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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI N° 3.782 , DE 2000
(DO SR. JOSÉ CHAVES)
Denomina "Hospital Professor Romero Marques" o Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Pernambuco - UFPE.
(ÀS COMISSÕES DE ~DUCAÇÃO , CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

•

Art. 1° Fica denominado "Hospital Professor Romero
Marques" o atual Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de
Pernambuco-UFPE, localizado no Recife, estado de Pernambuco.
Art. 2° Compete ao Ministério da Educação, através da
UFPE, adotar as medidas indispensáveis à execução da presente lei.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
"Dizer das luas qualidades de homem, dOles de meslre e
virludes de pai é larefa acima das minhas letras e não ousaria fazêlo. pois com certeza não te faria justiça. Quero que saibas que és a
razão da existência desle Irabalho que. se algum mérito tiver, será
leu, pois é a ti que tudo devo. " (Marques, Alfredo Arnóbio, In
Tratamento cirúrgico das lesões ateromatosas das artérias
ilíacas, tese para concurso de professor da Universidade Federal de
Pemambuco-UFPE, 1985 .

1. Origem e primeiros estudos do professor Romero da Gama Marques
Nascido no Recife, em 14 de julho de 1903, Romero da Gama Marques é
um dos mais ilustres brasileiros deste século. Seus pais, Arnóbio Marques
e Maria do Carmo da Gama Marques, lhe propiciaram todas as
condições para o desenvolvimento de uma infância e juventude felizes,
plenamente ajustadas às condições sociais e políticas do seu tempo.
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Romero da Gama Marques fez os seus primeiros estudos, cursos primário
e secundário, no bairro da Boa Vista, tendo sido destacado aluno do
tradicional Colégio Americano Batista.
2. Graduação, doutorado, livre docência e cátedra
Em 1924, aos 21 anos, colou grau pela Faculdade de Medicina da Bahia
(FMB), em Salvador, onde foi interno dos professores Caio Moura e
Fernando Luz, a quem admirava e que haveriam de exercer forte
influência em sua brilhante carreira. Ainda estudante de medicina,
publicou, em parceria, destacados trabalhos científicos, entre os quais
Acidentes com 9 J4: Crises nitritóides e Sobre um caso de osteosintese.
Dedicado pesquisador e dotado de inesgotável talento, ainda na FMB,
Romero da Gama Marques obteve (1924), com distinção, o título de Doutor
em Ciências Médico-Cirúrgicas, defendendo a tese Da ressecção nas
anciloses do cotovelo. A Livre Docência foi conquistada (1927), pela
Faculdade de Medicina do Recife (FMR), mediante a apresentação da
tese Simpatectomia periarterial. Em sua incansável luta na busca do
aperfeiçoamento científico e profissional e através de concurso público de
títulos e provas realizado na FMR, o professor Marques foi aprovado
com louvor (1937) para a Cátedra de Clínica Propedêutica Cirúrgica,
ocasião em que defendeu a tese Exploração arteriográfica da circulação
dos membros.

3. Cargos ocupados na Faculdade de Medicina do Recife
Professor interino da Clínica de Ginecologia (1931); Professor interino de
Clínica Cirúrgica (1933 , 1935 e 1937); Diretor do Hospital Pedro li
(1960); Diretor do Hospital de Pronto Socorro do Recife (1945); Diretor
da Faculdade de Medicina da Universidade da UFPE (1962-65);
Fundador e diretor do Instituto de Angiologia da Faculdade de Medicina
da UFPE (1962-72); Presidente da Sociedade de Medicina de
Pernambuco (1946); Presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e
Cirurgia Vascular (três biênios: 1962-63 ; 1965-66 e 1970-71)); Presidente
da Comissão encarregada de concluir a construção do Hospital das
Clínicas da UFPE (1972); Primeiro Mestre do Capítulo Pernambuco do
Colégio Brasileiro de Cirurgiões; Primeiro Chefe do Departamento de
Cirurgia do Hospital das Clínicas da UFPE, absorvendo à época o
Serviço de Anestesiologia (1962).
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4. Condecorações, homenagens recebidas e participação em sociedades
médico-científicas
Em reconhecimento por sua extensa e qualificada obra científica, o
professor Marques recebeu inúmeras homenagens e condecorações, entre
as quais as seguintes: Chevalier Des Palmes Academiques (França,
1958); Grã-Cruz da Ordem do Mérito Médico (Brasil, 1962); Livro de
Prata, homenagem do XIX Congresso Médico do Estado de Pernambuco
(1970); Medalha de Membro Honorário da Academia Brasileira de
Medicina Militar (1972); Croix d'Officer dans L'Ordre National du
Merite (França, 1973); Medalha do Mérito Maciel Monteiro, da
Sociedade de Medicina Pernambuco (1973); Medalha do Ouro São
Lucas, do Sindicato dos Médicos, Sociedade de Medicina de Pernambuco
CREMEPE (1974) e Doutor Honoris Causa da Universidade Louis
Pasteur (Strasbourg, França, 1973).

o professor Marques também foi diversas vezes homenageado pelo Poder
Legislativo de seu Estado. Merecem registro o voto de congratulações de 7
de junho de 1962, de autoria do deputado Orlando Parahin, aprovado por
ocasião do recebimento da Ordem do Mérito Médico e ainda o
requerimento à Câmara Municipal do Recife, do vereador Rivaldo Allain,
em junho de 1975, em que ressaltava a concessão ao cientista
pernambucano, pelo governo da França, da Medalha da Ordem Nacional
daquele país.

•

Por outro lado, o eméri to cientista pernambucano participou de um grande
número de sociedades médico-científicas do Brasil e do Exterior, como as
que são a seguir mencionadas: Sociedade de Medicina de Pernambuco;
Academia Pernambucana de Medicina; Sociedade Franco-Brasileira
de Medicina; Sociedade Brasileira de Angiologia; Colégio Brasileiro de
Cirurgiões; Academia Brasileira de Medicina Militar; Societé
Francaise d' Angiologie et Histo Pathologie, Paris; College Français de
Pathologie Vasculaire, Paris; Societé Francaise de Phlebologie, Paris;
Societé de Chirurgie de Lyon, Lyon, França; Societé lnternationale de
Chirurgie, Bruxelas, Bélgica; International Hospital Federation,
Londres, Inglaterra; International College of Angiology, New York,
USA e International College of Surgeons, Chicago, USA .
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5. Atividades acadêmicas e curriculares

o

professor Romero Marques foi um incansável homem de ciências,
mantendo sempre acesa a chama da curiosidade e do interesse intelectual.
Do Recife - sua base de realização de pesquisas e estudos em suas
especialidades médicas - o professor Marques desenvolveu intensas
atividades de intercâmbio científicas e curriculares com renomadas
instituições universitárias do mundo inteiro, tendo-se notabilizado, então,
como reconhecida autoridade em cirurgia vascular.

o

•

programa de intercâmbio, iniciado em 1940, estendeu-se até os anos
mais recentes, mesmo após a aposentadoria compulsória do professor
Marques, ocorrida em 1973 . Pode-se afirmar que o prestígio conquistado
pelo médico brasileiro proporcionou a oportunidade para que dezenas de
seus colaboradores diretos e de outras instituições de Pernambuco
realizassem, sob a orientação de destacados pesquisadores, estágios em
diversas e famosas escolas da França e de outros países da Europa. O
acervo de conhecimentos acumulados durante os estágios, pelas inúmeras
gerações de cientistas pernambucanos beneficiados com o intercâmbio,
constitui um entre os muitos pilares que viriam transformar Pernambuco no
maior pólo médico do Nordeste. O professor Marques também realizou na
Europa um sem-número de estágios em serviços das mais destacadas
figuras médicas do mundo, valendo ressaltar os seguintes: René Leriche,
Hôpital Américan (Paris, 1949); Hôpital Broussais (Paris, 1949); René
Fontaine (Strasbourg, França, 1954) e Selivaiger (Heidelberg,
Alemanha, 1956).
As inúmeras visitas do professor Marques à França despertaram o
interesse de pesquisadores e cientistas de outros centros de ensino daquela
parte do mundo, todos querendo ouvir os ensinamentos do mestre
brasileiro. Isto lhe valeu convites para proferir conferências e participar de
debates, nos serviços dos seguintes especialistas europeus: Mallet-Guy
(Lyon, França, 1957); Paul Santy (Lyon, França, 1957); A. Bobbio
(Parma, Itália, 1957); Zenquer (Munique, Alemanha, 1962): Ratschow
(Alemanha, 1962); Gutegemann (Alemanha, 1962); Pierre Wertheimer
(Lyon, França, 1962): Pierre Marion (Lyon, França, 1957, 1962, 1965);
René Fontaine (Strasbourg, França, 1957, 1962, 1965, 1967, 1972 e
1973); Lorthart Jacob (Paris, França, 1967); Goinard (Lyon, França,
1967) e Jacques Descotes (Lyon, França, 1967 e 1973).

