CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ata da ga
(oitava) Reunião da
Especial de Documentos Sigilosos (C EDOS)

Comissão

Aos OS (c inco ) dias do mês de abril do ano
de 2001 , às 09 : 00 horas , na Sala n° 02
do Centro de
Documentação e Informação (C EDI) , reuniu - se a Comissão
Especial de Documentos Sigilosos (CEDOS) . Compareceram
os Deputados José Antonio Almeida , Iédio Rosa e Inaldo
Leitão ; Gracinda Assucena de Vasconcellos , Diretora da
Coordenação
de
Arquivo
( COARQ) ;
Fernando
Sabóia
Vieira , Coordenador da Assessoria Técnico - Jurídica da
Secretaria - Geral da Mesa (ASTEJ) ; e Jucimar Luz Gomes ,
Secretário da Coordenação de Arquivo , atuando como
Secretário
da
CEDOS .
O primeiro
i tem
da
pauta
apreciado foi o Oficio n° 17/2001-COARQ solicitando
definição de legislação interna a ser aplicada aos
documentos
sigilosos
produzidos
na
Casa,
com
classificação vencida, para abertura, considerando o

advento da Resolução N° 29/93 . Coube ao Deputado
Inaldo Leitão analisar o expediente ,
ficando para
relatar seu voto na próxima reunião .
Quanto aos itens
2 e 3 da pauta , relativos as alterações no Regimento
Interno da Câmara dos Deputados,
com inclusão da
Comissão Especial de Documentos Sigilosos (CEDOS) e
apresentação
de
emendas
pertinentes
a
documentos
sigilosos, foi aprovada a proposta do Deputado Inaldo

Lei tão ,
para
que
as
sugestões
da
CEDOS
sejam
apresentadas
diretamente por meio
de
Projeto de
Resolução , de autoria dos três Deputados membros da
Comissão . Na oportunidade , foi indicado o Assessor
Fernando Sabóia para elaborar a minuta da proposição a
ser apreciada pela Comissão . O item 4 da pauta , Minuta
de Ato da Mesa para criação da Secretaria-Executiva da
CEDOS, também foi aprovado e , conforme sugerido pelo

Sr . Presidente da Comissão , Sr . Deputado José Antonio ,
os Srs . Deputados acordaram em agendar uma reunião com
o Presidente da Câmara dos Deputados , Deputado Aécio
Neves , para levar a proposta . Nada mais havendo a
tratar , foi encerrada a reunião às 10 : 15 horas , e eu ,
Jucimar Luz Gomes , servindo como Secretário , lavrei
esta ata que , depois de lida , será assinada por todos
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