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Países monárquicos são
campeões de qualidade
de vida, segundo o IDH
Se alguém tinha alguma desconfiança da supremacia dos regimes parlamentares monárquicos
quando o assunto é bem-estar e qualidade de vida dos povos, essa dúvida acabou de vez. Um total
de 13 dos 21 países com melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo são monarquias
Pág.5

IBI instala seu primeiro núcleo
municipal em São João del-Rei

Palestra na Casa
Imperial reforça
união do Movimento
Monárquico no País
Pág.6

O Instituto Brasil Imperial (IBI) instalou em São João del-Rei
o seu primeiro núcleo municipal em todo o Brasil. A
presidência está a cargo do jovem Marcos Paulo Abreu, que
foi empossado em solenidade realizada na noite do dia 20
de abril no Salão Nobre Municipal. Pág.3

Documento original da
Lei Áurea está em
mostra sobre Joaquim
Nabuco no Recife Pág.7

Em artigo, D. Bertrand de Orleans e
Bragança faz duras críticas ao PNDH-3
Pág.4
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A Palavra do Presidente

Imagem do Mes
^

Junte-se a nós na busca
pela verdadeira
história do Brasil!
Prezados Monarquistas,
O IBI tem o objetivo de levar à comunidade o resgate da história do período
imperial brasileiro, promovendo a cultura e a defesa do patrimônio histórico, bem
como o de despertar no cidadão o sentimento cívico de amor pela Nação. Por
anos, o movimento monárquico ficou restrito a algumas reuniões e muito conversa
em comunidades na internet. É chegada a hora de sairmos do discurso e partirmos
para a ação. O povo precisa e quer saber a verdade dos fatos. Porque a Monarquia
foi derrubada? Porque a República? Ao povo foi dado o direito de escolha?
Para levar a informação diretamente ao povo, seja por palestras, seja por aulas de
história, seja por congressos, ou ainda pela nossa editora de livros, revistas, filmes,
teatro, a administração do IBI - Núcleo Nacional Central tem como meta fundar
1114 NMs até 2015. Os Núcleos Municipais são o canal por onde a história do
Brasil Império chegará diretamente à população. No novo site em construção e já
liberado para acesso ao público, o www.brasilimperial.org.br, cada NM tem seu
espaço reservado para informações e notícias. A Gazeta Imperial, o nosso jornal,
foi totalmente reestruturada, com matérias e diagramação de jornal, e impressão
colorida. Outras funções de divulgação, educação e cultura estão reservadas no
site para entrar em funcionamento na devida hora. De posse do conhecimento, o
saber, o povo, se assim o quiser, estará apto a patrocinar o retorno do sistema
monárquico constitucional parlamentarista em 2018.
O Instituto Brasil Imperial (IBI) instalou em São João del-Rei o seu primeiro núcleo
municipal em todo o Brasil. A presidência está a cargo do jovem Marcos Paulo
Abreu, que foi empossado em solenidade realizada na noite do dia 20 de abril no
Salão Nobre Municipal. Na oportunidade, proferi uma palestra sobre a importância
do resgate histórico e preservação da memória do período imperial
O ato de instalação do IBI São João del-Rei teve ampla divulgação da imprensa. A
tradicional rádio São João del Rei recebeu a mim, Marcos Paulo e o diretor de
Finanças do IBI, Roberto Mourão, para uma entrevista ao vivo. Além disso, a
Gazeta de São João del-Rei fez matéria sobre a solenidade e a TV Campos de
Minas cobriu a instalação do núcleo. Na mesma viagem pelas Minas Gerais
deixamos nomeados representantes do IBI para desenvolvimento e Instalação dos
Núcleos de LAVRAS, BARBACENA E LAFAIETE.
Agora é a vez do seu município, seja você o grande
aglutinador, convide amigos, e tenha certeza terei
imenso prazer em estar com você na Instalação de
mais um IBI - Núcleo Municipal.
Visite o site www.brasilimperial.org.br e se
cadastre. Participe!