GER 3 1723004-2 IJUN/99)
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Quando diretor do Hospital das Clínicas (então Hospital Pedro lI), o
professor Romero Marques trouxe a Pernambuco o dr. Jean Pierre
Gauthier Lafaye, respeitado médico francês e renomado anestesiologista.
Durante sua permanência no Recife (1958/1959/1960), o dr. Gauthier,
apoiado pelo professor Marques, contribuiu decisivamente para a
implantação de uma Escola de Anestesistas, ainda em plena atividade e
prestando relevantes serviços médicos ao povo do Estado.

o

•

professor Romero Marques ainda ministrou inúmeros cursos extracurriculares, no Brasil e Exterior, contando, nessas jornadas, com a parceria
e colaboração de outras grandes figuras da medicina, a saber: de
Pernambuco, Manoel Caetano de Barros e Angelo de Abreu e Lima
(seus primeiros discípulos); da Bahia, Celso Figueroa; de São Paulo,
Mário Degni; de Paris, Jean Daniel Picard e de Marseille, Christian
Bourde. Muitas vezes, o professor Marques acionava o seu próprio
"staff', ocasião em que testava os conhecimentos de seus integrantes, além
de prepará-lo para as duras batalhas do dia-a-dia.
A

6. Referências ao professor Romero Marques feitas por especialistas e
instituições médicas
"A França conta com numerosos amigos no corpo médico dos
países sulamericanos. Mas entre aqueles que são há mais longo tempo,
mais profundamente e mais solidamente ligados, coloca-se em primeiro
plano o professor Romero Marques.

"Brilhante cirurgião, clínico esclarecido, pesquisador de
qualidade, o professor Marques exerce suas atividades na região
Nordeste do Brasil, onde a filariose é ainda muito difundida .... ".
Renê Fontaine, in "Memoires Orig illaux, Joumal de Alediclfle,
Strasbourg, li " I,jal/vier 1992.

"... O serviço René Lériche do professor Romero Marques no
Hospital Universitário Pedro 1/ é um raro exemplo na América do Sul do
impacto que pode ter o ensino de um grande mestre.

GER 3 17.23 .004-2 IJUN/99)
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Através do Dr. Romero Marques, todas os métodos, técnicas e
ensinamentos da Escola Cirúrgica de Strasbourg, que tornaram ilustres
os professores René Lériche e René Fontaine, foram adaptados e
implantados nos países tropicais, cuja patologia muito rica se refere ao
sistema linfático.
t;spírito curioso, amando apaixonadamente seu país e sua
profissão, o professor Romero Marques não podia ficar ausente deste
problema, ao qual assegurou, desde 19-15, toda a sua energia e todo o
seu tempo.
Seus trabalhos conquistaram uma audiência mundial e foram
publicados nos jornais científicos de seu país, assim como em revistas
especiali::adas francesas, inglesas, espanholas. Cirurgião talentoso,
administrador aprovado, universitário apreciado, suas qualidades o
condu::iram aos mais altos cargos... ".

incansável devotamento do professor Romero Marques à
causa da cultura francesa teve sua justa recompensa pela distinção que
recebeu do nosso país. "
H()

Éloges des personnalilés honorées par L '( 'niversité
Pastellr (Cérémonies dll 26 de octobre 197./)

I-OIIIS-

professor Romero Marques, cirurgião brasileiro especialista
em cirurgia vascular, antigo Decano da Faculdade de Medicina do
Recife, recebeu a insígnia de ()jJicer dans I 'ordre national du Mérite, das
mãos do professor Fontaine, Decano da Faculdade de Medicina de
Strasbourg. Como este último, o professor Marques foi um aluno do
professor René Lériche. Ele é filho do fundador da Faculdade de
Medicina do Recife e seus três filhos são igualmente cirurgiões. "
H()

1n Présence de Strasbollrg, Revista Trimestral, été 1973, pág. 9,
9.6.

"() mestre Romero Marques, no mês de junho, entrou, lúcido e
aprumado, para o rol dos oitentões... "
"E esta é, sem dúvida, a sua grande glória: a glória de uma
longa vida, sempre a serviço dos semelhantes, pois, pela lucide:: do
espírito, pela verticalidade do porte e pela grande::a do coração é um
privilegiado de Deus. "
Ledllar de .Issis Rocha, Jomal do COlllmercio, Recife (PE), por
ocasião das comemorações dos 80 allos do professor Marques

GER 3.17.23 .004-2 IJUN/991
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7. Teses, livros e outros trabalhos publicados
Ao longo de sua existência, o professor Romero Marques publicou mais
de uma centenas de trabalhos científicos, perene contribuição à pesquisa e
ao conhecimento científico deste século. Citam-se, a seguir, algumas das
obras do eminente brasileiro:
Tese de Doutoramento: Da Ressecção nas anciloses do cotovelo,
Faculdade de Medicina da Bahia, Salvador, 1924; Tese de Livre Docência:
Simpatectomia periarterial, Faculdade de Medicina do Recife, 1927; Tese
para a obtenção da Cátedra de Clínica de Propedêutica Cirúrgica:
Exploração arteriográfica da circulação dos membros, Faculdade de
Medicina do Recife, 1937; Cirurgia de guerra, Imprensa Industrial, Rua do
Apolo, 82, Recife, 1943; Hypertension arterielle paroxystique par
phéochromocitome - rapport d 'un cas operé avec succes, (em colaboração
com René Fontaine, Arnaldo Marques e outros, Strasbourg Médical),
Strasbourg; De La Lymphografie, Lyon, França, 1960; Aspécto linfográfico
en lafilariose, Barcelona, Espanha; Linfografia de los linfáticos profundos
de la pierna e de los muslos, Barcelona, Espanha, 1961 ; La propos de la
lynphografie, 1961; Aspécto linfográfico en la linfangie ctas ia, Barcelona,
Espanha, 1961 ; Linfografia - análise das técnicas, Angiopatias, BR, 1962;
Linfografias profundas das coxas, Angiopatias, 1962; Adquisiciónes
linfográficas en la filarioses, Angiolojia, 1963; Deep lymphography of the
thigh, Journal Cardiovascular, Surgery, 1963 e Lynphografie dans la
filariose, Journal de Medecine, Strasbourg, França, 1972.

8. Professor Romero Marques: traços da personalidade

o eminente homem de ciências

Romero Marques era não só um homem
metódico e disciplinado, inteligente e arguto pesquisador - atributos que
lhe permitiram construir uma intensa obra científica, reconhecida
internacionalmente. Era também amante dos esportes, tendo, quando de sua
vida de estudante em Salvador, praticado o futebol e o remo. Sempre
acompanhou com desusado interesse as notícias sobre os movimentos
culturais, as artes plásticas e a pintura. Admirava os escritores brasileiros
Machado de Assis e Viana Moog, e o português Eça de Queirós, cujas
obras conhecia profundamente. Impregnado de Flaubert, Anatole e
Osvald Splenger, profundo conhecedor de Zola, Platão e Aristóteles, era
prazeroso leitor de Homero e Virgílio.

GER 31723004-2 (JUN/99\
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Homem do seu tempo, o professor Romero Marques impressionava por
sua identidade com a velocidade das mudanças sociais, políticas,
econômicas, científicas e tecnológicas do século que agora termina.
Detalhista, perseguia a perfeição do conhecimento nas nuances da
especialidade médica a que dedicou toda a sua existência - a cirurgia
vascular.
A obra deixada pelo professor Romero Marques constitui rica e ímpar
conquista da comunidade científica mundial e, por muito tempo ainda,
servirá de trilha e referência para as novas gerações de cientistas, tão
argutos e talentosos quanto o eminente brasileiro.
Aos 94 anos, o professor Romero Marques faleceu na cidade do Recife,
em 3 de agosto de 1997, deixando profundas marcas na sociedade brasileira
e, em especial, na pernambucana. Sua maior herança, certamente, está
representada pelos seis filhos : os três homens, médicos e da mesma
especialidade do legendário pai; as três mulheres, uma arquiteta e, as
demais, especialistas em línguas neolatinas e anglo-saxônicas, todos
professores universitários, belos exemplos de cidadãos e de renomada
grandeza intelectual.

Sala das Sessões,

GER 3 17.23004-2 IJUN/99\
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.782/2000

Nos termos do art. 119, "caput", I e § 1°, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas ao projeto, a
partir de 03 de abril de 2001 , por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2001

•
.Q~

Carla Rodng es de Medeiros
Secretária
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PROJETO DE LEI N° 3.782, DE 2000

Denomina "Hospital Professor Romero
Marques" o Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Pernambuco UFPE.
Autor: Deputado José Chaves
Relator: Deputado Joel de Holanda

,

I - RELATORIO

A proposição em epígrafe tem por objetivo dar ao Hospital
das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco o nome de um dos mais
ilustres brasileiros do século findo , o Professor Romero Marques.
No prazo regimental , não foram recebidas emendas .
Cabe a esta Comissão Permanente o exame do mérito , em
caráter conclusivo .
É o relatório .

