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A obstruç:V)\ojTiaiídi:d i pulu 
d e p u i a d n Mi\o Teixeira1 

(PMi) lMU) . que apresentou mi 
última hora íí-lf) peàúlos* do des
taque ao parecer do Víator. im
pediu que a Subcomissão do 
Poder Executivo pudeVsi» co
meçar a votar ainda na.nWe de 
ontem o unlivrnjrto «labVado 
peío senador José lrV;a-
ça (PMDB-RS). Miro ex
plicou que sua manobra era uri 
protesto contra o que chamou^ 
de "roio compressor do Planal
to", constituído pela maiorú 
dos constituintes da subcomw 
são, que queriam a todo cyíio 
aprovar um parecer dando/ímeo 
anos de mandato ao presúíente e 
estabelecendo um vísistema 
parlamentarista de goy^rno. 

Ao parlamentar/fluminense 
aliuu-se, entre outros, o de-
puLido Eduardo Sonfim (PC do 
B-ALÍ. que exij/fíu do presidente 
da s:ii,comissâ6. deputado Al-
bérico F i thc / íPMDB-MA), a 
leUura da saz da também con
turbada «essão da tarde. Al-
bérico fíílho não. respondeu ao 
parlamentar comunista e sus
pendeu a sessão sob protestos 
de diversos membros. "Eu 

quero é que entendam que/ ;rolo 
compressor" não aprova cinco 
ano:: de mandato par/r^urney o 
num presidência k/mo disfar
çado de parlurpdnlarismo' 
enfatizava Mit 

Segundo/o deputado do Rio 
de Janeiro, Albérico Filho 
recusou^e a ler a ata exigida 
por i/Onfim, porque .sequer a 
havia redigido, de forma a não 
poder ser contestado em ple-
íario pelas irregularidades na 

^condução do processo. Miro. 
míim e o senador ftuy Bacelar 

(PSjDB-BA), que comandavam 
a obSirução. avisaram que vão' 
continuar impedindo qué o 
parecer \e ja votado até que os 
membros^do "rolo compressor" 
resolvam \ o t a r . Ou que não 
haja mais \ e m p o regimental 
para a votaçâosP-a subcomissão, 
segunda-feira, e>o relatório pas
se a ser competência do relator 
da Comissão Temátíí 

Em tom de brincadeira. Miro 
avisou que não sai da subcomis
são nos próximos cincc\dias,, 
dizendo que tinha em seu 
binete os seus chinelos e com-~ 
parou-se a um camelo, que "não 
precisa beber água nem comer". 

Lohby dos hospital; 

A Subcomissão da Saúde. 
Seguridade e Meio Ambiente 
teve de suspender os trabaihos 
de votação das emendas e do 
anteprojeto do relator Carlos 
M o s c o n i ( P M D B - M G ) 
pa ra a t ende r a sol ic i ta
ção do plenário em relação a 
análise das 350 emendas re
cebidas. È que os proprietários 
de hospitais e casas, de saúde, 
não satisfeitos com a proposta 
original do relator, que con
sidera a saúde como obrigação 
do estado e admite a expro
priação e intervenção na rede 
particular, está pressionando 
membros da Subcomissão para 
que o assunto seja alterado. 

Telegramas foram enviados e 
surgiram deputados constituin

tes que resolveram encampar as 
propostas das associações de 
donos de hospitais. Dessa 
maneira, não satisfeitos com o 
texto do relator, conseguiram 
que a Subcomissão parasse os 
trabalhos, para que sejam 
examinados todas as emendas. 

De acordo com o relator, 
Carlos Mosconi, os trabalhos 
deveriam prosseguir por toda a 
tarde de ontem e. provavelmen
te irá por todo fim de semana. 
Enquanto isso, lobbistas dos 
hospitais e dos defensores da 
saúde como obrigação do es
tado, os chamados sanitaristas, 
ocupam as cadeiras e espaços da 
Subcomissão, cada um tentan
do ganhar a aprovação das suas 
teses. 

file:///otar
file:///empo