Palestra na Casa Imperial
Membros do IBI estiveram em palestra realizada
pela Pró-Monarquia na Casa Imperial, no Bairro
Pacaembu, em São Paulo. O Comendador
Antonyo da Cruz foi recepcionado pelo príncipe
imperial do Brasil, D. Bertrand de Orleans e
Bragança
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A Gazeta Imperial é uma publicação do
Instituto Brasil Imperial. Artigos, sugestões de
reportagens, divulgação de eventos
monárquicos e imagens podem ser enviados
para brasilimperial@brasilimperial.com.br

Comendador Antonyo da Cruz
Presidente do Instituto Brasil Imperial
presidente@brasilimperial.org.br

Alessandro Padin
Editor e jornalista responsável
alessandro_padin@uol.com.br

Saudações Monarquistas!

Comendador Antonyo da Cruz
Presidente do Instituto Brasil Imperial
presidente@brasilimperial.org.br

www.brasilimperial.org.br
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Primeira
reunião
doprimeiro
Instituto núcleo
IBI instala
seu
Brasil
Imperial
é
um
sucesso
municipal em São João del-Rei
A presidência está a cargo do jovem Marcos Paulo
Abreu, que foi empossado em solenidade realizada
na noite do dia 20 de abril no Salão Nobre Municipal
Da redação do IBI

O Instituto Brasil Imperial (IBI)
instalou em São João del-Rei o seu
primeiro núcleo municipal em todo o
Brasil. A presidência está a cargo do
jovem Marcos Paulo Abreu, que foi
empossado em solenidade
realizada na noite do dia 20 de abril
no Salão Nobre Municipal. Na
oportunidade, o presidente nacional
do instituto, Antonyo da Cruz,
proferiu uma palestra sobre a
importância do resgate histórico e
preservação da memória do período
imperial.
O IBI tem o objetivo de levar à
comunidade o resgate da história do
período imperial brasileiro,
promovendo a cultura e a defesa do
patrimônio histórico, bem como o de
despertar no cidadão o sentimento
cívico de amor pela Nação. A
administração do Núcleo Nacional
Central do IBI tem como meta em
2010 fundar 154 Núcleos
Municipais (NMs), em 2011 objetiva

fundar mais 180 e continuar este
trabalho até 2015, atingindo um
total de 1114 NMs do IBI.
“Também lançamos um novo site, o
www.brasilimperial.org.br, onde
c a d a N M t e m s e u e s pa ç o
reservado para informações e
notícias. A Gazeta Imperial, o
nosso jornal, foi totalmente
reestruturada. Teremos editora de
livros e revistas”, destacou Antony
da Cruz que na oportunidade fez
uma homenagem para Jane
Bragança e Selmo José Carlos,
presentes ao evento.
O ato de instalação teve ampla
divulgação da imprensa. A
tradicional rádio São João del Rei
recebeu Antonyo da Cruz, Marcos
Paulo e o diretor de Finanças do
IBI, Roberto Mourão, para uma
entrevista ao vivo realizada pelo
apresentador Geraldinho. Além
disso, a Gazeta de São João del
Rei fez matéria sobre a solenidade
e a TV Campos de Minas cobriu a
instalação do núcleo.

O presidente do IBI São João del-Rei, Marcos Paulo Abreu, recebe o brasão
imperial das mãos de Antonyo da Cruz, presidente nacional

Antonyo da Cruz e Marcos Paulo ladeados de Jane Bragança e Selmo José
Carlos, homenageados durante a solenidade. Na imagem a direita, Antonyo da
Cruz em entrevista a TV Campos de Minas

Encontro define novo núcleo em Lavras
Depois de serem recebidos de forma calorosa na casa de
grandes monarquistas da família Bragança, de Lavras, o
presidente nacional do IBI, Comendador Antonyo da Cruz,
o diretor de Finanças Roberto Mourão e o gestor de
Administração e Comunicação, Alessandro Padin,
estiveram reunidos com o professor de História, Giovani
Németh-Torres, monarquista com profundo conhecimento
e engajamento. Ficou acertado, durante o encontro, que
Lavras terá em breve um núcleo municipal do IBI. A
cidade tem ilustres monarquistas, principalmente no meio
acadêmico, o que enriquece ainda mais o movimento.