11 - VOTO DO RELATOR

à procedência da
homenagem póstuma que o nobre Deputado José Chaves pretende prestar ao
Não

há

qualquer dúvida

quanto

Professor Romero da Gama Marques. Trata-se , na verdade , de acrescentar mais
um item à já extensa lista de manifestações de reconhecimento por magistério
14297
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por longos anos responsavelmente exercido, por obra científica pacientemente
realizada, por prestígio internacional merecidamente conquistado, por trabalhos
científicos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros e por uma
personalidade que ainda impressiona pela disciplina, pelo método, pela cultura e
pela curiosidade intelectual.
A denominação ora proposta honra e dignifica nao só o
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco , mas também
engrandece a instituição de ensino como tal. Afinal, como justamente argumenta
o Deputado José Chaves, "a obra deixada pelo Professor Romero Marques
constitui rica e ímpar conquista da comunidade científica internacional e, por
muito tempo ainda, servirá de trilha e referência para as novas gerações de
cientistas, tão argutos e talentosos quanto o eminente brasileiro".
Pelo exposto, sou favorável à aprovação do Projeto de Lei
nO 3.782, de 2000. Sugiro , apenas, que, por caracterizar invasão de área da
competência privativa do Poder Executivo, seja suprimido o art. 2°. Daí a emenda
em anexo.

Sala da Comissão, em

I

to

de ~

Deputado Joel de Hollanda
Relator

10362207-036

14297
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de 2001.

- - - - - - - - - - -------.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PROJETO DE LEI N° 3.782, DE 2000

Denomina "Hospital Professor Romero
Marques" o Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Pernambuco UFPE.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 2° do projeto.

Sala da Comissão, em

I 10

de

.~~

de 2001 .

~
do Joel de Hollanda
Relator

103622

14297

GER 3 .17.23 .004-2 (MAI /98 )

- - - -

•

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
PROJETO DE LEI N.º 3.782 , DE 2000

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei n. º
3.782/2000, com emenda, nos termos do parecer do Relator Deputado Joel de
Hollanda.
Estiveram presentes os Senhores Deputados Átila Lira ,
Presidente em exercício ; Celcita Pinheiro, Vice-Presidente ; Agnelo Queiroz ,
Bonifácio de Andrada, Costa Ferreira, Eduardo Seabra, Esther Grossi , Flávio
Arns, Gastão Vieira, Ivan Valente , João Matos, Marisa Serrano, Miriam Reid ,
Nelo Rodolfo, Nice Lobão, Osvaldo Biolchi, Paulo José Gouvêa, Professor
Luizinho , Tânia Soares, Wolney Queiroz, Zezé Perrella e Jonival Lucas Junior.

Sala da Comissão, em 16 de maio de 2001

-

<

OCA

'-Deputado Átila Lira
~

Presidente em exercício
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

PROJETO DE LEI Nº 3.782, DE 2000

Denom ina "Hospital Professor Romero Marques" o
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Suprima-se o art. 2º do projeto.

Sala da Comissão , em 16 de maio de 2000

,

( ,{
'\.

~

Deputado Átila Lira
Presidente em exercício

GER 3.17.23 .004-2 (JUN/OO)
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PROJETO DE LEI N° 3.782-A, DE 2000
(DO SR. JOSÉ CHAVES)
Denomina "Hospital Professor Romero Marques" o Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Pernambuco - UFPE.

(ÀS COMISSÕES DE !=DUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

SUMÁRIO
I - Projeto Inicial
•

Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

*PROJETO DE LEI N° 3.782-A, DE 2000
(DO SR. JOSÉ CHAVES)
Denomina "Hospital Professor Romero Marques" o Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Pernambuco - UFPE; tendo parecer da Comissão de Educação , Cultura e
Desporto , pela aprovação , com emenda, (relator: Dep. JOEL DE HOLLANDA).
(ÀS COMISSÕES DE !=DUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24 , 11)
*Projeto inicial publicado no OCO de 24/11/00

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

•

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE CONSITUTIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 3.782, DE 2000

Denomina Hospital Professor Romero
Marques o Hospital das Clínicas da
Universidades Federal de Pernambuco UFPE.
Autor: Deputado JOSÉ CHAVES
Relator: Deputado RICARDO FIUZA

I - RELATÓRIO

1. O Projeto de Lei em apreço intenta dar ao Hospital das
Clínicas da Universidades Federal de Pernambuco - UFPE, o nome do Professor
Romero da Gama Marques, cujo curriculum vitae é transposto , com riqueza de
detalhes, para a justificação da proposição.
2. O PL foi aprovado por unanimidade pela COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, juntamente com a emenda do Relator,
Deputado JOEL DE HOLLANDA, supressiva do art. 2°, que ordena ao Ministério
da Educação, através da UFPE, adotar medidas para a implementação da lei.
É o Relatório.

11 - VOTO DO RELATOR
1. Cabe à COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E
DE REDAÇÃO a análise dos aspectos de constitucionalidade,

legalidade,

juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos, emendas e

2797
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substitutivos submetidos à Câmara ou suas Comissões (art. 32, 111 a do
Regimento Interno).
2. Sob esses enfoques nenhuma óbice se apresenta à livre
tramitação do PL, salvo no que se refere ao art. 2°, que mereceu emenda da
Comissão da Educação, Cultura e Desporto, sanando a inconstitucionalidade
consistente na violação do art. 2° da Lei Maior, que consagra a separação dos

Poderes.
3. Assim sendo, o voto é pela aprovação do PL 3782 , de
2000, e da emenda supressiva sanatória da inconstitucionalidade intransponível,
adotada pela Comissão de Mérito.

de 2001.

Sala da Comissão , em

Deputad
Relator

2797
GER 3.17.23.004-2 IJUN/991

CAMARA DOS DEPUTADOS
Deputado RICA RDO FIUZA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 3.782/2000

"Denomina
Hospital
Professor Romero
Marques o Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Pernambuco - UFPE".
,

AUTOR: Deputado JOSÉ CHAVES
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PARECER REFORMULADO

Durante a discussão da matéria em epígrafe, em reunião ordinária
realizada hoje, acatando sugestões dos Ilustres Membros desta Comissão,
decidi reformular meu parecer, no sentido apresentar a emenda em anexo ,
para aperfeiçoar o texto da proposição.
l

Sala da Comissão, em 20 de junho d 2001.

Relator

12918
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COMlSSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 3.782-A, DE 2000

EMENDA ADOTADA - CCJR

•

Dê-se ao art. ] o do projeto a seguinte redação:

" Art. 10

Fica denominado "Hospital das Clínicas da

Universidade Federal de Pernambuco -

Professor Romero

Marques" o atual Hospital das Clínicas, da Universidade Federal
de Pernambuco - UFPE, loca1izado no Recife, Estado de
Pernambuco.

Sala da Comissão, em 20 de junho de 2001

Deputado INALDO LEITÃO
Presidente

GER 3.17 .23.004-2 (JUN/OO)
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PROJETO DE LEI N° 3.782-8, DE 2000
(DO SR. JOSÉ CHAVES)

Denomina "Hospital Professor Romero Marques" o Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Pernambuco - UFPE; tendo pareceres: da Comissão de Educação , Cultura e
Desporto, pela aprovação , com emenda (relator: Deputado JOEL DE HOLLANDA) ; e da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação , pela constitucionalidade , juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Educação , Cultura e Desporto , com
emenda (relator: Deputado RICARDO FIÚZA).
(ÀS COMISSÕES DE !=DUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24 , 11)

SUMÁRIO
I - Projeto Inicial
II - Na Comissão de Educação , Cultura e Desporto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
III - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
parecer reformulado
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

e-

*PROJETO DE LEI N° 3.782-8, DE 2000
(DO SR. JOSÉ CHAVES)
Denomina "Hospital Professor Romero Marques" o Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Pernambuco - UFPE ; tendo pareceres: da Comissão de Educação , Cultura e
Desporto , pela aprovação , com emenda (relator: Deputado JOEL DE HOLLANDA) ; e da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação , pela constitucionalidade , juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Educação , Cultura e Desporto , com
emenda (relator: Deputado RICARDO FIÚZA).
*Projeto inicial publicado no OCO de 24/11/00
parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto publicado no OCO de 17/05/01

I fARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer reformulado
- emenda oferecida pelo Relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI N° 3 . 782-C, DE 2000
Denomina "Hospital das Clínicas da
Uni versidade Federal de Pernambuco
Professor Romero Marques" o Hospital
das Clínicas da Universidade Federal
de Pernambuco - UFPE .

•

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.

1°

Fica denominado

"Hospital

das

Clínicas

da

Universidade Federal de Pernambuco - Professor Romero Marques"
o atual Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Pernambuco

UFPE, localizado no Recife, Estado de Pernambuco .
Art.

2 ° Esta Lei entra em

v~gor

blicação .
Sala da Comissão , QG' JOo, r;d)oJ

-

•

D putado INALDO
Presidente

D4u tado ÉO ALCÂNTARA
R lator

\.t-

GER 317 .23.004-2 (JUN/99)

na data de sua pu-

.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E mSTIçA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 3.782-C, DE 2000

REDAÇÃO FINAL

•

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente a Redação Final
oferecida pelo Relator, Deputado Léo Alcântara, ao Projeto de Lei n°
3.782-B/00.
Participaram da votação os Senhores Deputados :
Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho, Robson
Tuma e Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir Cabral,
Alexandre Cardoso, André Benassi, Antônio Carlos Konder Reis, Bispo
Rodrigues, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Df. Antonio Cruz, Edmar
Moreira, Fernando Coruja, Fernando Gonçalves, Geraldo Magela, Gerson
Peres, Ibrahim Abi-ackel , Jaime Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida,
José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos
Rolim, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Marchezan, Nelson Trad,
Ney Lopes, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vianna, Roland Lavigne,
Sérgio Carvalho, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Domiciano
Cabral, Léo Alcântara, Nelo Rodolfo, Osvaldo Reis, Professor Luizinho,
Raimundo Santos, Ricardo Rique, Roberto Balestra, Themístocles Sampaio e
Wilson Santos.
Sala da Comissão, em 5 de setembro de 2001

Deputado INALDO LEITÃO
Presidente

GER 3.17 23.004-2 (JUN/OO)
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Brasília,

ot4

de

pk-mb-w" de

2001

Senhor Secretário,

•

Encaminho a Vossa Excelência,
submetido à
art.

apreciação do Senado Federal,

134 do Regimento Comum,

a fim de ser
nos termos do

o incluso Projeto de

Lei

n O 3.782, de 2000, da Câmara dos Deputados, que "Denomina
'Hospital
Pernambuco

Clínicas

das

Professor

da
Romero

Universidade
Marques'

o

Federal

de

Hospital

das

Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco -

UFPE" ,

de acordo com o caput do art. 65 da Constituição Federal.

