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DEPOENTE/CONVIDADO - QUALIFICAÇÃO

SUMÁRIO: Votação de requerimentos de convite de personalidades para comparecimento a
audiência pública.

OBSERVAÇÕES
A reunião foi originariamente convocada para audiência pública com o Sr. Luiz Francisco
Fernandes de Souza, Procurador Geral da República, que entretanto não compareceu.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Havendo número
regimental,

declaro

abertos

os

trabalhos.

Foram

recebidas

as

seguintes

correspondências: Ofício nº 273/01, de 4 de dezembro de 2001, do gabinete do Sr.
Deputado Silas Câmara, justificando sua ausência nos trabalhos da Casa nos dias
27 e 28 de novembro próximo passado; Ofício nº 271/01, de 4 de dezembro de
2001, do gabinete do Sr. Deputado Silas Câmara, justificando sua ausência nos
trabalhos da Casa nos dias 20 e 21 de novembro próximo passado; Ofício nº 372/01,
de 19 de novembro de 2001, do gabinete do Sr. Deputado Marcos Afonso,
justificando sua ausência nos trabalhos da Casa no período de 17 a 22 de novembro
próximo passado. Ata. Tendo sido distribuída cópia da ata da reunião anterior a
todos os membros presentes, indago da necessidade de sua leitura.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO CARVALHO - Sr. Presidente, peço dispensa da
leitura da ata, já que todos os Parlamentares a receberam e dela têm conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Por solicitação do
Deputado Sérgio Carvalho, dispensa-se a leitura da ata. Em discussão a ata. Não
havendo quem queria discutir acerca de seus termos, passamos à votação. Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovada a ata.
Ordem do Dia. Devido à ausência do Sr. Procurador da República, Dr. Luiz
Francisco Fernandes de Souza, passamos ao item seguinte desta reunião.
Consultamos o Sr. Secretário sobre se existem outros itens que fazem parte da
presente pauta. (Pausa.) Não havendo outros itens, passamos a ler os
requerimentos que fazem parte da presente reunião. Requerimento assinado pelo
Relator, Deputado Confúcio Moura, requerendo, nos termos regimentais, seja
prorrogado por sessenta dias o prazo inicialmente conferido à Comissão para a
conclusão dos trabalhos. Em votação o requerimento. Aqueles Deputados que
queiram manifestar-se contra o requerimento que se manifestem agora. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, declaro aprovado o requerimento do Sr.
Relator, no sentido de prorrogar-se por sessenta dias o prazo inicialmente conferido
a esta Comissão. Requerimento assinado pelo Deputado Sérgio Barros, no sentido
de requerer a convocação do Brigadeiro-do-Ar Teomar Fonseca Quírico, para
prestar esclarecimentos, na qualidade de convidado, nesta Comissão Parlamentar
de Inquérito. Os Deputados que queiram manifestar-se contrariamente ao
requerimento se manifestem agora. (Pausa.) Não havendo manifestação em
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contrário, declaro aprovado o requerimento do Deputado Federal Sérgio Barros.
Requerimento apresentado e assinado pelo Deputado Federal Sérgio Barros, no
sentido de requerer a convocação do Dr. Silvano Gianni, Secretário-Executivo da
Casa Civil da Presidência da República e Presidente do Conselho Deliberativo do
Sistema de Proteção da Amazônia — CONSIPAM, para prestar esclarecimentos, na
qualidade de convidado, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Os Deputados
que queiram manifestar-se contrariamente ao presente requerimento se manifestem
neste momento.
O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Com a palavra o
Deputado Confúcio Moura.
O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA - Esse requerimento — até já dei
conhecimento disso ao Deputado Sérgio Barros — a gente suspenderia sua votação
agora e a faríamos em fevereiro. Falei pessoalmente com S.Exa., que está em
franco atendimento. Caso não venha a ser dado provimento ao pleito que S.Exa.
solicita, em fevereiro nós reapresentaremos esse requerimento. Ele sai de pauta
para posterior votação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Esta Presidência consulta
o Deputado Federal Sérgio Barros sobre sua concordância em relação à
manifestação do Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA - Não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Não estando presente o
Deputado Sérgio Barros, esta Presidência retira da pauta o presente requerimento e
passa ao encerramento dos trabalhos, antes, porém, consulta os Srs. Deputados
sobre se há alguma consideração a ser feita em relação à presente reunião ou ao
andamento dos trabalhos desta Comissão. Sr. Relator. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA - Nada a declarar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Srs. Deputados membros.
(Pausa.) Não havendo quem queira fazer uso da palavra, convoco reunião a realizarse no próximo dia 11 de dezembro, terça-feira, às 14 horas, cuja pauta será
oportunamente informada. Agradeço a todos a presença e declaro encerrada a
audiência.
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