Monarquista,
anuncie seus
produtos e
serviços aqui
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O PNDH–3 e o fim do direito de
propriedade no Brasil
No artigo abaixo, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil, expõe os riscos que o País está
passando com a intenção do Governo Federal de implantar o Programa Nacional de Direitos Humanos
Dom Bertrand de
Orleans e Bragança
Príncipe Imperial do Brasil

No dia 21 de dezembro de 2009, o
presidente Lula assinava — sem ler,
segundo declarou —,
acompanhado por 31 ministros, o
decreto 7037/2009, que aprova o
“Programa Nacional de Direitos
Humanos” (PNDH-3).
Trata-se de um programa extenso e
abrangente , um instrumento de
conquista do poder e de um violento
sistema socialista no Brasil. De
onde resultaria uma coletivização
sem precedentes, com a destruição
da livre iniciativa e do direito de
propriedade no campo e na cidade.
Uma leitura atenta do decreto deixa
ver uma realidade assustadora.
Trata-se de um programa que, em
seu conjunto, visa à demolição de
princípios básicos de nossa
civilização ocidental e cristã. O
decreto chegou a ser qualificado de
golpe branco ou revisão da
Constituição. Alguns o denominam
Constituição do Lula!
Hoje, no campo, a política do atual
Governo Federal já golpeia
fortemente o agronegócio,
responsável entretanto por quase
40% de nosso PIB. Dominados por
idéias de inspiração marxista, bem
remunerados funcionários do

Estado aparelharam a máquina
estatal. E a partir desses postos
decisivos destilam em decretos,
portarias e outros expedientes
administrativos toda sua aversão
contra a propriedade privada e a
livre iniciativa.
Os proprietários rurais e os
empreendedores do agronegócio
vivem sob uma série de ameaças
que pairam sobre suas cabeças
como espadas de Dâmocles:
ameaça do MST e da Reforma
Agrária socialista e confiscatória;
ameaça dos movimentos indígenas
e quilombolas; ameaças
a m b i e n ta l i s ta s ; a m e a ç a d e
mudanças nos índices de
produtividade agrícola; ameaça
decorrente das mentiras relativas
ao chamado “trabalho escravo”;
ameaça de substituição do
agronegócio pela “agricultura
familiar”. Segundo a Embrapa mais
de 70% do território nacional já não
pode ser utilizado para a produção
agropecuária, pois está engessado
para a produção! Pois bem,
nenhuma dessas ameaças o Plano
deixou de lado, incorporando-as
todas.
E mais o PNDH-3 só virá agravar a
situação. Por exemplo, no caso
uma propriedade urbana ou rural
seja invadida, hoje o proprietário

pode pedir a reintegração de posse,
que geralmente é concedida. Para a
reintegração de posse, caso entre
em vigor esse decreto, terá de haver
previamente uma audiência pública,
da qual participarão os movimentos
sociais para analisar os “direitos
humanos” envolvidos. O juiz ficará
sujeito à decisão dessa audiência.
Aliás, no Pará, onde esse modelo já
vem sendo aplicado por
recomendação da Ouvidoria
Agrária, a situação é caótica! É fácil
imaginar como crescerão o número
de invasões e a desordem no campo
e nas cidades! É o fim da
propriedade privada . E a
coletivização do País.
Esse decreto, a revista VEJA de 13
de janeiro de 2010 (n° 2147)
denomina “coisa de maluco”, e
afirma que “ao longo de 73 páginas
eivadas de vociferações ideológicas
e ataques ao neoliberalismo e ao
agronegócio, [...] extingue o direito
de propriedade. E emula o sistema
chavista” de consultas populares.
Vale aqui lembrar as sábias palavras
do Papa Leão XIII sobre o
coletivismo, na Encíclica “Rerum
Novarum”: “[...] a teoria socialista da
propriedade coletiva deve-se
absolutamente repudiar como
prejudicial àqueles mesmos que se
quer socorrer, contrária aos direitos

Dom Bertrand de Orleans e Braganca

´

naturais dos indivíduos, como
desnaturando as funções do Estado
e perturbando a tranqüilidade
pública. Fique pois bem assente que
o primeiro fundamento a estabelecer
para todos aqueles que querem
sinceramente o bem do povo é a
inviolabilidade da propriedade
particular”.
N. da R.- Este artigo já estava pronto
quando o Ministro Vannuchi fez
declarações de que haveria
mudanças no PNDH-3. É preciso
aguardar essas alterações, que por
enquanto não passam de
promessas. Seja como for, se só
forem feitas as alterações
anunciadas, o teor do PNDH-3
continuará o mesmo, com
maquiagens de moderação.