Atenciosamente,

•

Deputa o

A Sua Excelência o Senhor
Senador CARLOS WILSON
Primeiro-Secretário do Senado Federal

N E S T A
Ofí cio PL da Câmara

PL 3i-ISc2/oa

•

:pe 6
1

Denomina "Hospital das Clinicas da
Uni versidade Federal de Pernambuco
Professor Romero Marques" o Hospital
das Clinicas da Universidade Federal
de Pernambuco - UFPE.

•

o

CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art .

10

Fica denominado

"Hospital

das

Clinicas

da

Universidade Federal de Pernambuco - Professor Romero Marques"
o atual Hospital das Clinicas, da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, localizado no Recife, Estado de Pernambuco .
Art.

20

Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação.
cÂMARA DOS DEPUTADOS,

•

:. O

de 2001

I'

•

-.

2'
. . ..

de

PROJETO DE LEI N.O 3.782
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2000

AUTOR

SECA.0 DE SINOPSE

'.

EMENTA

.

.

,

Denomina "Hospital Professor Romero Marques" o Hospital das Clfnicas da Universidade Federal

de

JOSE CHAVES

Pernambuco - UFPE.

(PMOB/PE)

Sancionado ou promulgado

ANDAMENTO

PLENARIO
21.11.00

Apresentação e leitura do Projeto.

Publicado no Diário Oficial de

t .

MESA
I

23.11.00

Despacho: As Comissões de Educação, Cultura e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
(Art. 54) - Art. 24, 11.
OCO

JJ.-' fI. ff20 _, p6g.GtJa5. col.M .

Encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

28.03.01

COMIssAo DE EDUCAÇAo, CULTURA E DESPORTO
Distribuido ao relator, Dep. JOEL DE HOLLANDA.

COMISSAo DE EDUCAÇAO; CULTURA E DESPORTO
03.04.01

,

I
.'

Prazo para apresentação de emendas: 05 sessoes.

'COMlssAo DE EDUCAÇAO;
! '!

10.04.01

I

CULTU~

Vetado
Razões do veto-publicadas no

COORDENAÇAO DE COMISSÕES PERMANENTES
18.01.01

Redação

E dESPORTO

I

Não foram apresentadas emendas.

VIDE VERSO .. .

,

.

-

PL N9 3 . 782/ OO (ve r so da fo 1ha 01).

,,
ANDAMENTO

,
COMfssAO DE EDUCAÇAO , CULTURA E DESPORTO
Parecer favorável do relator, Dep . JOEL DE HOLLANDA , com emenda .

03.05 . 01

COMISSAO DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO
Aprovado unanimemente o parecer favorável do relator , Dep. JOEL DE HOLANDA , com eemnda .

16.05.01

(PL. 3. 782-A/00).

25 . 05 . 01

COMIssAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo
Distribuido ao relator, Dep . RICARDO FIUZA.

30.05 . 01

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Prazo para apresentação de emendas: OS sessõe.s.

06.06.01

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Não foram apresentadas emendas.
1 _____-

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E 'DE 'REDAÇÃO
Aprovado unanimemente o parecer ora reformulado, do relator, Dep. RICARDO FIUZA, pela constitucionali~;
dade, juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda da comissão de Educação, Cultura e Desporto,

20.06.01

com emenda.

MESA (ART IGO 24, INC ISO II DO RI )
E lido e vai a imprim i r, tendo pareceres: da Comissão de Educação, Cultura e Desporto , pela aprovação , com emenda; e da Comissão de

07.08 . 01

Const i tuição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e da emenda da Comissão

de

Educação, Cultura e Desporto, com emenda.
(PL 3.782-8/00) .
MESA
Prazo para apresentação de recurso artigo 132, § 2': do RI (05 sessões) de: 10 a 17.08.01.

10.08.01

CONTINUA .••

u;
OOOZ/Z8Lt oN ld
~8
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PROJETO Nº 3.782/00

•
Continuação

(Folha nº 02)

ANDAMENTO

20.08.01

MESA
Of SGM-P 947/01, à CCJR, encaminhando este projeto para elaboração da redação final, nos termos do arti
go 58, parágrafo quarto e artigo 24, 11 do RI.
COMIssAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

05.09.01

COI 3 .21 .01 .041 -8 I AG0/98 )

Aprovação unânime da redação final, oferecida pelo relator, Dep. Léo Alcântara.
(PL. 3782-C/00).

Caixa: 160

Lote: 81

PL N° 3782/2000
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ANDAMENTO

•
~

I

COI 37101041 R I AGfl/9R I

PROJETO Nº

Continuação

c

DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI
N° 3.782-B, DE 2000
(Do Sr. José Chaves)

Denomina "Hospital Professor Romero Marques" o Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Pernambuco - UFPE; tendo pareceres: da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, pela aprovação, com emenda (relator: Deputado JOEL DE HOLLANDA); e da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, com
emenda (relator: Deputado RICARDO FIÚZA).
(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

SUMÁRIO

•

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
111 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer reformulado
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

2

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica denominado "Hospital Professor Romero
Marques~~ o atual Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de
Pernambuco-UFPE, localizado no Recife, estado de Pernambuco.
Art. 20 Compete ao Ministério da Educação, através da
UFPE, adotar as medidas indispensáveis à execução da presente lei.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
"Dizer das ruas qualidades de homem. dotL"S de mestre c
vlnudes de pai e tarefa acima das minhas lctrm' e não ousaria fazêlo. pois com certeza não le faria jlLStiça. Quero que saibas que i!s a
raziio da cristéncia dL'S((! trabalho que, se algum màuo nver. será
leu. pois é a ti que rudo dENO. .. (Marques.. A1rredo Arnóbio. In
Tratamento cirúrgico das lesões ateromatosas das artélias
ilíacas, tese para concurso de professor da Uni"ersidade Federal de
Pcrnambuco-UFP E. 1985.

o
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L Origem e primeiros estudos do professor Romero da Gama Marques

NM
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Nascido no Recife, em 14 de julho de 1903, Romero da Gama 1\-larques é
um dos mais ilustres brasileiros deste século. Seus pais, Arnóbio Marques
e Maria do Carmo da Gama Marques, lhe propiciaram todas as
condições para o desenvolvimento de uma infância e juventude felizes,
plenamente ajustadas às condições sociais e políticas do seu tempo.
Romero da Gama Marques fez os seus primeiros estudos, cursos prirriário'
e secundário, no bairro da Boa Vista, tendo sido destacado aluno do
tradicional Colégio Americano Batista.
c: :-:::: .
"I
-' -.. ...... .
:,~

'

2. Graduação, doutorado, livre docência e cátedra

-. . . .

- ....'.

Em 1924, aos 21 anos, colou grau pela Faculdade de Medicina da Bahia
(FMB), em Salvador, onde foi interno dos professores Caio Moura e
Fernando Luz, a quem admirava e que haveriam de exercer forte
influência em sua brilhante carreira. Ainda estudante de medicina,

~

•

3
p~blicou, em parceri~ destacados trabalhos científicos, entre os quais ,-

•

Acidentes com 914: Crises nilrüõides e Sobre um caso de osteosÍntese.
Qedicado pesquisador e dotado de inesgotável talento, ainda na FMB,
RQ!ll.ero da Gama Marques obteve (1924)~ çom distinção~ o título de Doutor
em.. _Ciências Médico-CiTÚrgicas, defendendo a tese Da ressecçao nas
anciloses do cotovelo. A Livre Docência foi conquistada (1927)~ pela
Faculdade de Medicina do Recife (FMR), mediante a apresentação da
t~e Simpatectomia periarteriaI. Em sua incansável luta na busca do
aperfeiçoamento cientifico e profissional e através de concurso público de
títulos e provas realizado na FMR, o professor Marques foi aprovado
com louvor (1937) para a Cátedra de Clínica Propedêutica Cirúrgica,
ocasião em que defendeu a tese Exploração arteriográfica da circulação
dos membros.

