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PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Lei n9 7.445-A, de 1~86 (Do Poder Execu
tivo) - Mensagem n9 91186 - EXtingue a Comissão Nacio
nal de Moral e Civismo e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, pe!a constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa; e, da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
pela aprovação, com substitutivo, com voto em separado
da SI" Maria Luiza Fontenelle.

ERRATAS

(Republica-se em virtude de exdusão de assinatura
do autor.)

Projeto de Lei Complementar n9 38, de 1991 (Do Sr.
Francisco Dornelles) - Dispõe sobre a organização, as
atribuições e o funcionamento do Banco Central do Brasil
e dá outras providências.

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr.
Presidente.)

Projeto de Lei Complementar 119 129, de 1989 (Do
Sr. Koyu lha) - Considera as faixas de praia de domínio
público e veda sua privatização e a implantação de projetos
ou a execução de atividades que impeçam ou dificultem
o livre acesso.

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr.
Presidente.)

Projeto de Lei n9 3.075, de 1984 (Do SI. Santinho
Furtado) - Fixa normas em defesa do patrimônio cultural
brasileiro e dá outras providências.

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr.
Presidente.) .

Projeto de Lei n9 2.283, de 1989 (Do Sr. José Santana
de Vasconcellos) - Dispõe sobre a apuração, como de
efetivo exercício, para efeito de aposentadoria, do tempo
de serviço que menciona e dá outras providências.

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr.
Presidente.)

Projeto de Lei n9 2.640, de 1989 (Do Sr. Adroaldo
Streck) - Altera dispositivos da Lei n9 7.087, de 29 de
dezembro de 1982, modificada pelas Leis n9S 7.266, de 4
de dezembro de 1984, e 7.586, de 6 de janeiro de 1987,
e dá outras providências.

(Republica-se em virtude de novo despacho do SI.
Presidente.)

Projeto de Lei n9 4.622, de 1990 (Do SI. Adroaldo
Streck) - Proíbe a acumulação de proventos, pensões e
salários e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 5.431, de 1990 (Do Tribunal Superior
do Trabalho) - Cril;l na Justiça do Trabalho os cargos·
de juiz do trabalho substituto nas regiões que especifica
e dá outras providênCias.

I.

(Republica-se em virtude de novo despacho do SI.
Presidente.) I

Projeto de Lei n9 6.073, de 1990 (Do Sr. Leomar Quin
tanilha) - Considera insalubre a profissão de Auxiliar
de Enfermagem e dá outras providências.

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr.
~residente. )



6016 Sábado 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Abril de 1992

Projeto de Lei n9 6.075, de 1990 (Do Sr. LeomarQuin
tanilha) - Dispõe sobre o acréscimo do § 79 ao art. 11
da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica
da Previdência Social.

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr.
Presidente.)

Projeto de Lei nQ 658, de 1991 (Do Sr. Nelson Bornier)
.,.-- Regula a edição de livros traduzidos no Brasil e estimula
as profissões de autor e tradutor.

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr.
Presidente. )

Projeto de Lei n9 966, de 1991 (Do Sr. Wilson Campos)
- Classifica as atividades perigosas, estabelecendo o per
centual de remuneração adicional para as penosas e insa
lubres.

(Republica-se por ter saído com incorreção no DCN
de 14-11-91, pág. 23047, cal. 1)

Projeto de Lei n9 1.840, de 1991 (Do Sr. Maurici Maria
no) - Dispõe sobre transferência do domínio dos terrenos
de Marinha e seus acrescidos aos municípios da forma que
menciona, e dá outras providências.

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr.
Presidente.)

Projeto de Lei nQ 1.927, de 1991 (Do Sr. Jackson Perei
ra) - Estabelece prazo para que a ECT entregue aos desti
natários o "cheque-postal".

Projeto de Lei n9 2.491, de 1992 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nQ 40/92 - Altera dispositivos da Lei n9

8.028, de 12 de abril de 1990, que dispõe sobre a organi
zação da Presidência da República e dos Ministérios, e
dá outras providências.

(Republica-se em virtude de incorreções no anterior.)
Projeto de Lei n9 2.523, de 1992 (Dos Srs. Waldir

Guerra e Ivânio Guerra) - Determina a inexigibilidade
do reconhecimento de firma nas procurações "ad judicia".

IV - Pequeno Expediente

PAULO PAIM - Apreciação do projeto de lei sobre
salário míniJ,no.

ADROALDO STRECK - Posicionamento do PSDB
em relação áo Governo Fernando Collor.

ELIAS MURAD - Dev"astação de plantações de coca
no Peru.

JAIR BOLSONARO - Controle da natalidade no
Brasil. Artigo "China começa a usar pílula de aborto em
92", publicado no jornal Folha de S. Paulo.

VICTOR FACCIONI - Reforma ministerial.
JOÃO FAGUNDES - Nova Lei Penal do Meio Am-

biente adotada na Venezuela. .
GILVAM BORGES - Retomada do desenvolvimen

to do Estado do Amapá e do País.
ANTÓNIO MORIMOTO (Como Líder) - Anúncio

de apresentação pelo orador de projeto de lei sobre criação
da área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, no Estado
de Rondônia.

AUGUSTO CARVALHO - Extinção do Imposto
Sindical.

JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS (Como Líder)
- Reforma ministerial.

UBIRATAN AGUIAR (Como Líder) - Posiciona
mento do PMDB em face da reforma ministerial.

ELIEL RODRIGUES - Publicação no jornal Con·
gresso Nacional de matéria relativa às CPI.

CHICO VIGILANTE - (Como Líder) - Reforma
ministerial.

JOÃO DE DEUS ANTUNES - Voto de congratu
lações com as Repúblicas da Bulgária e da Irlanda pela
passagem de suas datas magnas. Críticas ao tratamento
dispensado pelo Governador Alceu Collares ao corpo do
cente do Estado do Rio Grande do Sul.

COSTA FERREIRA - Combate ao cólera no País.
LUIZ GIRÃO - Priorização dos recursos destinados

à assistência técnica e extensão rural. Duplicação da rodo
via que liga Maranguape a Fortaleza, Estado do Ceará.

PAULO MOURAO - Violação dos direitos huma
nos no Estado de Tocantins.

PAULO ROMANO - Dificuldades das escolas agro
técnicas federais.

SÉRGIO AROUCA -Ameaça de redução dos recur
sos do Fundo de Participação dos Municípios e da represen
tação pol!tica municipal:

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Ocorrência
de estupro praticado por suposto vendedor de livros com
trânsito na Casa.

DERVAL DE PAIVA - Pronunciamento do Depu
tado Paulo Mourão sobre violação dos direitos humanos
no Estado do Tocantins.

ODELMO LEÃO - Formação de governo de coali
zão no País.

OSVALDO MELO- Críticas à Portaria n9 6-N, do
Ibama, sobre as espécies vegetais brasileiras consideradas
raras, em perigo e vulneráveis.

NELSON PROENÇA - Administração do ex-Pre
feito Almedo Dettenborn, de Venâncio Aires, Estado do
Rio Grande do Sul.

NILSON GIBSON - Manutenção do monopólio es
tatal do petróleo.

PRISCO VIANA - Enchente no rio São Francisco.
PASCOAL NOVAES - Desregulamentação da eco

nomia nacional.
TERESA JUCÃ - Críticas à administração do Go

vernador Ottomar Pinto, do Estado de Roraima.
SALATIEL CARVALHO - Conclusão dos traba

lhos da CPI que investiga o extermínio de menores no
BrasiL

FERNANDO DINIZ - Atuação do Presidente da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, José Carlos
Rocha Lima.

VICTOR FACCIONI (Como Líder) - Necessidade
de modernização do porto de Rio Grande, Estado do Rio
Grande do Sul.

JACKSON PEREIRA - Conseqüências da mudança
na legislação para permitir a quebra do sigilo bancário.

JOSE MOURA - Desempenho do Governador Joa
quim Francisco, de Pernambuco, no primeiro ano de seu
mandato.

MENDONÇA NETO - Surto de cólera no Estado
de Alagoas.

V - Grande Expediente

ALOíSIO VASCONCELOS - Crise da universidade
pública no País.
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ALANO DE FREITAS - adoção de medidas preven
tivas contra a proliferação do cólera no Planalto Central.

PAULO MANDARINO - Regulamentação do siste
ma financeiro nacional.

VI:- Comunicações Parlamentarl~s

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS - Adoção de
medidas preventivas contra o cólera no Estado do To
cantins.

VII - Encerramento

2 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

Primeira Secretaria - resenha da correspondência re-
cebida no mês de fevereiro/92, relativa a Requerimento
de Informação e Indicação.

COMISSÕES

3- ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão de Finanças e Tributação, 6ª reunião (or
dinária), em 2-4-92.

b) Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvi
mento Urbano e Interior, 2ª reunião (ordinária), em 2-4-9L..

c) Comissão Especial - PL n9 824/91, 11' reunião
(ordinária), em 2-4-92.

4 - DISTRffiUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Defesa Nacional, n94/92, 2-4-92.
b) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço

Público, n9 6392, em 2-4-92.
5- MESA
6 - LÍDERES E VICE·LÍDERES
7 - COMISSÕES

Ata da 3Sa Sessão, em 3 de abril de 1992
Presidência dos Srs.: Nilson Gibson, Ubiratan Aguiar

§ 210 do artigo 18 do Regimento Interno ..

I - ABERTURA DA SESSÃO
(9 horas)

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Há número
regimental.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do povo brasileiro,

iniciamos nossos trabalhos.
O Se. Secretário procederá à leitura da ata da sessão

anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. JOÃO FAGUNDES, servindo como 29 Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se à leitu·
ra do expediente.