“Hoje, no campo, a política do atual Governo Federal já golpeia fortemente o agronegócio, responsável
entretanto por quase 40% de nosso PIB. Dominados por idéias de inspiração marxista, bem remunerados
funcionários do Estado aparelharam a máquina estatal. E a partir desses postos decisivos destilam em decretos,
portarias e outros expedientes administrativos toda sua aversão contra a propriedade privada e a livre iniciativa”
Dom Bertrand de Orleans e Braganca
´
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Desenvolvimento social

Monarquias têm os melhores
índices de qualidade de vida
Um total de 13 dos 21 países com melhor Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo são
monarquias. Isso põe abaixo o discurso de que as
repúblicas são as formas mais democráticas e justas
Da Redação do IBI

Se alguém tinha alguma
desconfiança da supremacia dos
regimes parlamentares
monárquicos quando o assunto é
bem-estar e qualidade de vida dos
povos, essa dúvida acabou de vez.
Um total de 13 dos 21 países com
melhor Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) do mundo são
monarquias. Isso põe abaixo o
discurso de que as repúblicas são
as formas mais democráticas e

justas, um argumento muito
utilizado para classificar nações
monarquistas como anacrônicas. A
Noruega, do Rei Harald V, está em
p r i m e i r o l u g a r, s e g u i d o d a
Austrália, que tem a Rainha
Elizabeth II como grande
condutora.
O conceito de Desenvolvimento
Humano é a base do Relatório de
Desenvolvimento Humano (RDH),
publicado anualmente, e também
do Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH). Ele parte do
pressuposto de que para aferir o

Ranking dos melhores IDHs em 2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Noruega.............................................. 0,971
Austrália.............................................. 0,970
Islândia................................................ 0,969
Canadá................................................ 0,966
Irlanda................................................. 0,965
Holanda............................................... 0,964
Suécia................................................. 0,963
França................................................. 0,961
Suíça................................................... 0,960
Japão.................................................. 0,960
Luxemburgo........................................ 0,960
Finlândia............................................. 0,959
EUA.................................................... 0,956
Áustria................................................ 0,955
Espanha............................................. 0,955
Dinamarca ......................................... 0,955
Bélgica................................................ 0,953
Itália.................................................... 0,951
Liechtenstein...................................... 0,951
Nova Zelândia.................................... 0,950
Reino Unido........................................ 0,947

A Rainha Elizabeth II, do Reino Unido, Harald V, Rei da Noruega

avanço de uma população não se
deve considerar apenas a dimensão
econômica, mas também outras
características sociais, culturais e
políticas que influenciam a
qualidade da vida humana.
O objetivo da elaboração do IDH é
oferecer um contraponto a outro
indicador muito utilizado, o Produto
Interno Bruto (PIB) per capita, que
considera apenas a dimensão
econômica. Criado por Mahbub ul
Haq com a colaboração do
economista indiano Amartya Sen,
ganhador do Prêmio Nobel de
Economia de 1998, pretende ser
uma medida sintética do
desenvolvimento humano.
Além de computar o PIB per capita,
depois de corrigi-lo pelo poder de
compra da moeda de cada país, o
IDH também leva em conta dois
outros componentes: a longevidade
e a educação. Para aferir a
longevidade, o indicador utiliza
números de expectativa de vida ao
nascer. O item educação é avaliado
pelo índice de analfabetismo e pela

taxa de matrícula em todos os níveis
de ensino. A renda é mensurada pelo
PIB per capita, em dólar PPC
(paridade do poder de compra, que
elimina as diferenças de custo de vida
entre os países). Essas três
dimensões têm a mesma importância
no índice, que varia de zero a um.
Referência Mundial
Apesar de ter sido publicado pela
primeira vez em 1990, o índice foi
recalculado para os anos anteriores,
a partir de 1975. Aos poucos, o IDH
tornou-se referência mundial. É um
índice-chave dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio das
Nações Unidas e, no Brasil, tem sido
utilizado pelo governo federal e por
administrações municipais por meio
do Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH-M), que
pode ser consultado no Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil,
um banco de dados eletrônico com
informações sócio-econômicas sobre
os 5.507 municípios do país, os 26
Estados e o Distrito Federal.
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Evento