3. Cargos ocupados na Faculdade de Medicina do Recife

•

Professor interino da Clínica de Ginecologia (1931); Professor interino de
Clínica Cirúrgica (1933, 1935 e 1937); Diretor do Hospital Pedro 11
(1960); Diretor do Hospital de Pronto Socorro do Recife (1945); Diretor
da Faculdade de Medicina da Universidade da UFPE (1962-65);
Fundador e diretor do Instituto de Angiologia da Faculdade de Medicina
da UFPE (1962-72); Presidente da Sociedade de Medicina de
Pernambuco (1946); Presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e
Cirurgia Vascular (três biênios: 1962-63; 1965-66 e 1970-71)); Presidente
da Comissão encarregada de concluir a construção do Hospital das
Clínicas da UFPE (1972); Primeiro Mestre do Capítulo Pernambuco do
Colégio Brasileiro de Cirurgiões: Primeiro Chefe do Departamento de
Cirurgia do Hospital das Clínicas da lJFPE, absorvendo à época o
Serviço de Anestesiologia (1962).
4. Condecorações, homenagens recebidas e participação em sociedades
médico-cieotíficas
, .

Em reconhecimento por sua extensa e qualificada obra científica., o
professor Marques recebeu inúmeras homenagens e condecorações, entre
as quais as seguintes: Chevalier Des Palmes Academiques (Franç~
1958); Grã-Cruz da Ordem do Mérito Médico (Brasil, 1962); Livro de
Prata, homenagem do XIX Congresso Médico do Estado de Pernambuco
(1970); Medalha de Membro Honorário da Academia Brasileira de

4

~edicina Militar (1972); Croix d'Officer dans L'ürdre National du
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\ Merite (Franç~ 1973); Medalha do Mérito Maciel Monteiro, da
Sociedade de Medicina Pernambuco (1973); Medalha do Ouro São
Lucas, do Sindicato dos Médicos, Sociedade de Medicina de Pernambuco
CREMEPE (1974) e Doutor Honoris Causa da Universidade Louis
Pasteur (Strasbourg, Fran~ 1973).
,- ;',.

'.

:"..
"

...
'

o professor Marques também foi diversas vezes homenageado pelo Poder
Legislativo de seu Estado. Merecem registro o voto de congratulações de T
de junho de 1962, de autoria do deputado Orlando Parahin, aprovado por
ocasião do recebimento da Ordem do Mérito Médico e ainda o
requerimento à Câmara Municipal do Recife, do vereador Rivaldo All~
em jtmho de 1975, em que ressaltava a concessão ao cientista
pernambucano, pelo governo da Franç~ da Medalha da Ordem Nacional
daquele país,
Por outro lado, o emérito cientista pernambucano participou de um grande
número de sociedades médico-científicas do Brasil e do Exterior, como as
. que são a seguir mencionadas: Sociedade de Medicina de Pernambuco;
Academia Pernambucana de Medicina; Sociedade Franco-Brasileira
de Medicina; Sociedade Brasileira de Angiologia; Colégio Brasileiro de
Cirurgiões; Academia Brasileira de Medicina Militar; Societé
Francaise d' Angiologie et Histo Pathologie, Paris; College Fraoçais de
Pathologie Vasculaire, Paris; Societé Francaise de Phlebologie, Paris;
Societé de Chirurgie de Lyon, Lyon, França; Societé Internationale de
Chirurgie, Bruxelas, Bélgica; International Hospital Federation,
Londres, Inglaterra; International College of Angiology, New York, USA e International College of SurgeoDs, Chicago, USA.

5. Atividades acadêmicas e curriculares
O professor Romero Marques foi um incansável homem de ciências; ,
mantendo sempre acesa ti: chama da curiosidade e do interesse intelectual.
Do Recife - sua base de realização de pesquisas e estudos em suaS especialidades médicas - o professor Marques desenvolveu intensas
atividades de intercâmbio científicas e curriculares com renomadas instituições universitárias do mundo inteiro, tendo-se notabilizado, então,
como reconhecida autoridade em cirurgia vascular.
:;: i:-:
., '*'" :

•

5
-

•

O proglama de intercâmbio, iniciado em J 940, estendeu-se até os anos
rffãis recentes, mesmo após a aposentadoria compulsória do professor
M'a rques, ocorrida em 1973. Pode-se afrrmar que o prestígio conquistàdo
pêlo' médico brasileiro proporcionou a ' oportunidade para que dezenas de
seus colaboradores diretos e de outras instituições de Pernambuco
rehlizassem, sob a orientação de destacados pesquisadores, estágios em
diVersas e famosas escolas da França e de outros países da Europa. O
acervo de conhecimentos acumulados durante os estágios, pelas inúmeras
gerações de cientistas pernambucanos beneficiados com o intercâmbio,
constitui um entre os muitos pilares que viriam transformar Pernambuco no
maior pólo médico do Nordeste. O professor Marques também realizou na
Europa um sem-número de estágios em serviços das mais destacadas
figuras médicas do mundo, valendo ressaltar os seguintes: René Leriche,
Hôpital Américan (Paris, 1949); Hôpital Broussais (Paris, 1949); René
Fontaine (Strasbourg, França, 1954) e Selivaiger (Heidelberg,
Alemanha, 1956).
' As inúmeras visitas do professor Marques à França despertaram o

•

interesse de pesquisadores e cientistas de outros centros de ensino daquela
parte do mundo, todos querendo ouvir os ensinamentos do mestre
brasileiro. Isto lhe valeu convites para proferir conferências e participCl:f de
debates~ nos se~.iços dos seguintes especialistas europeus: Mallet-Guy
(Lyon, França, 1957); Paul . Santy (Lyon, França, 1957); A. Bobbio
(Parma, Itália, 1957); Zenquer (Munique, Alemanha, 1962): Ratschow
(Alemanha, 1962); Gutegemann (Alemanha, 1962); Pierre Wertbeimer
(Lyon, França, 1962): Pierre Marion (Lyon, França, 1957, 1962, 1965);
René Fontaine (Strasbourg, França, 1957, 1962, 1965, 1967, 1972 e
1973); Lortbart Jacob (Paris, França, 1967); Goinard (Lyon, França,
1967) e Jacques Descotes (Lyon, França, 1967 e 1973).
Quando diretor do Hospital das Clínicas (então Hospital Pedro lI), o
professor Romero Marques trouxe a Pernambuco o dr. Jean Pierre
Gauthier Lafaye, ,respeita4o médico francês e renomado anestesiologista
Durante sua permanência no Recife (195811959/1960), o dr. Gauthier,
apoiado pelo professor Marques, contribuiu decisivamente para a
implantação de uma Escola de Anestesistas, ainda em plena atividade e
prestando relevantes serviços médicos ao povo do Estado.
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o professor

Romero Marques ainda m~istrou inúmeros cursos extracurriculares, no Brasil e Exterior, contando, nessas jornadas, com a parceria
e colaboração de outras grandes figuras da
... medicina, a saber: c;l~
Pernambuco, Manoel Caetano de Barros e Angelo de Abreu e Li~~
(seus primeiros discípulos); da· Bahia, Celso Figueroa; de São Pª~o,
Mário Degni; de Paris, Jean Daniel Picard e de Marseille, Chris!ia~
Bourde. Muitas vezes, o professor Marques acionava o seu próprio
"staff', ocasião em que testava os conhecimentos de seus integrantes, ~~!I}
de prepará-lo para as duras batalhas do dia-a-dia
'-: ;;j~

--

- . ;:;

6. Referências ao professor Romero Marques feitas por especialistas.: ~
instituições médicas
-

. ":" . ,

.

~

"A França conta com numerosos amigos no corpo médico dos
países sulamericanos. Mas entre aqueles que são há mais longo tempo.
mais profundamente e mais solidamente ligados. coloca-se em primeiro
plano o professor Romero Marques.
.

•

- ....
"Brilhante cirurgião. clínico esclarecido. pesquisador t!e .
qualidade. o professor Marques exerce suas atividades na região
Nordeste do Brasil, onde a filariose é ainda muito difimdida. ... ".
.,
"

R~

FontDt=. in

-M~mo;7n

Originaw:. Joumal

d~ }.f~~.

SlrmbouTg. nO J.janvi~r /992.

··... 0 serviço René Lériche do professor Romero Marques no
Hospital Universitário Pedro II é um raro exemplo naAmérica do Sul do .
impacto que pode ter o ensino de wn grande mestre.
:.
';"~ ':

Através do Dr. Romero Marques, todas os métodos. técnicas e
ensinamentos da Escola Cirúrgica de Strasbourg, que tomaram ilustr~
os professores René Lériche e René F ontaine, foram adaptado~ : -~ ;
implantados ,?os paises tropicais. cuja patologia muito rica se refere _lfl! i
sistema Iinfático~
..
.
.
. . -.
Espírito curioso. amando apaixonadamente seu país e- sUá
profissão, o professor Romero Marques não podia ficar ausente deite ·
problema. ao qual assegurou. desde /9-15. toda a sua energia e lodo"() ,
seu tempo.

•

7
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Seus trabalhos conquistaram uma audiência mundial e for~
publicados nos jamais cientificas de seu pais, assim como em revistd,
especiali-adas francesa.ç, inglesas, espanholas. Cirurgião talentoso.
administrador aprovado. universitário apreciado. suas qual idades o
condzciram aos mais altos cargos..: ",

"O incansável devotamento do professor Romero Marques à
causa da cullura francesa teve sua justa recompensa pela distinção que
recebeu do nosso pais, "

•

EJog~s tks pt!T'Sonnolilis honorées par
du 26 d~ octobre /97-1)

L 'r;~T'Siti l.o&1iS.