É lido o seguinte

III - EXPEDIENTJE
PROJETO DE LEI N9 7.445·A, DE 1986

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N9 91186

Extingue a Comissão Nacional de Moral e Civismo
e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto, pela aprova
ção, com substitutivo, com voto em separado da Sr!
Maria Luiza Fontenelle.

(Projeto de Lei n97.445, de 1986, a que se referem
os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica extinta a Comissão Nacional de Moral e

Civismo, criada pelo Decreto-Lei n9 869, de 12 de setembro
de 1969.

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário e em
especiaLos arts. 59, 69, 89 e 99, do Decreto-Lei n9 869, de
12 de setembro de 1969.

Brasília, 15 de abril de 1986.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELO AUTOR
DECRETO-LEI N9 869,

DE 12 DE SETÉMBRü DE 1969

Dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica
como disciplina obrigatória, nas escolas de todos os
graus e modalidades, dos sistemas de ensino no País,
e da outras providências.

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da
Aeronáutica militar, usando das atribuições que lhes confere
o art. }9 do Ato Institucional n9 12, de 31 de agosto de 1969,
combinado com o § 19 do art. 29 do Ato Institucional n9 5,
de 13 de dezembro de 1968, decretam:

Art. 19 É instituída, em caráter obrigatório, como disci·
plina e também como prática educativa, a Educação moral
e Cívica nas escolas de todos os graus e modalidades, dos
sistemas de ensino no País.

Art. 29 A Educação Moral e Cívica, apoiando-se nas
tradições nacionais, tem como finalidade:

a) a defesa do princípio democrático através da preser·
vação do espírito religioso, da dignidade da pessoa humana
e do amor à liberdade com responsabilidade, sob a inspiração
de Deus;

b) a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valo
res espirituais e éticos da nacionalidade;

c) o fortalecimento da unidade nacional e do sentimento
de solidariedade humana;

d) o culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, institui·
ções, e aos grandes vultos de sua história;
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e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral,
na dedicação à família e à comunidade;

f) a compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros
e o conhecimento da organização sócio-político-econômica
do País;

g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades
cívicas, com fundamento na moral, no patriotismo e na ação
construtiva, visando ao bem comum;

h) o culto da obediência à lei, da fidelidade ao trabalho
e da integração na comunidade.

Parágrafo único. As bases filosóficas; de que trata este
artigo deverão motivar:

a) a ação nas respectivas disciplinas, de todos os titulares
do magistério nacional, público ou privado, tendo em vista
a formação da consciência cívica do aluno;

b) a prática educativa da moral e do civismo nos estabele
cimentos de ensino através de todas as atividades escolares,
inclusive quanto ao desenvolvimento de hábitos democráticos,
movimentos de juventude, estudos de problemas brasileiros,
atos cívicos, promoções extraclasse e orientação do pais.

Art. 39 A Educação Moral e Cívica, como disciplina
e prática educativa, será ministrada com a apropriada adequa
ção, em todos os graus e ramos de escolarização.

§ 19 Nos estabelecimentos de grau médio, além da Edu
cação Moral e Cívica, deverá ser ministrado curso curricular
de "Organização Social e Política Brasileira" .

§ 29 No sistema de ensino superior, inclusive pós-gra
duação, a Educação Moral e Cívica será realizada, como com
(IJeli1ento, sob a forma de "Estudo de Problemas Brasileiros",
sem ,. rejuízo de outras atividades culturais visando ao mesmo
objetivo.

Art. 49 Os currículos e programas báscios, para os dife
rentes cursos e áreas de ensino, com as respectivas metodo- .
logias, serão elaborados pelo Conselho Federal de Educação,
com a colaboração do órgão de que trata o art. 59, aprovados
pelo Ministro qa Educação e Cultura.

Art. 59 E criada, no Ministério da Educação e Cultura,
diretamente subordinada ao Ministro de Estado, a Comissão
Nacional de Morl e Civismo (CNMC).

§ 1? A CNMC será integrada por nove membros, no
meados pelo Presidente da República, por seis anos, dentre
pessoas dedicadas à causa da Educação Moral e Cívica.

§ 29 Aplica-se aos integrantes da CNMC o disposto nos
§§ 29, 39e 59 do art. 89 da Lei n94.024, de 20 de dezembro
de 1961.

Art. 69 Caberá, especialmente à CNMC:
a) articular-se com as autoridades civis e militares, de

todos os níveis de governo, para implantação e manutenção
da doutrina da Educação Moral e Cívica, de acordo com os
princípios estabelecidos no art. 29;

b) colaborar com o Conselho Federal de Educação na
elaboração de currículos e programas de Educação Moral e
Cívica;

c) colaborar com as organizações sindicais de todos os
graus para o desenvolvimento e intensi_ficação de suas ativida
des relacionadas com a Educação Moral e Cívica;

d) influenciar e convocar a cooperação, para servir aos
objetivos da Educação Moral e Cívica, das instituições e dos
órgãos formadores da opinião pública e de difusão cultural,
inclusive jornais, revistas, editoras, teatros, cinemas, estações
de rádio e televisão; das entidades esportivas e de recreação,
das entidades de classes e dos órgãos profissionais; e das em
presas gráficas e de publicidade;

e) assessorar o Ministro de Estado na aprovação dos li
vros didáticos, sob o ponto de vista de moral e civismo, e
colaborar com os demais órgãos do Ministério da Educação
e Cultura na execução das providências e iniciativas que se
fizerem necessárias, dentro do espírito deste decreto-lei.

Parágrafo único. As demais atribuições da CNMC, bem
como os recursos e meios necessáriuos, em pessoal e material,
serão objeto da regulamentação deste decreto-lei.

Art. 79 A formação de professores e orientadores da
disciplina "Educação Moral e Cívica" far-se-á em nível univer
sitário e, para o ensino primário, nos cursos normais.

§ 19 Competirá ao Conselho Federal e aos Conselhos
Estaduais de Educação adotar as medidas necessárias à forma
ção de que trata este artigo.

§ 29 Aos Centros Regionais e de Pós-Graduação incum
birá o preparo de professores desta área, em curso de mes
trado.

§ 39 Enquanto não houver, em número bastante, pro
fessores e orientadores de Educação Moral e Cívica, a habili
tação de candidatos será feita por meio de exame de suficiên
cia, na forma da legislação em vigor.

§ 49 No ensino primário, a disciplina "Educação Moral
e Cívica" será ministrada pelos professores, cumulativamente
com as funções próprias.

§ 59 O aproveitamento de professores e orientadores,
na forma do § 39, será feito sempre a título precário, devendo
a respectiva remuneração subordinar-se, nos estabelecimentos
oficiais de ensino, ao regime previsto no art. 111 do Decre
to-Lei n9200, de 25 de fevereiro de 1967.

§ 69 Até que o estabelecimento de ensino disponha de
professor e orientador, regularmente formado ou habilitado
em exame de suficiência, o seu diretor avocará o ensino da
Educação Moral e Cívica, a qual, sob nenhum pretexto, pode
rá deixar de ser ministrada na forma prevista.

Art. 89 É criada a Cruz do Mérito da Educação Moral
e Cívica, a ser conferida pelo Ministro da Educação e Cultura,
mediante proposta da CNMC, a personalidades que se salien
tarem, em esforços e em dedicação à causa da educação Moral
e Cívica.

Parágrafo único. A CNMC proporá ao Ministro da Edu
cação e Cultura as instruções necessárias ao cumprimento
do disposto neste artigo.

Art. 99 A CNMC ~laborará projeto de regulamentação
do presente decreto lei, a ser encaminhado ao Presidente
da República, por intermédio do Ministro da Educação e
Cultura, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar
da data da publicação deste decreto-lei.

Art. 10. i Este decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de setembro de 1969; 1489da Independência
e 819da República. - Augusto Hamann Rademaker Grüne
wald - Aurélio de Lyra Tavares - Márcio de Souza e Mello
- Tarso Dutra.

MENSAGEM N9 91,
DE 1?86, DO PODER EXECUTIVO

ExcelentíssiniÔ'Senhores Membros do Congresso Nacio
nal;

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Minis
tro de Estado da Educação, o anexo projeto de lei que "extin-
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"A proposição que ora se apresenta decorre de
estudos que vêm sendo realizados no âmbito deste .Mi
nistério, com o objetivo de atingir maior eficiência da
TT1áquina administrativa, despojando-a de órgãos in
cumbidos de funções que possam ser exercidas por ou
tros de sua estrutura básica ou que já venham sendo
desempenhados por instituições do Governo."

RESOLUÇÃO N9 6, DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposições que
menciona.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Através da Mensagem Presidencial n9 91, de 1986, o Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Congresso Nacional, acompanhado, de exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Educação, o Projeto
de Lei n97.445, de 1986, que "extingue a Comissão Nacional
de Moral e Civismo e dá outras providências".

Entre outras razões, argumenta o Senhor Ministro, na
Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem Presi
dencial:

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 19 Das proposições que se encontravam em trami

tação no dia 4 de outubro de 1988, ficam arquivadas as seguin
tes, tenham ou não parecer.

a) as de iniciativa de Deputados ou de Comissão perma
nente; e

b) as que, iniciadas na forma da alínea a, foram emen
dadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamento
os projetos que, embora na situação prevista no caput deste
artigo, sofreram anexação de outros apresentados a partir
de 5 de outubro de 1988.

Art. 29 Fica facultado ao autor, no prazo de 30 (trinta)
dias da promulgação desta resolução, requerer o desarqui
vamento das proposições referidas no art. 19, caso em que
se fará nova distribuição, mantendo-se, porém, o número ori
ginal e sua procedência'para todos os efeitos regimentais.

