CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DEP. FERNANDA MELCHIONNA – PSOL-RS

REQUERIMENTO Nº
/2019
(Da Sra. Deputada Fernanda Melchionna)
Requer a realização de seminário no âmbito
da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, a ser realizada
no estado do Rio Grande do Sul, para
debater as ameaças de privatização do
SERPRO
–
Serviço
Federal
de
Processamento de Dados e DATAPREV Empresa de Tecnologia e Informações da
Previdência.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 255, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, ouvido o Plenário desta Comissão, a realização de Seminário, em
data ser fixada posteriormente e a ser realizado no estado do Rio Grande do Sul, destinado
a debater as propostas de privatização do SERPRO – Serviço Federal de Processamento
de Dados e DATAPREV – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência.
Para compor a mesa da audiência pública sugerimos sejam convidados
representantes das seguintes entidades:
a.
Diretoria Executiva do SERPRO;
b.
Diretoria Executiva da DATAPREV;
c.
SINDPPD/RS - Sindicato dos Trabalhadores em Processamento
de Dados no estado do RS (Sindppd/RS);
d.
FENADADOS - Federação Nacional dos Trabalhadores em
Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares;
e.
Organização por Local de Trabalho do Serpro.
JUSTIFICAÇÃO
Em agosto deste ano foi publicada pelo Governo Federal a lista de
empresas estatais que devem ser privatizadas no âmbito do Programa de Parcerias de
Investimentos. Entre as listadas estão o SERPRO – Serviço Federal de Processamento de
Dados e DATAPREV – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência.
Tratam-se de grandes empresas públicas responsáveis por atividades
estratégicas de processamento de dados, inteligência. Ambas as empresas têm cerca de
13 mil empregados em todo o país e cerca de 600 apenas no Rio Grande do Sul e operam
dezenas de bancos de dados contendo informações de milhões de pessoas em todo o país.
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A proposta de privatização destas empresas não demonstra de maneira
inequívoca o atendimento do interesse público por qualquer meio, seja financeira, seja
estrategicamente. Ao contrário, parece atender aos interesses de setores da iniciativa
privada que buscam obter o acúmulo técnico e financeiro destas estatais para proveito
particular.
Assim, o debate público em torno da proposta deve ser prioritário, ouvindo
as pessoas e entidades diretamente afetadas pela medida e na tentativa de ampliar o
conhecimento em torno da proposta de privatização e dos interesses envolvidos. Por esta
razão, espera-se o apoio dos pares para a aprovação da presente proposta.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2019.
Atenciosamente,

FERNANDA MELCHIONNA
DEPUTADA FEDERAL PSOL/RS

SÂMIA BOMFIM
DEPUTADA FEDERAL PSOL/SP

