CÂMARA DOS DEPUT A DOS

Ata da 19 ~ (décima nona) Reunião
da Comissão Especial de Documentos Sigilosos (CEDOS)

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
três, às quatorze horas e cinco minutos, no Gabinete do
Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, Violência e Narcotráfico, Sala 166-C, Anexo II, da
Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Comissão Especial de
Documentos Sigilosos (CEDOS) . Compareceram o Deputado ANTONIO
CARLOS BISCAIA; o Deputado MENDES RIBEIRO FILHO; a Sra.
Gracinda Assucena de Vasconcellos, Diretora da Coordenação de
Arquivo (COARQ), e o Sr Fernando Sabóia Vieira, Chefe da
Assessoria Técnico-Jurídica (ASTEJ) da Secretaria-Geral da
Mesa
(SGM),
como Assistentes. O Deputado MORONI TORGAN,
Presidente, não pôde comparecer, mas justificou a ausência.
Havendo número regimental, o Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA,
no exercício da Presidência, declarou abertos os trabalhos,
passando ao exame da pauta. I) Ata da 18! Reunião, realizada
em 5 de novembro de 2003. Dispensada a sua leitura, foi a Ata
aprovada. II) Desclassificação/reclassificação dos documentos
sigilosos: A Sra. Gracinda Assucena de Vasconcellos fez um
breve
relato
histórico
sobre
as
desclassificações
de
documentos sigilosos ocorridas anteriormente na Câmara dos
Deputados.
Em seguida,
iniciou-se a
análise dos
itens
constantes da listagem de documentos sigilosos preparada pelo
Secretário-Executivo da CEDOS, decidindo-se pela abertura dos
envelopes, para que se possa deliberar sobre desclassificação
ou reclassificação dos documentos listados. Por sugestão do
Deputado MENDES RIBEIRO FILHO, analisar- se-ão, inicialmente,
os
documentos
textuais,
em suporte papel.
Os demais
documentos, aqueles em suportes especiais, serão analisados em
outra data. Conforme sugestão do Deputado ANTONIO CARLOS
BISCAIA, essa análise se dará em reunião a ser convocada para
o dia 16 do corrente mês , às 13 horas. Considerando o grande
volume de documentos a serem analisados, a reunião ocorrerá na
sala de reuniões do Centro de Documentação e Informação. III Outros assuntos: O Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA sugeriu
que, para a próxima sessão legislativa, a CEDOS se reuna em
dias predeterminados . Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou os trabalhos às quatorze horas e cinqüenta e cinco
minutos. Eu, Tarciso Aparecido Higino de Carvalho, Secretário Executivo da CEDOS, lavrei esta ata que, depois de lida, será
assinada por todos os presentes.
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