Art. 39 As proposições da iniciativa de outros poderes
ou do Senado Federal, que se encontravam em tramitação
no dia 4 de outubro de 1988, serão remetidas à Mesa para
efeito de redistribuição, considerando-se não escritos os pare
ceres emitidos até aquela data.

Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989. - Deputado

Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

Em 15 de abril de 1986
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Haroldo Sanford
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

, Excelentíssimo Senhor Primeiro Secret~írio,

gue a Comissão Nacional de Moral e Civismo e dá outras, Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a mense-
providências". gem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Brasília, 15 de abril de 1986. - José Salrney. acompanhada de exposição de motivos do Senhor Ministro
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 78, DE 4 DE ABRIL DE de Estado da Educação, relativa a projeto de lei que "extingue

1986, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO a Comissão Nacional de Moral e Civismo e dá outras provi
dências".

Excelentíssimo Senhor Presidente da República; Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
Tenho a honra de submeter à considt~ração de Vossa lência protestos de elevada estima e consideração. - Marco

Excelência proposta de lei, visando à extin~,ão da Comissão, Maciel, Ministro-Chefe do Gabinete Civil.
Nacional de Moral e Civismo criada por força do art. 59 do 
Decreto-Lei n9869, de 12 de setembro de 1969, que "dispõe
sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica como disciplina
obrigatória nas escolas de todos os graus e modalidades, dos
sistemas de ensino do País".

A proposição que ora se apresenta decorre de estudos
que vêm sendo realizados no âmbito deste Ministério, com
o objetivo de atingir maior eficiência da máquina adminis
trativa, despojando-a de órgãos incumbidos de funções que

'possam ser exercidas por outros de sua estrutura básica ou
que já venham sendo desempenhadas por instituições do Go
verno.

O que se deseja, realmente, é uma racionalização mais
persistente dos órgãos centrais da administração, de forma
a criar espaço para uma autonomia mais ampla na base.

As atribuições cometidas à Comissão Nacional de Moral,
e Civismo que seapresentem, ainda, como necessárias ao de
senvolvimento do processo educacional serão, certamente,
absorvidas por outros órgãos da estrutura bá,sica deste Minis
tério, que guardam afinidade com a matéria em questão.

A dinâmica inerente à administração da educação já"
por si, anulou, defato, algumas dessas atIibuições. Como
exemplo, poder-se-ia citar a competência dada à Comissão
Nacional de Moral e Civismo, pela legislação em vigor, de
"assessorar o Ministro de Estado na aprovação dos livros
didáticos, sob o ponto de vista de moral e civismo..."

Tal atribuição encontra-se, hoje, anulada pelo teor do
Decreto n9 91.542, de 19 de agosto de 1985, que institui o
"Programa Nacional do Livro Didático" que dispõe, em seu
art. 29que o programa será desenvolvido com a participação
dos professores de ensino de 19grau, mediantle análise e indica
ção dos títulos dos livros a serem adotados. Esta decisão decor
re, evidente, da nova visão que este Ministério tem a respeito
da necessidade de promover-se a valorização do professor,
tornando-o responsável pelo ato pedagógico e pelos valores
que deve desenvolver no cidadão para uma vida efetiva numa
sociedade democrática.

É relevante, ainda, observar que a simplificação da estru
tura básica, pela eliminação da Comissão Nacional de Moral
e Civismo, terá o mérito de resultar em corte de gastos, poden
do-se, em decorrência, canalisar recursos para a execução
de projetos prioritários na área da educação.

Pela razões expostas, anexo proposta de projeto de lei
que extingue a Comissão Nacional de Moral e Civismo.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os protestos de meu mais profundo I1espeito. - Jorge
Bornhausen.
Aviso n9116 - SUPAR
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Pelo art. 19 do Projeto de Lei n9 7.445/86, fica extinta
a Comissão Nacional de Moral e Civismo, criada pelo Decre
to-Lei n9869, de 12 de setembro de 1969.

O art. 39da proposta revoga as disposições em contrário,
e em especial os artigos 59, 69, 89e 99do Decreto-Lei n9869,
de 12 de setembro de 1969.

Consoante o art. 39 da Resolução n9 06, de 4 de abril
de 1989, da Câmara dos Deputados, o novo despacho distri
buiu o projeto em tela à apreciação das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Redação, e de Educação, Cultura, Espor
te e Turismo.

Nos termos regimentais compete a este órgão Técnico
opinár sobJe a constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa da proposta, reservado o exame do mérito à douta
Comissão de Educação.

O projeto atende aos princípios de competência legisla
tiva, de a<;ordo com o art. 61 da Constituição Federal.

Está também de conformidade com o nosso ordenamento
jurídico e elaborado segundo as normas da técnica legislativa.

11- Voto do Relator

Diante do exposto, voto pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa do Projeto de Lei n9 7.445, de
1986.

Sala da Comissão, 12 de outubro de 1989. - Deputado
Arnaldo Moraes, Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa do Projeto de Lei n9 7.445/86, nos termos do parecer
do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nelson Jobim - Presidente; João Natal - Vice-Pre

sidente; Arnaldo Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha,
Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribei
ro, Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliezer Moreira, Fran
cisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge Hage, Gerson Peres,
Doutel de Andrade, Benedicto Monteiro, Gastone Righi, José
Genoíno, Marcos Formiga, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo,
Plínio Martins, Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio
Spada, Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Mar
ques Batista, Sigmaringa Seixas, Ibrahim Abi-Ackel, Roberto
Torres, Afrísio Vieira Lima, Antônio Mariz, Alcides Lima,
Adylson Motta, Gonzaga Patriota, Eduardo Bonfim, Lélio
Souza, Wagner Lago e Jesus Tajra.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 1989. - Deputado
Nelson Jobim, Presidente - Deputado Arnaldo Moraes, Re·
lator.

PARECER DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

I e 11 - Relatório e Voto do Relator

Acredito que apenas extinguir a Comissão Nacional de
Moral e Civismo é pouco para apagar mais um aspecto do
autoritarismo com que o Regime Militar de 64 marcou este
País. Neste sentido apresento em anexo um substitutivo ao
Projeto de Lei n97.445/86.

Sala da Comissão, 21 de maio de 1991. - Raul Pont,
Deputado.

SUBSTITUTIVO DO DEPUTADO RAUL PONT
AO PROJETO DE LEI N9 7.445/86

Revoga o Decreto·Lei n9 869, de 12 de dezembro
de 1969, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica revogado o Decreto-Lei n9 869, de 12 de

dezembro de 1969, que dispõe sobre a inclusão da Educação
Moral e Cívica como disciplina obrigatória, nas escolas de
todos os graus e modalidades, dos sistemas de ensino no País,
e dá outras providências.

Art. 29 A carga horária destinada às disciplinas de Edu
cação Moral e Cívica, de Organização Social e Política do
Brasil e Estudos dos Problemas Brasileiros, nos currículos
do ensino fundamental, médio e superior, bem como, seu
objetivo formador de cidadania e de conhecimento da reali
dade brasileira, deverão ser incorporados, sob critério das
instituições de ensino e do sistema de ensino respectivo, às
disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais.

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O projeto de lei do Poder Executivo preocupou-se apenas
com a extinção da Comissão Nacional de Moral e Civismo
na medida em que as funções cumpridas pela comissão já
estariam sendo exercida por outros órgãos.

A transição política do regime militar para o Estado de
Direito encerrou-se com a promulgação da Constituição em
outubro de 88. Toda a legislação construída durante o período
militar e que hoje não se coaduna mais com o espírito da
democracia da Constituição de 88, deverá seI ·'Wogada o mais
rápido possível. Estas disciplinas foram impc ..tas ao currículo
escolar pela junta militar em 69. Apesar de termos conheci
mento de que um grande número de instituições de ensino
e de professores das três disciplinas procuraram dar a elas
um conteúdo crítico e dinâmico para que os alunos pudessem
realmente discutir os problemas do País, não é possível que
ainda hoje mantenhamos de pé um decreto de conteúdo auto
ritário e acrítico na formação de cidadania e no conhecimento
da realidade social do País.

Sala da Comissão, 21 de maio de 1991. - Raul Pont,
Deputado.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em sua
reunião ordInária, realizada hoje, opinou pela aprovação, com
substitutivo, do Projeto de Lei n9 7.445/86, nos termos do
voto apresentado pelo Deputado Raul Pont, designado Rela
tor do Vencedor. O parecer favorável da Deputada Maria.
Luiza Fontenele passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os senhores Deputados Aécio de
Borba - Pre~;dente; Ângela Amin, Sólon Borges dos Reis
e Virmond, ":ruvinel - Vice-Presidentes; Eraldo Tinoco,
Eurides Brito, Ruben Bento, Evaldo Gonçalves, Délio Braz,
Ubiratan Aguiar, Valter Pereira, Carlos Lupi, Celso Bernardi,
Artur da Távola, Flávio Arns, Osmânio Pereira, Florestan
Fernandes, Raul Pont, Christovam Chiaradia, Costa Ferreira,
João Alves, Osvaldo Coelho, José Belato, Elio Dalla Vecchia
e Paulo Delgado.

Sala da Comissão, 22 de maio de 1991. - Deputado
Aécio de Borba, Presidente - Deputado Raul Pont, Relator
do Vencedor.
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SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Revoga o Decreto-Lei n~ 869, de 12 de dezembro
de 1969, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Fica revogado o Decreto-Lei n9 869, de 12 de
dezembro de 1969, que dispõe sobre a inclusão da Educação
Moral e Cívica como disciplina obrigatória, nas escolas de
todos os graus e modalidades, dos sistemas dle ensino no País,
e dá outras providências.

