou
reclassificação dos documentos sigilosos produzidos
pela Câmara dos Deputados , após a Resolução n° 29/93 .
O Deputado INALDO LEITÃO,
Relator indicado para a
matéria ,
comunicou que priorizará a
elaboração do
parecer sobre o assunto . No entanto , alertou que a
distribuição de qualquer matéria sem uma comunicação
por
escrito ,
prejudica
o
cumprimento
dos
prazos
relativos a apresentação do pareceres , considerando o
grande volume de matérias a serem relatadas pelos
parlamentares
nas
demais
comi ssões
da
Casa .
O
Deputado
JOSÉ
ANTONIO
ALMEIDA,
determinou
que
a
Secretaria - Executiva passe a confeccionar esse tipo de
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exped i ente .
b)
Processo n°
118. 693/2001,
sobre o
indiciamento da empresa ALPHA BRAVO CÂMBIO E TURISMO
LTDA, representada pelo advogado Dr . Mauro Luiz Borges
Osório de Araújo , na CPI do Narcotráfico . O Deputado
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA, atuando como Relator , observou
que não cabe à
CEDOS decidir sobre o
mérito do
indic i amen t o da c i tada empresa e considerando , ainda ,
que os documentos solicitados não foram produzidos nem
c l assificados
como
sigilosos
pela
Câmara
dos
Deputados , apresenta o parecer pelo indeferimento do
requerido no citado processo .
A Comissão aprovou ,
integralmente , o parecer . 5. Expediente recebido: a)
Processo n° 105. 8 97/2002, do Grupo Três SI A,
sobre
cópia de fita de áudio , com depoimento prestado pelo
narcotraficante " Fernandinho Beira -Mar ", por telefone ,
ao jornal O Dia , encaminhada à CPI do Narcotráfico . A
CEDOS , de acordo com o parecer do Relator , Deputado
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA, resolve cancelar o sigilo do
referido documento por considerar que o mesmo não
recebeu essa classificação na origem. Em razão disso ,
decide atender
à
solicitação ,
fornecendo
a
cópia
pl e i teada ao interessado . Nada mais havendo a tratar ,
o Presidente encerrou os trabalhos às dez horas e
cinco
mi nutos .
Eu ,
Tarciso
Aparecido
Higino
de
Carvalho , Secretário - Executivo da CEDOS , lavrei esta
ata que , depois de 1 ida , será assinada por todos os
presentes .
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