Past~r (Cúpmom~s

"O professor Romero Marques. cirurgião bra.'Úleiro especialista
em cirurgia vascular. amigo Decano da Faculdade de Medicina do
Recife. recebeu a insignia de Officer dans I 'ordre national du Mérile. das
mãos do professor F amaine. Decano da F acuidade de Medicina de
Slrasbourg. Como este último. o professor Marques foi um aluno do
professor René Lériche. Ele é filho do fundador da Facuidade de
A1edicina do Recifo e seus três filhos são igualmente cirurgiões. ..
/n

Présenc~

de Srrasbourg. RMsta Trimestral. e/é /973. pág. 9.

9.6.

•

"O mestre Romero Marques. no mês de junho. entrou. lúcido e
aprumado. para o ro1 dos oitentões... "
"E esta é, sem dúvida. a sua grande glória: a glória de uma
longa vida. sempre a serviço dos semelhantes. pois, pela lucide= do
espírito. pela verticalidade do porte e pela grande::a do coração é um
privilegiado de Deus. ..
i..:.iuur .i.' . i.H'" f(VÓlcJ. Junzu/ do ( 'oltlm<,rcIO. J<.':CIj': tI'EI. por
ocasiiio das aHIIt!'moroçiks dos 80 anos do profoS$Ol' Marqws

7. Teses, livros e outros trabalhos publicados
Ao longo de sua existência, o professor Romero Marques publicou mais
de uma centenas de trabalhos científicos, perene contribuição à pesquisa e
ao conhecimento científico .deste século. Citam-se, a seguir, algumas das
obras do eminente brasileiro:
Tese de Doutoramento: Da Ressecção nas anciloses do cotovelo,
Faculdade de Medicina da Bahia, Salvador, 1924; Tese de Livre Docência:

8
7Simpalectomia periarlerial, Faculdade de Medicina do Recife, /927; Tese
para a obtenção da Cátedra de Clínica de Propedêutica CilÚrgica:
Exploração arteriográfica da circulação dos membros, F acuIdade de
Medicina do Recife, /937~ Cirurgia de guerra, Imprensa Industrial, Rua do
Apolo, 82, Recife, /943~ Hypertension arterieIle paroxystique par
phéochromocitome - rapport d 'un cas operé avec succes, (em colaboração
com René Fontaine, Arnaldo Marques e outros, Strasbourg Médical),
Strasbourg; De La Lymphografie, Lyon, França, 1960; Aspécto linfográfico
en lafilariose, Barcelona, Espanha; Linfografia de los linfáticos profundos
de la pierna e de los muslos, Barcelona, Espanha, 1961; La propos de la
Iynphografie, 1961; AspéclO linfográfico en la linfangiectasia, Barcelona,
Espanha, 1961; Linfograjia - análise das técnicas, Angiopatias, BR, 1962;
Linfograjias profundas das coxas, Angiopatias, 1962; Adquisiciónes
linfográficas en Ia filarioses, Angiolojia, 1963; Deep (vmphography of the
lhigh, JournaI Cardiovascular, Surgery, 1963 e Lynphografie dans la
filariose, Journal de Medecine, Strasbourg, França, 197~.

8. Professor Romero Marques: traços da personalidade

o eminente homem de ciências

Romero Marques era não só um homem
metódico e disciplinado, inteligente e arguto pesquisador - atributos que
lhe permitiram construir uma intensa obra científica, reconhecida
internacionalmente. Era também amante dos esportes, tendo, quando de sua
vida de estudante em Salvador, praticado o futebol e o remo. Sempre
acompanhou com desusado interesse as notícias sobre os movimentos
culturais, as artes plásticas e a pintura Admirava os escritores brasileiros
Machado de Assis e Viana Moog, e o português Eça de Queirós, cujas
obras conhecia profundamente. Impregnado de Flaube~ Anatole e
Osvald Splenger, profundo conhecedor de Zola, Platão e Aristóteles, era
prazeroso leitor de Homero e Virgílio.
.0:'; T .

Homem do seu tempo, o professor Romero Marques impressionava Pºf
sua identidade com a velocidade das mudanças sociais, políticas
econômicas, científicas e tecnológicas do século que agora tennina
Detalhista, perseguia a p~rfeição do conhecimento nas nuancés° da
especialidade médica a que dedicou toda a sua existência - a cirurgi~ "
vascular.
•
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A .Qbra deixada pelo professor Romero Marques constitui rica e ímpar
conquista da comunidade científica mundial e, por muito tempo ainda,
seryÍ.(á::ue trilha e referência para as novas gerações de cientistas, tão
argutos e talentosos quanto o eminente brasileiro.
Aos 9.4 ·. anOS, o professor Romero Marques faleceu na cidade do Recife,
em 3 de agosto de 1997, deixando profundas marcas na sociedade brasileira
e, em especial, na pernambucana. Sua maior herança, certamente, está
representada pelos seis filhos : os três homens, médicos e da mesma
especialidade do legendário pai: as três mulheres, uma arquiteta e, as
demais, especialistas em línguas neolatinas e anglo-saxônicas, todos
professores universitários, belos exemplos de cidadãos e de renomada
grandeza intelectuaL

.J L de novembro de 2000

Sala das·. Sessões, .
/

I

"'-----TlD~empurrttám'rhor.J1T1~~~fW-1·CtF
~ ~~~e~lfÀ'~~c--!..
(~)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.782/2000

Nos termos do art. 119, "capu t", I e § 1°, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente

10
\ determinou a abertura ·- e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apre~entação de emendas ao projeto, a
partir de 03 de abril de 2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.
.i~:. -'..
Sala da Comissão, 10 de abril de 2001
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Carla Rodrígues de Medeiros
Secretária
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A proposição em epígrafe tem por objetivo dar ao Hospital
das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco o nome de um dos mais
ilustres brasileiros do século findo, o Professor Romero Marques,
No prazo regimental, não foram recebidas emendas.
Cabe a esta Comissão Permanente o exame do mérito, em
caráter conclusivo.

É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

Não

há

qualquer dúvida

quanto

à procedência da

homer)agem póstuma que o nobre Deputado José Chaves pretende prestar ao
"

Professor Romero da Gama Marques. Trata-se, na verdade, de acrescentar mais
um item à já extensa lista de manifestações de reconhecimento por magistério
por longos anos responsavelmente exercido, por obra científica pacientemente
~

,,-

•

realizada, por prestígio internacional merecidamente conquistado, por trabalhos

J

11
ci~~tificos

publicados em periódicos naciol1ais e estrangeiros e por urnf -...
personalidade. que ·ainda impressiona pela disciplina, pelo método, pela cultura 'e
pela curiosidade inteledual.
;;~ ,onDi,::::'J

..

_

.

_

A denominação ora proposta honra e dignifica não só o

_

.

.

~

- Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, mas também
=:>:-.

r.-

' ~{"l l

~ 'éngrâhdece a instituição ,de ensino como tal. Afinal, como justamente argumenta

,o

. .....

.

D.~putado

_

l...,,1

.

...

José Chaves, "a obra deixada pelo Professor Romero Marques

constitui rica e ímpar conquista da comunidade científica internacional e, por
muito tempo ainda, servirá de trilha e referência para as novas gerações de
-

.

cientistas, tão argutos e talentosos quanto o eminente brasileiro".
- '-.-.

.
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Pelo exposto, sou favorável à aprovação do Projeto de Lei

nO 3.782, de 2000. Sugiro, apenas, que, por caracterizar invasão de área da
competência privativa do Poder Executivo, seja suprimido o art. 2°. Daí a emenda
em anexo.

Sala da Comissão, em

1

0 de

'- ~J

1'f"'VC,...·. 0

~~,

de 2001.

~

,I--

Deputado Joel de Hollanda

•

Relator
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 2° do projeto.
.

Sala da Comissão, em

1(:;'

de

~J-C-T

de 2001.
\
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do Joel de Hollanda
Relator
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A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Le~ n.º
3.782/2000, com emenda, nos termos do parecer do Relator Deputado Joel de
Hollanda.
Estiveram presentes os Senhores Deputados Átila Lira,
Presidente em exercício; Celcita Pinheiro, Vice-Presidente; Agnelo Queiroz,
Bonifácio de Andrada, Costa Ferreira, Eduardo Seabra, Esther Grossi, Flávio
Arns, Gastão Vieira, Ivan Valente, João Matos, Marisa Serrano, Miriam Reid,
Nelo Rodolfo, Nice Lobão, Osvaldo Biolchi, Paulo José Gouvêa, Professor
Luizinho, Tânia Soares, Wolney Queiroz, Zezé Perrella e Jonival Lucas Junior.
...

Sala da Comissão, em 16 de maio de 2001

\{",,Deputado Átila Lira
Presidente em exercício

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Suprima-se o art. 2º do projeto.

Sala da Comissão, em 16 de maio de 2000

"

\,{~

Deputado Átila Lira
Presidente em exercício
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.782/2000

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regimento

•

Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1° , I, da Resolução n°
10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões, prazo para recebimento dê emendas a partir de 30/05/01,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas ao
projeto.
5 de maio de 2001.