Art. 29 A carga horária destinada às disciplinas de Edu
cação Moral e Cívica, de Organização Social e Política do
Brasil e Estudos dos Problemas Brasileiros, nos currículos

.do ensino fundamental, médio e superior, bem como seu obje
tivo formador de cidadania e de conhecimento da realidade.
brasileira, deverão ser incorporados sob critério das institui
ções de ensino e do sistema de ensino respectivo, às disciplinas
da área de Ciências Humanas e Sociais.

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Comissão, 22 de maio de 1991. - Deputado
Aécio de Borba, Presidente - Deputado Raul Pont, Relator
do Vencedor.

VOTO EM SEPARADO DA SENHORA
MARIA LUIZA FONTENELE

I - Relatório

O presente Projeto de Lei, do Poder Executivo, subme
tido à apreciação do Congresso Nacional em 1986, tem como
finalidade extinguir a Comissã,p Nacional de Moral e Civismo,
criada pelo Decreto-Lei n9 869, de 12 de setembro de 1969.

O Poder Executivo argumenta, principalmente, para jus-.
tificar sua iniciativa, razões de eficiência administrativa, pois

. as funções da referida Comissão já vêm sendo desempenhadas·
por outros órgãos do Governo.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
acolhendo parecer do ilustre Relator, Deputado Arnaldo Mo
raes, considerou a proposição como constitucional, jurídica
e elaborada segundo as normas da técnica legislativa.

fi - Voto do Relator

Não obstante serem as razões apresentadas pelo Poder
Executivo mais que suficientes para justificar a proposição,
vale acrescentar que a Comissão de Moral e Civismo foi criada,
dentro de um contexto político autoritário em nosso País,
com objetivos nunca aceitos pelos defensores da liberdade
pedagógica. Destaco outrossim, que estas e outras propo
situras referentes à educação, já estão contc~mpladasno texto
do Substitutivo ao Projeto da LDB - em fase final de trami
tação nesta Casa.

Isto posto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei
n9 7.445, de 1986.

Sala da Comissão, 29 de abril de 1991. --Deputada Maria
Luiza Fontenele.

Errata

(Republica-se em virtude de exclusão de assinatura do
autor.)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N9 38, DE 1991

(Do Sr. Francisco Dornelles)

Dispõe sobre a organização, as atribuições e o fun
cionamento do Banco Central do Brasil e dá outras
providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Re
dação, de Economia, Indústria e Comércio, e de Finan
ças e Tributação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O Banco Central do Brasil é uma instituição

financeira de direito público, com personalidade jurídica e
patrimônio próprios, dotada de independência e autonomia
técnica, administrativa, econômica e financeira, com sede e
foro na Capital Federal e jurisdição em todo território nacio
nal, que se rege pelo disposto nesta Lei Complementar.

Art. 29 O Banco Central do Brasil tem por objetivo
principal a defesa e o fortalecimento da moeda nacional.

Parágrafo único. No exercício da competência prevista
neste artigo, o Banco Central do Brasil atuará de forma a:

I - ajustar o volume dos meios de pagamento às reais
necessidades da economia nacional;

H - regular o valor interno e externo da moeda;
IH - propiciar o apefeiçoamento das instituições e dos

instrumentos financeiros e assegurar o funcionamento regular
e eficiente do respectivo mercado;

IV - formular a política monetária, cambial e creditícia;
V - estimular a formação de poupança e regular o siste

ma de crédito.
Art. 39 Compete, privativamente, ao Banco Central do

Brasil, observada a legislação vigente:
I - expedir normas sobre:
a) meio circulante;
b) matéria de natureza cambial;
c) captação e aplicação dos recursos das instituições inte

grantes do Sistema Financeiro Nacional;
d) crédito, operações creditícias e cessões de crédito em

todas as suas formas e modalidades, inclusive aceites avais
e prestações de garantias pelas instituições financeiras, exer
cendo controle sobre as correspondentes atividades;

e) mercado financeiro, exercendo o controle sobre as
correspondentes atividades;

f) registro de pessoas físicas ou jurídicas, controladoras
de instituições financeiras;

g) atividades relacionadas com os serviços de compen
sação de cheques e outros papéis;

h) constituição, funcionamento, operações, prestações de
serviços, aplicações de penalidades e fiscalização, de institui
ções financeiras;

i) exercício, em instituições firianceiras, de cargos de ad
ministração e de funções em órgãos consultivos, fiscais e seme
lhantes;

j) contabilidade e estatística das instituições financeiras;
H - definir as operações em que o ouro é classificado

como ativo financeiro ou instrumento cambial;
IH - zelar pela liquidez e solvência das instituições finan

ceiras;
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IV -realizar, com instituição financeira, operações de
redesconto e de empréstimo; .

V - determinar o recolhimento, pelas instituições finan
ceiras, do valor total ou parcial inscrito em qualquer rubrica
contábil das respectivas demonstrações financeiras;

VI - receber os recolhimentos compulsórios e os depó
sitos voluntários das instituições financeiras bancárias e outros
valores legalmente exigíveis;

VII - elaborar e encaminhar aos Poderes Legislativo e
Executivo a programação monetária anual, onde estarão esti"
madas as necessidades globais de moeda;

VIII - executar as políticas monetária e cambial;
IX - emitir moeda manual de curso forçado, observados

os limites aprovados pelo Congresso Nacional; I

X - exercer o monopólio das operações de câmbio, sem
pre que ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos·
ou houver razões para prever a iminência de tal situação;

XI - receber em depósito as disponibilidades de caixa
da União;

XII - efetuar o registro, o controle e a fiscalização dos'
capitais estrangeiros;

XIII - ser o depositário e administrador das reservas
oficiais de ouro, de moeda estrangeira e de Direitos Especiais
de Saque;

XIV - exercer a fiscalização de todas as instituições fi
nanceiras, demais instituições cujas atividades são regulamen
tadas pelo Banco Central do Brasil e aplicar as penalidades
previstas em lei;

XV - atuar no sentido do funcionamento regular do mer
cado cambial, podendo para esse fim comprar e vender ouro
e moeda estrangeira, e realizar operações de crédito no exte
rior;

XVI - emitir títulos de responsabilidade própria, para
assegurar a execução da política monetária, creditícia e cam
bial;

XVII - aprovar seu regimento interno.
Parágrafo único. Até que lei complementar defina a

forma e as condições do fundo ou seguro previsto no inciso
VI do art. 192 da Constituição, a competência privativa do
Banco Central do Brasil compreende, também, decretar e
efetuar intervenção ou liquidação extrajudicial das instituições
financeiras privadas e das públicas não federais, assim como
das cooperativas de crédito, nos termos da legislação perti
nente em vigor.

Art. 49 Compete ainda ao Banco Central do Brasil:
I - acompanhar os mercados de liquidações futuras e

regulamentar as atividades das entidades que os administram,
bem como de seus participantes;

II - executar serviços do meio circulante e a política cre
ditícia estabelecida;

UI - fazer-se representar junto a instituições financeiras
estrangeiras e organismos financeiros internacionais.

Art. 59 É vedado ao Banco Central do Brasil conceder,
direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional
e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição finan
ceira.

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil poderá
comprar ou vender, no mercado secundário, títulos de emissão
do Tesouro Nacional com objetivo exclusivo de regular a ofer
ta de moeda ou a taxa de juros.

Art. 69 Constituem receitas do Banco Central do Brasil
as rendas ou resultados:

I - de operações financeiras e de outras aplicações;

II - de operações de câmbio, de compra e venda de
ouro, pedras e metais preciosos, de negociações com Direitos
Especiais de Saque, ou outros instrumentos de pagamento
similares;

IH - de operações realizadas com organismos financei-
ros internacionais;

IV - de prestação de serviços;
V - de administração do meio circulante;
VI - decorrentes de aplicações de sanções pecuniárias,

por força das normas vigentes ou de contratos, e provenientes
de ocupação, utilização ou locação de bens de sua proprie
dade;

VII - de outras fontes, eventuais ou não.
Art. 79 O Banco Central do Brasil observará sistema

contábil compatível com o adotado pela Administração Públi
ca Federal, bem como normas próprias para a formalização,
execução e registro de seus atos e contratos de qualquer natu
reza, respeitadas as suas peculiaridades.

§ 19 As demonstrações financeiras e as normas internas
de contabilidade, auditoria interna e de orçamento serão apro
vadas pelo Conselho Deliberativo do Banco Central do Brasil,
sem prejuízo do disposto no § 49 deste artigo.

§ 29 O orçamento do Banco Central do Brasil conterá
todas as receitas, resultados e despesas de suas operações,
evidenciando as fontes dos recursos necessários à sua exe
cução.

§ 39 O resultado obtido pelo Banco Central do Brasil,
apurado em balanço, será transferido anualmente ao Tesouro
Nacional mediante o resgate de títulos públicos de emissão
do Tesouro em poder do Banco Central do Brasil.

§ 49 O Congresso Nacional exercerá, para efeito de con
trole externo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União,
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial do Banco Central do Brasil, quanto aos aspectos
de legalidade, legitimidade e economicidade.

§ 59 O Banco Central o Brasil manterá auditoria interna
que cuidará de estabelecer sistemas de controle capazes de
permitir o acompanhamento de
todas as atividades da instituição, ressaltando os aspectos con
tábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimo
niais.

§ 69 A auditoria interna do Banco Central do Brasil
elaborará relatórios periódicos sobre suas atividades, para co
nhecimento da instituição e encaminhamento ao Presidente
da República, ao Presidente do Congresso Nacional e ao Presi
dente do Tribunal de Contas da União.

Art. 89 A Administração do Banco Central do Brasil
será exercida por um Conselho Deliberativo e uma Diretoria
Executiva.