Palestra na Casa Imperial
reforça união do movimento
monárquico no País
O Movimento Pró-Monarquia promoveu na noite do dia 14 de abril uma palestra do capitão da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, Sérgio Marques, sobre a trajetória e momentos importantes da corporação na história do País
Da Redação do IBI

O Movimento Pró-Monarquia
promoveu na noite do dia 14 de
abril uma palestra do capitão da
Polícia Militar do Estado de São
Paulo, Sérgio Marques, sobre a
trajetória e momentos importantes
da corporação na história do País. O
encontro aconteceu na Casa
Imperial do Brasil, no bairro do
Pacaembú, em São Paulo, e contou
com a presença do chefe da Casa
Imperial, Dom Luiz de Orleans e
Bragança, e do príncipe Dom
Bertrand de Orleans e Bragança.
O Instituto Brasil Imperial (IBI)
esteve presente ao evento com
quatro representantes: o presidente
nacional do IBI, comendador
Antonyo da Cruz; o vice-presidente

Laerte Lucas Zanetti; o diretoradministrativo Wagner Bernardino
de Seixas; e o gestor de
Administração e Comunicação,
Alessandro Padin. "Foi uma
oportunidade de mostrarmos a
união dos movimentos que

defendem a restauração da
Monarquia no Brasil", destacou
Antonyo da Cruz.
O encontro na Casa Imperial
mostrou que o movimento
monárquico no País está cada vez
mais revigorado e unido.

Ao lado: o presidente do IBI,
Comendador Antonyo da Cruz,
e o presidente do PróMonarquia, José Guilherme
Beccari.
Acima: imagem da palestra do
capitão da PM, Sérgio Marques

Coplan Consultoria e Planejamento Ltda.
A COPLAN é uma empresa de consultoria empresarial principalmente
nas áreas de adminstracao, financas e planejamento estratégico,
utilizando a experiência de seu titular que já ocupou cargos executivos
em empresas de grande porte, estando portanto, em condições de
transferir a seus clientes essa experiência.
Rua Iraci, 555 - Jd. Paulistano
Cep 01457-000
São Paulo - SP

Tel.: (11) 3815-6490
Fax.: (11) 3813-8500
e-mail: coplan@coplanet.com.br

Monarquista,
anuncie seus
produtos e
serviços aqui
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Documento original da Lei
Áurea integra exposição
sobre Joaquim Nabuco
A Lei Áurea desembarcou no Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre no dia 28 de abril e foi
transportada com apoio da Companhia Independente de Operações Especiais da Polícia Militar de Pernambuco
Da Redação do IBI

O documento original da Lei Áurea,
assinado pela Princesa Isabel, está
ao Recife pela primeira vez na
História integrando a exposição
"Joaquim Nabuco: brasileiro,

cidadão do mundo", no Instituto
Cultural Banco Real (Av. Rio
Branco, 23, Bairro do Recife).
A Lei Áurea desembarcou no
Aeroporto Internacional dos
Guararapes Gilberto Freyre no dia
28 de abril, às 13h20, no vôo

G31818 da Gol, e foi transportada
com apoio da Companhia
Independente de Operações
Especiais da Polícia Militar de
Pernambuco para o Instituto Banco
Real, onde ficará em exposição até