SÉRGIO SA

f~s
Secretário

DE ALMEIDA

I - RELATÓRIO

1. O Projeto de Lei em apreço intenta dar ao Hospital das
Clínicas da Universidades Federal de Pernambuco - UFPE, o nome do Professor
Romero da Gama Marques, cujo curriculum vitae é transposto, com riqueza de
detalhes, para a justificação da proposição.
2. O PL foi aprovado por unanimidade pela COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, juntamente com a emenda do Relator,
Deputado JOEL DE HOLLANDA, supressiva do art. 2°, que ordena ao Ministério
da Educação, através da UFPE, adotar medidas para a implementação da lei.
É o Relatório.

14
11 - VOTO DO RELATOR
1. Cabe à COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E
DE REDAÇÃO a análise dos aspectos de constitucionalidade,

legalidade,

juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos , emendas e
substitutivos submetidos à Câmara ou suas Comissões (art. 32, 111 a do
Regimento Interno).

.

" .

2. Sob esses enfoques nenhuma óbice se apresenta à livre
tramitação do PL, salvo no que se refere ao art. 2°, que mereceu emenda da
Comissão da Educação, Cultura e Desporto, sanando a inconstitucionalidade
consistente na violação do art. 2° da Lei Maior, que consagra a separação dos
Poderes.
3. Assim sendo, o voto é pela aprovação do PL 3782, de
2000, e da emenda supressiva sanatória da inconstitucionalidade intransponível,
adotada pela Comissão de Mérito.

Sala 'da Comissão, em

de 2001.

Deputad
Relator

PARECER REFORMULADO
o

U>
~

Durante a discussão da matéria em epígrafe, em reunião ordinária
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realizada hoje, acatando sugestões dos Ilustres Membros desta Comissão,

15
decidi reformular meu parecer, no sentido apresentar a emenda em anexo,
para aperfeiçoar o texto da proposição.

Sala da Comissão, em 20 de junho d 2001.

Relator

EMENDA DO RELATOR

Dê-se ao artigo 10 do projeto a seguinte redação:
Art. 10 Fica denominado "Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Pernambuco - Professor Romero Marques" o atual Hospital das
Clínicas, da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, localizado no
Recife, estado de Pernambuco.

Sala da Comissão, em 20

16

m - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação~ em
reunião ordinária realizada hoje~ opinou unanimemente pela
constitucionalidade~ juridicidade e técnica legislativ~ com emen~ do Projeto
de Lei nO 3.782-AfOO e da Emenda da Comissão de Educação~ Cultura e
Desporto~ nos termos do parecer reformulado do Relator, Deputado Ricardo
Fiúza.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente, Robson Tuma e Osmar
Serraglio - Vice-Presidentes, André Benassi, Custódio Mattos, Fernando
Gonçalves, Murilo Domingos, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Ricardo
Ferraço, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Aldir Cabral, Antônio Carlos Konder
Reis, Jaime Martins, Moroni Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, Vilmar
Rocha, Coriolano Sales, Geovan Freitas, José Priante, Mendes Ribeiro Filho,
Renato Vianna, Roland Lavigne, Geraldo Magela, José Dirce~ José Genoíno,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Augusto Farias, Edmar Moreira,
Eurico Miranda, Gerson Peres, José Antônio Almeida, Sérgio Miranda,
Fernando Coruja, José Roberto Batochio, Bispo Rodrigues, Átila Lira, Odílio
Balbinotti, Raimundo Santos, Vic Pires Franco, Osvaldo Reis, Themístocles
Sampaio, Ary Kara, Iédio Rosa, Wolney Queiroz e Bispo Wanderval.
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Sala da Comissão, em 20 de junho de 2001
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Deputado INALDO LEITÃO
Presidente

17
E1\1ENDA ADOTADA - CCJR

Dê-se ao art. lOdo projeto a seguinte redação:
"Art. 10

Fica denominado "Hospital das Clínicas da

Universidade Federal de Pernambuco - Professor Romero
Marques" o atual Hospital das Clínicas, da Universidade Federal
de Pernambuco - UFPE, localizado no Recife, Estado de
Pernambuco.

Sala da Comissão, em 20 de junho de 7001

- Deputado INALDO LEITÃO
Presidente

Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal- Brasília - DF

/.[,2

Oficio n°

r

(SF)

Brasília, em

.to

de novembro de 2001.

Senhor Primeiro-Secretário,

I

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins , o incl uso
autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n° 68, de 2001 (PL n° 3.782, de 2000, nessa Casa),
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República e transfonnado na
Lei nO 10.307, de 8 de novembro de 2001, que "denomina 'Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Pernambuco - Professor Romero Marques ' o Hospital das Clínicas
da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE" .

•

Atenciosamente,
p",

•

~

Sen do Cart

Wilson

Primeiro Secretário
PR IMEIRA-SECRET i\R IA

R.o :-OCI
4.
/
.0J..QI).t;{.~.·
..·.. .J ......... ..
_(X.. ..
~~f'r".ó.r\ o
r

. -

•

Em· q

Do

od~~m,

c.0Z

'1.10. ~.'.- ,\

Geral .da Mesa, t i a as
Pro'J tdOilcias .

eX

•

d·: v I das

{}-----..._-

IAR A

",AÚJO ALENC,c'.R Al-RES
Chefe de Gabinote

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
EsslPJcO 1-068

j

I

I
I

'

c-:-

r--

~

•

I
Secretcl io -Ge,

c-t

•

Denomina "Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Pernambuco - Professor Romero Marques"
o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica denominado "Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Pernambuco - Professor Romero Marques" o atual Hospital das Clínicas da Universidade Federal
de Pernambuco - UFPE, localizado no Recife, Estado de Pernambuco.
Art. r Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em of de novembro de 2001

•
Presidente do Senado Federal

EsslPlcO 1-068

,

Aviso nQ l . 360

- C. Civil.

Em 8

de novembro de 2001.

Senhor Primeiro Secretário,

Encammho a essa Secretaria Mensagem com a qual o Excelentíssimo Senhor VicePresidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, restitui dois autógrafos
do texto aprovado do Projeto de Lei nQ 68, de 2001 (nQ 3.782/00 na Câmara dos Deputados), que se
converteu na Lei nQ 10 . 307, de 8 de novembro de 20 O1.

Atenciosamente,

•

_

1/',; /

; ' /.' I,

({(é~

PEDRO PARENTE
Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Senador CARLOS WILSON
Primeiro Secretário do Senado Federal
BRASÍLIA-DF.

.J

Mensagem n" 1.2'+8

Senhores Membros do Congresso Nacional.
~

\:os termos do artigo 66 da Constituição Federal. comunico a Vossas Excelências
que acabo de sancionar o projeto de lei que "Denomina "Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Pernambuco - Professor Romero Marques" o Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Pernambuco -

UFPE". Pma o arquivo do Congresso Nacional. restituo. nesta

oportunidade. dois autógrafos do texto ora convertido na Lei nº 10.307, de 8 de novembro

de

200 1.

•

Brasíl ia. 8

/

de novembro de 2001 .

f

LEI NQ 10 . 30 7 ,DE

8

DE NOVEMBRO DE 2001.

Denomina "Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Pernambuco Professor Romero Marques" o Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE.

o
no

exercício

V I C E - P R E S I D E N T E
do cargo de P R E S I D E N T E

D A
D A

R E P Ú B L I C A,
R E P Ú B L I C A

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanCIOno a seguinte
•

Lei:
Art. l'~ Fica denominado "Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Pernambuco - Professor Romero Marques" o atual Hospital das Clínicas da Universidade Federal
de Pernambuco - UFPE, localizado no Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília.

•

8

de novembro de 2001 ; 180º da Independência e 113º da República .

/L~
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I

'

• •

•
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República Federativa do Brasil

Imprensa Nacional
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Ano CXXXVI Nt 215
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'
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Brasília - DF, sexta-feirá. 9 de novembro de 2001 R$ 1,49

§ J! o Banco CenlI3..l do Brasil. no exercíciO de
sua competencla. poderá expedir normas para assc~urar o
cumpnmento do disposto neste arugo. objeuvando. mclu-

Sumário

sive por meio de documentação especifica. a idenuflcação
dos lançamentos objeto da não- mcldêncl3.