§ 19 O Conselho Deliberativo será integrado por onze
Conselheiros, sendo cinco deles membros da Diretoria Execu
tiva, composta por um Diretor-Presidente e quatro Diretores.

§ 29 O Conselho Deliberativo será presidido pelo Dire
tor-Presidente e se reunirá ordinariamente, pelo menos, uma
vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo
seu Presiliente ou, por intermédio deste, a pedido de qualquer
outro Conselheiro.

§ 39 Caberá ao Conselho Deliberativo, mediante apro
vação da maioria de seus membros, expedir normas e baixar
resoluções sobre as matérias da competência do Banco Central
do Brasil, e à Diretoria Executiva dar cumprimento a essas
deliberações e assegurar o efetivo funcionamento da Insti
tuição.
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Art. 99 Os membros da Administração do Banco Cen
tral do Brasil:

I - serão escolhidos entre brasileiros que satisfaçam os
seguintes requisitos:

a) curso superior completo e comprovados conhecimentos
nas áreas de economia, finanças, contabilidade, direito ou
administração;

b) mais de dez anos de experiência em atividades profis
sionais que.exijam conhecimentos em qualquer das áreas men- .
cionadas no inciso anterior;

11 - serão nomeados pelo Presidentf: da República após
aprovação de seus nomes, por voto secreto, pelo Senado Fede
ral, precedida de argüição em sessão pública;

111 - terão mandato de seis anos, admitida a recondução
de qualquer deles, desde que observado o disposto no inciso
'anterior.

§ 19 Dos membros do Conselho Deliberativo, três deles
deverão pertencer ao quadro de pessoal do Banco Central
do Brasil, dos quais dois integrarão ainda a Diretoria Exe

_ cutiva.'
§ 29 O primeiro mandato dos membros da Adminis

tração do Banco Central do Brasil, a se: iniciar na data em
que entrar em vigor esta Lei Complementar, será:

I - para os Conselheiros membros da Diretoria Execu
tiva, de dois, três, quatro, cinco e seis anos, respectivamente,
fixado esse último prazo para o Presidente;

11 - para os demais Conselheiros, um terço com dois
anos, um segundo terço com quatro anos e o outro último
terço com seis anos.

§ 39 Os membros da Administração do Banco Central
do Brasil somente perderão seus mandatos nos casos de:

I - exoneração pelo Presidente da República, em decor
rência de pedido de dispensa formulado pelo próprio inte
ressado;

11 - demissão pelo Presidente da República, após obter
autorização, por voto secreto, do Senado Federal, aprovada
por três quintos, no mínimo, dos membros do Plenário dessa

. Casa.

§ 49 Ocorrida a vacância na Administração do Banco
Central do Brasil, o Presidente da República submeterá o
nome do substituto à apreciação do Sena.do Federal no prazo
de quinze dias para completar o mandato vago.

§ 59 Em caso de vacância na Diretoria Executiva, o
Presidente será substituído pelo diretor indicado pelo Conse
lho Deliberativo e os demais diretores pelo Presidente ou
pelo diretor que este indicar, até que se efetive a nomeação
~o novo membro para completar o mandato.

§ 69 Os membros da Administração do Banco Central
do Brasil responderão civil, penal e administrativamente pelos
atos de gestão que pratiearem em desacordo com as respectivas
normas legais e regulamentares.

§ 79 Não poderá assumir cargo da Administração do
Banco Central do Brasil ou nele permanecer quem possua
interesses conflitantes com os objetivos da Instituição, vedada
a utilização, em qualquer época, de informações obtidas no
exercício do cargo, em proveito próprio ou de terceiros.

Art. 10. Observado o disposto nesta Lei Complemen
tar, o regimento interno do Banco Central do Brasil, aprovado
pelo respectivo Conselho Deliberativo, entre outras matérias,
especificará as atribuições do próprio conselho, da Diretoria
Executiva, inclusive do seu Presidente e dos demais Diretores"
definirá os assuntos que dependerão de deliberação da Direto-

ria, e fixará a respectiva estrutura organizacional, observado
o seguinte:

I - o quadro de pessoal do Banco Central do Brasil será
constituído exclusivamente de funcionários aprovados em con
curso público de provas, ou de provas e títulos, reputada
nula de pleno direito a admissão processada sem observância
.dessa exigência;

11 - o exercício de quaisquer cargos ou funções comissio
nadas constantes da estrutura organizacional do Banco Central
'do Brasil é privativo de funcionário do seu quadro de pessoal;

IH - as decisões do Conselho Deliberativo serão toma
das por maioria de votos, presentes, no mmimo, sete mem
bros, além do seu Presidente ou substituto eventual, cabendo
a este o voto de quantidade e, em caso de empate, também
o de,qualidade;

IV - a forma de substituição de seus Diretores, em suas
ausências e impedimentos;

V - as deliberações da Diretoria Executiva serão toma
das por maioria de votos, presentes no mínimo o Presidente
ou seu substituto eventual e dois outros Diretores, cabendo
ao Presidente, além do voto de quantidade, também o de
qualidade em caso de empate.

Art. 11. Todós, inclusive os órgãos e entidades da Ad
ministração Pública da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios, são obrigados a prestar as informações .
e esclarecimentos, solicitados pelo Banco Central do Brasil,
relacionados, direta ou indiretamente, à sua área de compe
tência.

'Art. 12. O Banco Central do Brasil é obrigado a prestar
as informações que lhe forem requeridas pelo Presidente da
República, pela Mesa do Congresso Nacional, do Senado Fe
deral ou da Câmara dos Deputados ou por Comissão Parla
mentar especialmente instituída para essa finalidade, e pelo
Tribunal de Contas da União. .

Art. 13. O Banco Central enviará ao Presidente da Re
pública, ao Presidente do Congresso Nacional e ao Presidente
do Tribunal de Contas da União:

I - até o último dia de março de cada ano, relatório
de todas as suas atividades durante o exercício financeiro ante
rior, contendo, inclusive, a análise dos efeitos das medidas
adotadas e indicando os prognósticos e as pretensões da Insti
tuição para o exercício em curso;

H - nos meses de abril, julho, outubro e janeiro, relató
rio sobre a evolução da situação monetária, creditícia e cambial
do País, no trimestre anterior.

Art. 14. Ao Banco Central do Brasil são assegurados
a imunidade a impostos, os favores, as isenções e os privilégios,
inclusive processuais e fiscais, que são próprios da Fazenda
Nacional.

Art. 15. A atribuição ou função do Banco Central do
Brasil, conferida pela legislação modificada na data da vigência
desta Lei Complementar e aqui não repetida, é transferida
ao órgão ou entidade da Administração Pública da União"
cuja competência guarde com ela maior afinidade, conforme
declarado em decreto do Presidente da República.

Art. 16. Esta Lei Complementar entrará em vigor no
primeiro dia do quarto mês seguinte à data da sua publicação,
extinto, a partir da vigência, o Conselho Monetário Nacional.
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Justificação

O presente Projeto de Lei Complementar tem como obje
tivo maior criar as condições para que o Brasil venha final
mente a ter uma verdadeira moeda.

Muitos países, através da institucionalização de um Banco
Central com poderes para defender a moeda no estrito cumpri
mento da lei, alcançaram a estabilidade monetária como roti
na. Tais exemplos servem como referência. O que nos inspira
entretanto, são as condições específicas de nosso País.

A inflação brasileira, há muito, se transformou em um
mecanismo interno de funcionamento da economia nacional.
Vale dizer, as decisões e a estruturação dos agentes econô
micos relevantes incorporaram a inflação como elemento per
manente e institucionalizado.

A tão decantada memória inflacionária se diluirá num
ambiente sustentado de estabilização. No entanto, a inflação,
como mecanismo interno de funcionamento da economia, exi
ge mudanças institucionais que quebrem sua dinâmica, criando
um ambiente de risco para os que ganham com sua aceleração.

Todos que atribuem prioridade à estabilização monetária
devem interessar-se em institucionalizar uma situação que tire
o poder aparente de emitir e crie o poder de fato, exercido
por delegação da sociedade, de defender a moeda. Dadas
as restrições de ordem política, tal poder de fato, para ser
exercido com eficácia, precisa estar fora da hierarquia ordi
nária do Poder Executivo.

São esses conceitos que nos inspiraram a propor, me-.
diante Projeto de Lei Complementar, a reordenação institu
cional do Banco Central do Brasil, de forma a capacitá-lo
para defender a moeda nacional. Preocupação dessa natureza
foi popularizada com a expressão Banco Central Indepen
dente. Na verdade trata-se de força de expressão. A indepen
dência_ que se busca é relativa;

O Banco Central deve atuar, como enfatizado anterior
mente, em conformidade com as leis e nos limites por elas
estabelecidos. A partir da aprovação pelo congresso dos orça
mentos enviados pelo Executivo e da fixação dos parâmetros
de política econômica, cabe ao Banco Central atuar com inde
pendência na área de política monetária, para que os objetivos
da política econômica traçados pelo Governo possam ser efeti
vamente alcançados.

Cumprindo suas responsabilidades no campo monetário,
o Banco Central há de adquirir a independência que lhe per
mita resistir às pressões daqueles que o desejam mais como
um agente fornecedor de recursos ao Governo e, menos, como
uma instituição responsável pela estabilidade da moeda.

Constitui condição para que o Banco Central atue com
independência na execução da política monetária possuir ele
independência administrativa em relação ao Poder Executivo.
Para esse fim, o Projeto fixa para a Administração do Banco
Central um mandato redutível somente com a aprovação do
Senado Federal, como também estabelece que o quadro de
pessoal do Banco Central será constituído exclusivamente de
funcionários aprovados em concurso público de provas e títu
los.