17 de maio.
A exposição "Joaquim Nabuco,
brasileiro, cidadão do mundo" tem
curadoria geral de Helena Severo e
faz parte das comemorações oficiais
do Ano Joaquim Nabuco.
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Conheça os membros da nova diretoria
do Instituto Brasil Imperial
CONSELHO DELIBERATIVO
PRESIDENTE - Gastão Reis Rodrigues Pereira, Empresário e
Economista, Petrópolis - RJ
VICE PRESIDENTE - Rubens Vuono de Brito Filho, Médico, São Paulo,
SP
CONSELHEIROS
Alan Richard de Assumpção Morgan, Consultor, São Paulo - SP
Alessandro José Padin Ferreira, Jornalista, Praia Grande - SP
Antonio Carlos Azem, Jornalista, São Pedro SP
Antonio Jorge Mansur Contador, São Paulo - SP
Antonio da Cruz Mourão Empresário, Praia Grande - SP
Antonio Mendes Baptista Neto, Engenheiro, Santos - SP
Arnaldo Vicente Pereira, Comerciante, Praia Grande - SP
Bruno Hellmuth, Médico, Rio de Janeiro - RJ
Carlos Augusto Cruz de Araujo Pinto Médico, São Paulo - SP
Cássio Ravaglia Médico, São Paulo - SP
Celso Amodio Mantovani Médico, São Bernardo do Campo - SP
Edson Murilo Prazeres Funcionário Público Estadual, São José - SC
Fabiano Marins Coutinho da Hora Pedagogo e Contabilista, Niterói - RJ
Fernando Baptista Bolzoni Servidor Público do Estado, Porto Alegre RS
Flavio Augusto de Oliveira Queiroz Neto Comerciário, São Paulo - SP
Gastão Reis Rodrigues Pereira Empresário e Economista, Petrópolis - RJ
Gilmar Hernandez, brasileiro Contador, Praia Grande - SP
Godofredo Clementino de Aguiar, Profissional liberal, Praia Grande SP
Guilherme Teodoro Mendes, Gráfico São Paulo - SP
Itamar Pereira dos Reis, brasileiro, Advogado, Func. P. Municipal, Praia
Grande - SP
Jair Fernando Alves da Silva, Designer e Publicitário, Ji-Paraná RO
Jorge José Bitar Servidor Público Municipal, São José do Rio Preto SP
José Augusto Viana Neto, Corretor de imóveis, Presidente Creci-SP, Praia
Grande - SP Laerte Lucas Zanetti, Advogado, Barueri SP
Leonardo Teixeira Borges, Corretor de Imóveis, Guarapari - ES.
Luís Severiano Soares Rodrigues, Economista, Mesquita RJ
Luiz Carlos Cordeiro Galvão, Economista, Rio de Janeiro- RJ
Marcelo Stori Guerra, Advogado, São Paulo - SP
Mário Amaral, Agropecuarista, São Paulo SP
Mauro Lima Wu, Jornalista, Santana de Parnaíba - SP
Nelson Leandro, Fisioterapeuta, Praia Grande - SP
Pedro Gabriel Zanini, Estudante, São Paulo SP
Pedro Luiz de Araujo Braga, Militar, Rio de Janeiro RJ
Randro Gomes Batista, Assessor Parlamentar, Sobradinho DF
Roberto Mourão Figueiredo Silva, Engenheiro civil, São Paulo SP
Roberto Ricardo Mäder Nobre Machado, Advogado, Brasília - DF
Rogério Boggian, Advogado, Praia Grande - SP
Rubens Vuono de Brito Filho, Médico, São Paulo, SP
Samir Nakhle Khoury, Psicólogo, São Paulo - SP
Wagner Bernardino de Seixas, Economista, São Paulo SP
Valdir Abdallah, Advogado, São Paulo SP
DIRETORIA EXECUTIVA
PRESIDENTE - Antonio da Cruz Mourão, Empresário, Praia Grande - SP
VICE PRESIDENTE - Laerte Lucas Zanetti, Advogado, Barueri SP

DIRETOR ADMINISTRATIVO - Wagner Bernardino de Seixas,
Economista, São Paulo SP
VICE DIRETOR ADMINISTRATIVO Antonio Mendes Baptista Neto,
Engenheiro, Santos - SP
DIRETOR FINANCEIRO - Roberto Mourão Figueiredo Silva, Engenheiro
civil, São Paulo SP
VICE DIRETOR FINANCEIRO - Gilmar Hernandez, brasileiro Contador,
Praia Grande - SP
TITULARES DO CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE - Antonio Jorge Mansur Contador, São Paulo - SP
VICE PRESIDENTE - José Augusto Viana Neto, Corretor de imóveis,
Presidente Creci-SP, Praia Grande - SP
Arnaldo Vicente Pereira, Arnaldo Vicente Pereira, Comerciante, Praia
Grande - SP
Flavio Augusto de Oliveira Queiroz Neto Comerciário, São Paulo - SP
Guilherme Teodoro Mendes, Gráfico São Paulo - SP
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
Pedro Gabriel Zanini, Estudante, São Paulo SP
Fernando Baptista Bolzoni Servidor Público do Estado, Porto Alegre RS
Randro Gomes Batista, Assessor Parlamentar, Sobradinho DF
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