PÁGINA

~~~ ~ ~~~Ji~~i~;;J'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :

§ 2' O disposto nas alíneas d e ~ do inCI SO VI
não se aplica aos fun e.oomos estrangeiros que tenham

A'os do Senado Federal ....................................................................... 2
Atos do Poder Executivo ..................................................................... 3

. ..

Miruslén o dos Transportes ................................................................ 34

~~::~ ~ ~c:~~r~ ~~.~.~ ~ ~~~.t.~~~~~~.::::::::::::::::::::: ~
. . ~:~~~~~ : ~=~··~ ·E·~g~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :?

Consulados e Cônsules honorários.
Relações Exteriores poderão expedir. em conjunto.

,

~ .-:·I~·"; ,

Art. 2' Esta Lei enU'a em vi gor na dala de su a
publicação.

. .· ·. .~~il

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malnn
LEI N' 10.307. DE 8 DE NOVEMBRO DE 2001

....;..1'" .....

Altera a redação do ano3' da Lei n' 9.311.
de 24 de oUlUbro de 1996. para isentar de
ContribU ição Provlsóna sobre Movimc:ntação ou TransmJssão de Valores e de Créditos e Dlrelros de Natureza Financeira CPMF os beneficiários de privi légios e
Imunidades dlplomáucas e cons ulares.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLI CA no
exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso NaCio nal decreta c
eu sanc Iono a se~umtc: Lei :

•

2~

de

Art . 3 ............................................................... .

Senado Federal. em 8 de novembro de 200 I

Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Senado Federal
Faço saber qUe" o Con~rt:sso NacIOnal aprovou . e eu. Rarnc .
Tebet. PreSidente d o Senado Federal. nos temlOS do an o -tS. Item :2101
do Regimento Interno. promu :0 o seguinte

DECRÉTO LEGISLATIVO
N' 436. DE 2001
Aprova o ato que aUlon7:J a FUNDAÇÀ P
CENTRO DE APOIO SOCIAL DI: CA
~ o\ÇARl a U ec UlaJ se" IÇO de mdlodlfu
!kI,- 'JmuOltan;J na cujade de Camaçan, E,

buco - UFPE.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no exerc íc,o
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLI CA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a segumte Lei :
An . J!
versidade Federal
atual Hospual das
UFPE. localizado

lado da Bat1l3

o Congresso

Fica denominado " Hospital das ClíniCas da Um de Pernambuco - Professor Romem Marque," o
Clímcas da Universidade Federa] de Pemambul'o .
no Recife. Estado de Pernambuco .

An . 2! Esta LeI enlTa em vigor na da la de sua
Art . I' O an o 3' da Le, n' 9. 311. de
ou'u bro de 1996. pas~a a v,:orar com a segu,",e redação:

NaCional decreta '
Art . J! Fica aprO\udo O aiO a que se refere a POr1ana n' 11 '
de 3 de abnl de :!()(X). que auton za 3 Fundação Alln o GUCrT"J ~ l
Macedo a execu lar. por três ano:-. . ~rn dlrt:1I0 de exclu sl\'ldadc . ~n I,
de radlo<hfusão comunnâna na cidade de Cunmull1. E.\ Lado do PlaU I
An . r Este Decreto Lt ~uslall\o cOIra em vigor na data II
s ua pubhcaçào.

Denomi na " Hospital das ClíniCas da Uni versidade Federal de Pernambuco - 'Professor Romem Marques" o Hospllal das Clínicas da Universidade Federal de Pernam-

:

pubhc a~'ão

Bra.,l1l a. 8 de no vembro de 2001 : 180 ' da Independcnc IJ e

N;Jcl o naJ decreta :
Art . It Fi ca apm\ado n ato a que M: refere :t Portarl41 n' 29:
de 21 de Junho de 2000, que aUlon L3 a I-undação Centro de Apol\
SOC Ial de C amaçan a exec utar. por três an o~. ,em dtn:llo de C\
c1u Slvldadc. ~rvIÇO de mdlo<hfusão eomuOItJIIa nJ CIUJdc de: CJ
maçan . E.\I;Jdo da Bahia.
An 2! E~te Decreto Le glslallvo entrJ em \ Igm na d:lIJ li,
!<l ua publicação .

113' da Repúbli ca.

Senauo Federal. em li de nm cmhro de :!(XJ I

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MAC IEL
Pau/o Rt'nalO Sou :.a

V I - nos lançament o~ a débito na!oo con I3!o.-correntes de depós llo cUJ os Iltubres ~Jam .
a) mi ssões

dlplomátlca.~<

b) repanlçõc ~ con ~ ular e' de CarTelr<l:
e) rcpresenlllçõc ~ de of1!anl "imo, IntcrnaclonaJ!<- c fl' glOn3.1s de car.í.ter permanente. de que o Sra.' 11 ~FI mcmhrll:
d I fun Clonino e,trJnge lm de ml " .. ào dlplom;t .
IIca ou rcpre,cnt;Jç.:io con' uJar.
el funCl o n;lr\0 (',( r ;Jno.=~~'fCI ue (lf\! ;JIlI , mo Inl l"r·
n<lc lonal q ue p:oze de pn\ lIc~lo, {lU I,\.: nçúc..·'· In hUl an a, elll
\ mude de acord o r l m l;l(J(! (\\111 (l Br:J,,1

Fl ' NDAÇ"\(

cutar !<oCrYl ÇO de radltldllu,ão cnlllumtan
na Cld;Jdc de Cun rn.!!J. r _,IJdo do P1J Ul

BrasOia. 8 de novembro de 200 I: 180' da In 113! da República

~
_ ;::; =-_.: . IJEI N' 10.306. DE 8 DE NOVEMBRO DE 2001
'\~ _ .

m ~

truçõcs para o cumpnmento do dlsposlo no inCI SO VI e nos
§§ 2' e 3' ." (NR)

''.

.1

ALlR IO GU ERRA DI: MACEIX) • " ,

o Co np:re ~ )<,()

§ 5' Os Min IStros de Eslado da Fazenda e das

~~~=sd~C~~i~ç~~I~~ ·E~~~i~·;~·~·~fl~~~"L . _:-:;J!~~'/\

. ·. . .

A prm3 o ai o que aUhm/ .J

§ 4' O di Sposto no inciso VI não se aplica aos

' " Ministério da PreVidênci a e Assistência Social ............................... 41
Ministério da Saúde ....................................... ........ ............................ 43
Ministério do De.~nvolvunc:nlo. lndustria e Comércio Exterior .. 103
Ministério de Mmas e EnergIa .... ........................ ............................ 106
Minis l~n o do Planejamento. Orçamento e Gestão ......................... 112
M ·IDISt
. é n·o das ComunlcaçCX!s
. - ...... ..... ................... ........................... .
Mini stério da Ciência e Tecnologia ............................................... .
Mirristério da ln,e!!'""Ção NacIOnal ................................................. 1;\,
Mi01S1éno Púbhco da Uni~ .......................... ............................... 11141

N

DECRETO LEGISLATIVO
N' ~ 15. DE 2(K)1

§ 3' Os membros das famíliaS dos funcionános
mencionados nas alíneas d e e do Inciso VI. desde que com
eles manLCnham relação de dependência econômica e nã.
tenham residênCia permanente no Brasil. gozarão do 1J"a lamen to estabelccldo neste artigo.

Ministério da Defesa ...... ........ .............................. ................................ 8
Ministério da Fazenda ........................................................................ 14

~? ,~:'.~·: · ~~= ~~· ~:~>~~~·i~I~~;:~·

Faço saber que o Co n ~ ~ \~o N;Jc lo nal apm\ o u. r c u. Ranl l
Tebct, Prc ~ ld enlc do Senado ~cdcr.ll. no ~ lemlt" do art . -lS. Item ~,
do Regimento Intern o. promul !!() o ~~ uml l'

reSidê ncia permanente no Brasi l.

~~:~~~a~J!~a~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~

poder Judiciário ............................................... ............................. -i;:J45

Atos do Congresso Nacional

Senador RAM EZ TI:BET
PrC\ldenlC do ScnJdo hderJI

ENVIO DE MATÉRIAS PARA
PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS OFICIAIS
Conheça as normas para publicação nos Jornais Oficiais e os
procedimentos relativos ao Sistema de Envio Eletrônico de Matérias.
a Portaria nO 190 do Diretor-Geral da Imprensa Nacional, publicadJ'G
na Seção 1 do Diário Oficial da União de 17 de outubro de 2001.
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Ofício n°

I

tJ2 b

Brasília, em

(SF)

OJ

/'

de novembro de 200 I.

Senhor Primeiro-Secretário,

•
Comunico a Vossa Excelência que, aprovado sem alterações pelo
Senado Federal, em revisão, foi encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, para os fins constantes do art. 66 da Constituição Federal, o Projeto de Lei da
Câmara nO 68, de 2001 (PL n° 3.782, de 2000, nessa Casa), que "denomina ' Hospital
das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco - Professor Romero Marques' o
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE".

Atenciosamente,

arl uce Pi nto

•

Segunda Su p lente, no exercício
d a Pri mei r a S cçro~ilóla

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Ess!P\cO 1-068

>~

/'

/

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Oficio. n ° 72/01- CECD
Publique-se.
Em. 06/08/01

I 11111111

I

11

Documento : 3071 • 1

GER 3 . 17 . 23 ~ 004 -2 (J UN/OO)

-CÂMARA DOS DEPUTADOS
.)

(

\
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Brasília , 16 de maio de 2001

Ofício nº P- 72/2001

Senhor Presidente ,

Comunico a Vossa Excelência , em cumprimento ao disposto no
artigo 58 do Regimento Interno, a aprovação, com emenda, do PROJETO DE LEI Nº
3.782/2000 , do Sr. José Chaves , que "denomina 'hospital professor romero marques'
o hospital das clinicas da universidade federal de pernambuco - ufpe", para publicação
da referida proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente ,

Deputado Átila Lira
Presidente em exercício

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA.

GER 3.17.23.004-2 (JUNtOO)
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CÂMARA DOS DE P UTADOS

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.782/00

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1° , I, da Resolução nO
10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões, prazo para recebimento de emendas a partir de 30/05/01,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas ao
projeto.

Sala da comib Z ' 05 d
SÉRGIO SAMPAIO CONTREI
Secretário

GER 31723 .004-2 (JUN/OO)
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