O Banco Central do Brasil será administrado por um
Conselho Deliberativo e uma Diretoria Executiva. O Conse
lho Deliberativo será integrado por onze Conselheiros, sendo.
cinco deles membros da Diretoria Executiva, composta por
um Diretor-Presidente e quatro Diretores.

Caberá ao Conselho Deliberativo expedir normas e baixar
resoluções sobre as matérias de competência do Banco Central
do Brasil, e à Diretoria Executiva dar cumprimento a essas·

d~libe~ações e ass·egurar o efetivo funcionamento da Insti
tuição.

Os membros da Administração do Banco Central do Bra
sil serão nomeados pelo Presidente da República após apro
vação de seus nomes, por voto secreto, pelo Senado Federal,
precedida de argüição em sessão pública. O mandato é de
seis anos, admitida a recondução de qualquer dos membros..

Para evitar descontinuidade administrativa, o primeiro
mandato dos membros da Administração do Banco Central
do Brasil, a se iniciar na data em que entrar em vigor a Lei
Complementar, será, para os Conselheiros membros da Dire-·
toria Executiva, de dois, três, quatro, cinco e seis anos, respec
tivamente, fixado esse último prazo para o Presidente; e, para
os demais Conselheiros, será de dois anos para um terço deles,
de quatro anos para um segundo terço e de seis anos para
o último terço.

Os membros da Administração do Banco Central do Bra
sil somente perderão seus mandatos nos casos de exoneração
~lo Presidente da República, em decorrência de pedido de
dIspensa formulado pelo próprio interessado, ou de demissão,
também pelo Presidente da República, após obter autoriza
ção, por voto secreto, do Senado Federal, aprovada por três
quintos, no mínimo, dos membros do Plenário dessa Casa.

Os membros da Administração do Banco Central do Bra
sil responderão civil, penal e administrativamente pelos atos
de gestão que praticarem em desacordo com as respectivas
normas legais e regulamentares.

O regimento interno do Banco, aprovado pelo respectivo
Conselho Deliberativo, entre outras matérias, especificará as
atribuições do próprio· Conselho e as do Diretor-Presidente
e dos demais Diretores, definirá os assuntos que dependerão
de deliberação da Diretoria, e fixará a respectiva estrutura
organizacional, valendo ressaltar que o exercício de quaisquer
cargos ou funções comissionadas, constantes da sua estrutura
organizacional, é privativo de funcionário do quadro de pes
soal.

O Banco Central do Brasil é obrigado a prestar as infor
mações que lhe forem requeridas pelo Presidente da Repú
blica, pela Mesa do Congresso Nacional, do Senado Federal
ou da Câmara dos Deputados, ou por Comissão Parlamentar
especialmente instituída para essa finalidade, e pelo Tribunal
de Contas da União.

Esperamos que a apresentação do Projeto de Lei Comple
mentar que trata do Banco Central Independente dê lugar
a um grande debate sobre a matéria. Sabemos ser o assunto
polêmico. Fosse pacífica a aceitação do princípio da indepen
dência, já teria sido ele adotado há muito tempo.

Esperamos, também, que o texto do Projeto de Lei Com
plementar seja analisado em profundidade eque venha a rece
ber um grande número de críticas e de emendas. Não quere
mos o Projeto Cesar MaialDornelles, mas um Projeto que,
recebendo enormes aperfeiçoamentos, ganhe a autoria de to
dos aqueles que desejam imprimir maior racionalidade à polí
tica monetária do País.

Brasília, 6 de maio de 1991. - Deputado Francisco Dor
nelles.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex' a retirada de minha assinatura do

Projeto de Lei Complementar n9 38, de 1991, que "dispõe
sobre a organização, as atribuições e o funcionamento do
Banco Central do Brasil e dá outras providências", apresen
tado em conjunto com o nobre Deputado Francisco Dornelles.

Brasília, 20 de setembro de 1992. - Deputado César
Maia. .
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COMISSAo DE CONSTITOIçAQ E JUSTIÇA E VE REDAçXO~) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NV 129, DE 1989

(Do Sr.~ lha)

Considera as faixas de praia de dom!nio público • veda sua

privatização e a implantação de projetos ou a execução de

atividades que impeçam ou dificultem o livre acesso.

oro .9 137/90 - cCJa Brasilia, 26 de outubro de 1990

DI: ~7.11.90

. .Defiro: VI!!lha à M>sa o P:ojeto de lei

Q:an>~tarr9 129/89. 9""a
llDIIO pactlOj

Nul.que-se: ~ 'l'.!A /)
Presi te: ~V I

(As COMISSOES DE VIAC10 E TRANSPOR'l'ES, DI!S!NVOLVlMENTO UR

BANO E INTERIOR; E DE CONSTITUlcJ!o E JUSTIÇA E DE REDAC10

(ART. 54~

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 As faixas de praia si!io consideradas de domi
roi(· público sendo vedada sua prlvat Ização a aualauer
titulo, bem assim a Implantação de IJrojetos de urbani
zação ou a execução de atividades que Impeçam ou difi
cultem o livre acesso.à~mesmas.. /"

Art. 20 Inl2UlrlÍé' ao Poder Público Municipal, em con
junto cóm as representações estaduais do Ministério da
Marinha. zelar pelo cumprimento do disposto no artigo
la, oodendo. no caso de omissão dessas autoridades.
Qualquer munlclpe requerer as medidas judiciais
necessárias á sustação da atividade ou execução do
projeto Que Concorra para a pr1vatfzação da Faixa de
praia ou aue Impeça ou d'ficult~ o livre acesso à
mesma. '

Art. 30 A Inobservãncla ao disposto no art1go lO
$lest~ ,lei sujeitará os infratores a:

1 _ no caso de pessoas.'1s1cas ou jur1d1cas., a san
çOes penais e administrativas. lndelJendente da obriga
ção de reparar o~ danos causados; e,

11 no caso de autoridade municipal, Inclusive pOr
om1ssaõ no cumprimento desta le1, a crime de respOnsa
bilidade adminIstrativa.

(*)~a-se em W1u.d.e de Nnr"D despadID cla Sr. Pre__e

Art. 40 Esta lei entrará em vigor na data de sua,
publ icação.

Art. 50 Revoga~se as dIsposições em conlrárto.

Justlflca,io

uma dAS gr2!ndes pr~ocupações dos. vã.,. ios m:~'/irnentos
arrb1entalistas do pais têm sido. jUfltame.,te corl o que
resta de nossas matas. igualmente Cor, as faixas de
praias, ameacadas constantemente tanto pela polUíçt\O
Quanto por empreendimentos imobiliários Que as Oesfi
guram e privatizam, em detrimento da população de ren
da me1s ba1xa Que, desta forma. fica impedida de usu
fruir dessas área~ naturais dê l~~Er.

Não bastasse a degradação ocasionada principalmente
pelo lançamento de esgotos e detritos oe toaa a natu
reza nas praias, alguns prOjetos de urban1za~D come
çam. em tocto o pais a tornar dificil o aCE!SSO a tre
chos de praia, desoe as mais visitadas até àquelas
cons lderaoas Quase vi rgens. São os chamadcls loteamen
tos de alto nivel, condomlnlos fechaOOs Que privile
giam parcelas mais abastadas da população, capazes ae
pagar a1tas somas por imóveis e benfeltor'las entre as
Quais está incluldo. geralmente. acesso dlreto'a -tre
chos de praia praticamente particulares.

Ê evidente que não podemos nem devemos concordar com
tal sltuaçi!io. Entendemos que as praias dElVem ser de
dominio PÚblico e Que nenhuma obra. projE,to ou ativi
dade pode Il\1)edir o livre acesso de QUE!m quer que
seja. Os recursos naturais, entre os QUI'ls lnclulmos
as praias. devem estar à disposição de toclos os brasl
letros e 010 apenas daQueles Que, mesmo pEtl0 trabalho,
alcançaram maiores condições financeiras.

À vista de tal fato e do espir1to pre~;ervacton1sta
da nova Constitulç~o Fedaral é que submetemos à consl
deraçao de nossos Ilustres pares o Incluso Projeto de
Lei. com o qual pretendemos declarar taxativamente Que
as praias são de dOll\inio PÚblico e ,Impedi'" projetos de
urbanização ou aHvldades que Impeçam ou <31flcultem o
'llvre~cesso-ás mesmas. _ Deputado Kovu lha.

Senhor'Presidente,

Atendendo a requerimento do Deputado
remando Santana, CODstante do parecer ao Projeto de Lei Com-

plementar n9 52/89, solicito a Vossa Excelência autorize 3 d~

sapensação do Projeto de Lei Complementar n9 129/89 - do Sr.
Koyu Iha, posto que este nao se destina a regulamentar o art.
23 da Constituicáo Federal, versando, pois, sobre matéria e!
tranha Aquele.

Aproveito o ensejo para renoyar a Vos
sa Excelência protesto~ de (~tima e consideração.

~ ..t i
'Deputado THEODORO MENDES

. 'Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Deputado PAES DE AIlDIUlDE
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Nesta

(*) PROJETO DE LEI N2 3.075, DE 1984

(Do Sr. Santinho Furtado)

Fixa normas em defesa do patrimônio
cultural brasileiro e dá outras providên
cias.

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática; de Educação, Cultu
ra e Desporto; e de Constituição e Justiça e
de Redação (art, 54).

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ É proibido o uso de vocábulos gra
fados em língua estrangeira para a denomina
ção de logradouros públicos. publicações
didáticas distribuídas pela rede escolar de
ensino, estabelecimentos comerciais e indus
triais, e de qualquer produto fabricado,
distribuído e vendido no País.

Parágrafo único. A proibição'contida neste
artigo não se aplica aos produtos importa
dos, desde que embalados no exterior.

* (Republ;ca-se em virtude de novo despa
cho do Sr. Presidente.)
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Art. 22 As emissor.as de rádio e de televi
são só poderão apresentar curso de língua
estrangeira se o fizerem em horário espe
cial, ministrando, em tempo igual, mais dois
cursos em idioma estrangeiro e, em dobro de
tempo, aulas de Língua Portuguesa.

Art. 3~ As estações emissoras ou retrans
missoras de rádio e de televisão. ou qual
quer outro meio de difusão sonora. transmi
tirão. em suas programações musicais. 20%
(vinte por cento). no máximo, de músicas
estrangeiras.

cia1mente do Governo. que é o maior
responsável pela conservação e divulgação de
nossa cultura e de nossa brasilidade.

É preciso pôr cobro a esse descalabro.
urge que tomemos medidas para salvar nossa
cultura de i~vasão es~rangeira. Essa a razão
do presente projeto que. com certeza.
merecerá o apoio de nossos pares.

Sala das Sessões. 15 de março de 1984.
Santinho Furtado.

Art. 4~ Será aplicada, ao infrator do dis
posto nesta lei. multa variável entre 100
(cem) e 500 (quinhentas) vezes o valor de
uma Obrigação Reajustáve1 do Tesouro
Nacional.

Parágrafo único.
não se aplica aos
erudita.

o disposto neste artigo
programas de música

RESOLUÇÃO NQ 6, DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das proposi
ções Que menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:

b) as que. iniciadas na forma da
alínea a, foram emendadas no Senado Federal.

a) as de iniciativa de deputados ou de co
missão permanente; e

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao ar
quivamento os projetos que, embora na situa
ção prevista no caput deste artigo. sofreram
anexação de outros apresentados a partir de
5 de outUbro de 1988.

Art. 3~ As; proposições da iniciativa de
outros poderes :ou do Senado Federal, que se
encontravam em tramitação no dia 4 de outu
bro de i988. serão remetidas à Mesa para e
feito de redistribuição, considerando-se não
escritos os pareceres emitidos até aquela
data.

1~ Das proposições que se encontra
tramitação no dia 4 de outubro de
ficam arquivadas as seguintes, tenham
parecer:

Art.
vam em
1988.
ou não

Art. 2~ Fica: facultado ao autor. ~o prazo
de 30 (trinta) dias da promulgação desta re
solução, requerer o desarquivamento das pro
posições referidas no art. 1~, caso em que
se fará nova distribuição, mantendo-se. po
rém. o número original e sua procedência
para todos os efeitos regimentais.

Estamos assistindo. indiferentes e omis
sos. ao desmantelamento de nosso acervo cul
tural; agredido e invadido em todas as suas
áreas pelo pior de culturas alienígenas,
principalmente norte-americana.

Nossas rádios e emissoras de televisão
transmitem 80% ou mais de músicas america
nas; nossos produtos, cigarros. roupas, cal
çados, bebidas. brinquedos e outros mais.
têm nome americano; nossos bares. hotéis.
prédios, boates. cafés. têm nome estrangei
ro; e em alguns lugares, até nomes de logra
douros públicos já recebem nome estranho à
nossa língua. '

A tudo isso o Governo brasi1e1ro assiste
inerme, sem tomar qualquer medida ~m defesa
de nossa cultura, de nossas tradições. de
nossa nacionalidade. .

..Justificação

Parágrafo único. No caso do art. 3~, além
da multa, o infrator será retirado do ar
pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas. e,
no caso de reincidência, terá cassada sua
concessão.

Art. 5~ O Poder E~ecutivo regulamentará
esta lei no prazo de 90 (noventa) dias" a

-partir de sua publicação.

Art. 7~Revogam-se as disposições em
contrário.

Não somos xenófobos, mas não podemos con
cordar com essa invasão da cultura alieníge
na, que já atinge até nosso homem do inte
rior, principalmente nossa juventude que,
sem conhecer o idioma, repete. como papa
gaio, letras de músicas em inglês.

Pior é que essa mesma juventude desconhece
a Língua Portuguesa. ignora nossas músicas,
despreza nossas tradições. Ela está se ame
ricanizando, deixando de ser brasileira. sob

'os olhos complacentes de todos nós. espe-

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na
data de sua pUblicação.

Art. 5~ Revogam-se as disposições em
contrário.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989.
_ Deputado Paes de Andrade, Presidente da
Câmara dos Deputados.
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('1') PROJETO DE LEI N2 2.283, DE 1989
(Do Sr. José Santana de Vasconcellos)

Diapõ* sobre a apuração, como de efetivo e~:ercicio, para
efeito de aposentadoria, do tempo de serviço que menciona
e 4i outras providencias.

I _ aoS sessenta e c1nco anos de idade. para o hO
mem, e aos sessenta, para a mulher, reduzido em Cinco
anos o 1imt te 'de idade para os traba lhadCJres rura 1s de
ambos OS sexos e para os que exerçam s.uas atividades
em regime de economia familiar. neste incluldos O pro
dutor ~ural, o garimpeiro e o pesca~or artesanal;

II _ apÓs tr1rrta e cinco anos de trabalho. ao ho
mem. e, após trinta, á mulher. ou em tempo inferior:

~~ej~~{~~~Sa ~aú~~a~~1~Ot~~g~~~~~~àfis~6~~c~:~~Ói~~:
em lei;

a.s COHISSOES DE TRABALflO, DE ADMÍ"-NISTRAC!!:() E SERVIÇO pO

BLICOI DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E Ol~ CONSTITUICAo

& JUSTICA E DE REDACAo (ART. S4~

o Congresso Nacional dp.c~eta:

Art. lO O serviço extraordln~rlo será considerado
na contagem do tempo de serviço :>úbllco ou privado.
para.'efe1to de aponsetador1a. na I"azâo de 8 (oito) ho
ras. para cada dia de serviço suplementar ~ ser
computado.

Parágrafo único. Na hipótese de ~ jornada diária
Oe trabalho ser inferior. por' força de lei, a 8 (oito)
horas. a razão de cálculo. a Que se refere este arti
go. observarâ·o per iodo legalment~ f1xa~o para a jor-
nada respectiva. >

Art .. · .2U Esta ,.,J. entra em 'vigor na data de sua
publicação.

Art. 30 Revogam-se as disposições E.m contrário.

Jus t If Icaçlo

A" Const Itulção Feder.. l. em seu art.. 202. regula ..
aposentadoria do trabalhador. fazendO e"pressa rem1s
slio .. necessidade de edição de le I em tr'és oportunida
des. a saber: no caput. no· Item 11 e no parágrafo 2Q.

Nós entendemos Que a fim de melh<,r assegurar ao
trabalhador o seu justo alrelto de aposentar-se. há
Que se computar toao o tempo par el •• a1spensado ao
serviço ..

.rrr _ após trinta anos.·~ professor. e. a065 vinte
~ec~~~'st:r~~~fessora. p~r efetivo exerC1c10 de turycã9

§ 12 É "t':lcu1tallilaJ)Osentadoria proporcional. apos
trtnt.\ anos t..!t: traLHlll.lo. éla h~'II. e, após vinte e
Cinco. à multh:r.

§ ~9 Para efeito de aposentadoria, é asSegurada a
C<Jllfó1'ldll r'(!I'l!lrt'C3 OI) tempo de cuntribuição na admi
nlhtr ..H;.io IJllltllt;a t:' na ativ1dat1u privaua. rural e ur
bana. h1p6tos~ f,:m Que os «:1iversos sistel1l.ls Cfe previ
cJénc ~a soe la 1 se CCtr.pensarão f fnance 1rarl1dn te. se.gun(JQ
cri terlos estaOel"cldos ao. lei.

'LEGISLACI0 CITADA, AN~XADA.PELA

COORDENACIo DAS COMISSÕES PERM4NENT!S

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.. .
TitULO II

Dos Direitos e Garantias Funaamentals

... ~ .
CAPiTULO n'

Dos Direitos Sociais

..............................................................
Art. 72 São direitos dos trabalhadores urbanos e

r-ura1s, além de outros que v1sem à melhoria de sua
condição social:

...............................................................

........................ Jl,." .

• _ --e-':" ; .

.. ',_ , ~ ~ ..
XVI _ remuneração do serviço extraord1nárlo supe

rior, no m1nlmo. em cinqüenta por cento ã do normal:

~'d.~E.:2tj I~t I 91.

Defiro. Publlque-5t.

XIII _ duração ao trabalno normal não superior a
oito horâs dlarlas e Quarenta e Quatro semanais fa
cul tada a coc1pensacão de horártos e a reducão d~ jor
nada. mealante acorao ou convenção coletiva de traba
lno;

o servtço e)(traordtnárto. portanto. há QUE' ser tam
bém 'nclLHdo n~stn' Cf)ntólgt~ Como nfet 1vo tempo de ser
Viço prestado. vez Que se torna miJlto maJs pnnosa Para
O traba lhüdor. rlOrClIJp. excf.'de â jOI·nada norma t préf 1xa-

~~~IC~t:'~~g~a1e~~t~1~~~~~ha~6~~ pf~~servar a c:apac1dade

Não é justa qut:.t iH) ' ..ht.o.l.L.L......... "It.a uma vtfiJJ dedicada
ao Stu"vt(;O um trabalhau(Jr Sf.: tlPU':.ot!lltO c(,}fn '1l~~1r. hOras
trabalhadas Que outro> atnda QUfl nas 1116.Grna.s c1rr.:lln~

tânctas ., em razàlJ de 'nt~nr.a prestacão CJe serviço
extraordinár1o nào con~utaao.

O legislador brasileIro t~n se mostrado senslvel a
essa rea11dade e nAo for-am poucos os projt:tCls de lu1
Que 1nt~ntaraOl conferir tal d1re1to á clac'1o~ trat>alha
dora. embora tudos eles tenham sido arauivadl)s.

Hoje. contudo, v1vemos novos tempos. Sob o pr1m~do

de unta nova orC1em Juridica. COm a Const1tufç;:io Federal
garantindo um melhor eQull1briO entre o capItal e o
trabalho, por força da ampl tação dos direi to~; dos tra
balhadores, inclUSive sem a distincão da urbanos e
rurais.

Ex.o Sr •
Oeput",do IBSEN PIN~EIRO

DD. Pres1a"nte da (:".ara dos 'Oeputados

~

Brasilia, 26 de Junhu ce 1~1.

Com os dispos1tivos citados OS const1tuintes reco
-nheceram Q necess1dade de se impor l1m,tes a jornada
de trabalho da nossa classe assalariada e de dar um
tratamento mais favorável ao trabalhador 5uomet1do à
prestação de serviços e~traoro1nârios.

Entre ta ls avanços. destaco as garant las '1e 1lmita-
~..~a.9-'"..Ja durac~o do trabalho normal. in~c.rltil no art.

7g. XII e a de remuneracão do serviço ~~trac~d1nário

supertor. no mtn1mo. em cinQüenta por cento á do nor
mal. contida no 1t~m XVI. do citaao dispOS1tivo
const Ituclona1...

À vista do exposto, 'acredita.mos Que o presente pro
jeto merecefá acolnlda dos meus Ilustres pares.

Sala aa~ Sessões. 11 ae maio de 1989. _ José Santa
na de Vascqncellos.

L~GISLACI0 CITADA. ANEXADA PELO AUTO~

CONSTITUICÃO FEDERAL

Art. ~02•. É asseguraaá aposentadoria .. nos termos
da lei. calculando-se o beneficio sobre a média dos
trinta e .seis ült1rnos salàrias de contribuiçào. corri-,
g1dos monetariamente, mês a mês~ e comprovadaía regula-!
rldade qos reajuste~aos salários ae contribuição ae
lrKXIo a p~eservar...... mus varares reai's ~ obeclec1das as
SegUI!'te~ cona,'ções:

Senhor Pres}dente t

COII a ainha cDrdial visita, solicito-lhe a gentlleza
de autotlzar ao setor competente dista (asa o desarquivamento 00 Pr.2
JetDs ~ei abaixo relacionados, de minha autoria.

228"89
3088/89

.833/90

.!lD!I/!lO
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Certo de contar com a atençlo de V. Ex•• , pau ate!!
dlaento deste, ao ensejo, renovo-lhe protestos de estima e apreço.

..õrdlalaente.

§ 10 _ O segurado que vier a adquirir direito a
pensão ou ap05EntaOt'ri a em decorrência do exercício de mandato,
emprego, função ou cargo a que se refere o caput deste artigo,

oeverá optar pelo !.cebimento desta ou da pensão do IPC, proi
bi da a acumulação.

//-- l
1/ \ - ,

DeP{f~D~..mos
.\i ./

§ 22 - o pensionista deverá declarar, quando da
ocorr!!ncia de fato que implique na suspensão da pensão:

a) a investidura em mandato legislativo ou
cargo eletivo político;

b) o exercício de emprego, função ou cargo ~

(*) PROJETO DE LEI N!! 2.640, DE 1989
(Do Sr. Adroaldo Streck)

Altera dispositivos da Lei n9 7.087, de 29 de de~embro de
1982, modificada pelas Leis n9s 7.266, de 4 de dezembro de
1984 e 7.586, de 6 de janeiro de 1987, e dá outras provid§?
ciasw

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA, DE FINANÇAS E

TRIBUTAÇAO (ART. 54), E DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE RE
DAçAO (ART. 54)

blico remunerado.

§ 32 - A omissão do pensionista quanto ao dispo~

to no parágrafo anterior implicará no dever de restituir os v!!.

lares ,ecebidos a partir da data do fato gerador da sutpenslo
do' di re i to ao recebimento da pens§o. fi

Art. 22 - As alteraç~es introduzidas por esta Lei aos
artigo: 40 e 05, da Lei ho 7.087, de 29 de dezembro de 1982

aplica~-se de5de logo, no_que couber, aos casos ocorrentes.

Art. 3 2 - Esta Le,1 entra em vigor na data de sua pu
blicação.

o Congresso Nacional DECRETA:

Art. 10 - A Lei nO 7.087, de 29 de dezembro dE 1982,
modificada pelas Leis nOs 7.266, de 4 de dezembro de 198L

7.586, de 6 de janeiro de 1987, passa a vigorar com as seguin
tes alterações:

Aft. 42 - Revogam-se o artigo 27 e seu parágrafo úni-
co da Lei nO 7.087, de 29 de dezembro de 1982, e demais dispo_o
sições e.m contrário.

....................................................

...................................................

....................................................

11 - proporcional, assegurado o valor mínimo pr~

visto no parágrafo único deste artigo:

a) ao tempo de mandato federal e, relati vamen

te ao s~Plente, ao tempo de exercício do mandato, calculada na
forma do parágrafo único do artigo 35 desta Lei;

A Lei nO 7.087, de 29 de dezembro de 1982, .. que dispõe
sobre c Instituto de Previd!!ncia dos Cong-ressistás, contém al~

Quns djspositivos que se caracterizam como verdadeiras fontes

de PTTlilégíos, o que contrHJUí, dentre outros fatores, p~l"a a

degeneração da imagem deste PodfJr da R·epúbl.ica. Urge I assim, que

sejam objeto de ,evísão imediata, diante do clamor da sociedade
por moralidade na gestão da coisa pública.

No entanto, muitas vezes são rei tas leis que privile
giam determinadas pessoas ou categoria dé pessoa~, gerando in

justiças. Estas devem ser modificadas, quando nno revogadas.

Um dos princípios básicos da administração pública,
previsto inclusive pela própria Constituição Federal, é o da
moralidade. Este princípio, somado 8_0S demaIs, constitui o sus

tentáculo da atividade pública, deve~do ser levado em conta ~

~ambém, quando da feitura da lei, para que ela não seja fonte
de privilégio, para que seus efeitos ~ão gerem injustiças, po
is nem tudo qoe é ~egal é honesto, conforme O famoso brocard~'

romano: nem omne qued licet honestuM est.

..........................................

................. , .Art. 37 -

"Art. 35 - Ressalvado o disposto no parágrafo único
do artigo 37 desta Lei, a pensão devida aos segurados obrigató
rios será proporcional aos anos de mandato ou exercício de man
dato federal.

Art. 45 - O direito ao recebimento da pén~ão será
suspenso enqu~nto o segurado estiver investido em mandato le
gislativo ou cargo eletivo polHico, federal, estadual ou muni
cipal, bem como em emprego, função ou cargo público remunera

do, incluido o de Ministro de Estado, Ministro do Su;nemo Tri
bunal Federal e de Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de
Contas da União e Advogado Geral da União.

pensão
I\rt. 40 - É vedada a acumulação da pensão do IPC com

provent2. concedidos pela Previdência Social.

...................................................

O artigo 27 da referida Lei. ·para o qual Rropomos sim
r,lesmel'te a sua revogação, com as adaptaçBes neces~árias dos

disrosJtivos correlatos, trata da faculdade de Se averbar, para
efeito do cálculo de,.pensão, mandato estadual ou municipal, pro

picíando, com fst~. que deputados. e semidores que tenham exerci

0<' .,1" "lco ....ndato rederal possam se t<',nar pensionistas do
lF'e.

No Que se r .. rere aos artJgos 4C' e 4~ daqu.. la Lei.as 11.2
dHlca=~es propostas constltuem COIIO que. ess!ncla do
ptoj.. t:. O artigo ~O permJte a acumulaç~" de pensão e proven
t~ "cc-:edJdo5 por outras jnstltujçõe~n. Cdm a atual redaç~o

al~~ cc p~ns30 co?cedlda por enlidao. d.. previdencla privada

: r l
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~err.lt.-.e a acumulaçlo da'pensSo do IPC ccm I.'"n.1I0 Ou apos"nt!
do::a ~. Previdência SocIal, o que é lnccncebIvel. Por 'ua vez,
o I:tlç~ 45 s6 trata dil su'5P~nsftQ oa ·oer"são el'l': caso e'e 1l'heslu·
C.. ,. e- mandato legIslativo federal" al;enâ. p:ceedendo-.e 11 re·

d~c'o ~:. demal. casos.

Propomo., com a modiflcaçlo do artlge 40, que nlo se
permi ta a aeumulaçlo de penslo do IPC com penslio ou provento da
PrevId!.,c1a, paI. que, com Isto, entendemo....tn sendo ferIdo
o prInc!pIo di ..oralIdade na admini.tração, tendo em vista que,
da ~esr,a for..a que a Prevldencia Sccial, o l"C tem por fonte r!
cursos Ca UnUo. Por o~tro lado, Que o dlreito ao recebImento ela

penslo seja 'sus;lenso em todos os caS05 de InvestIdura em /r.anda

to ltg!~latlvo ou cargo eletivo político, 8~sim como em empre
go, tUr";:!Jo Ou cargo PúblIco remunerado .. E ainda que, se o segu
rado vHr a adquIrIr dIreIto à' penslo ou aposentadorIa em deco.!:
rêr,e:a CO exerdelo de mandato, emprego Ou função pública, opte

por l,,;Ma das duas .. vedando- 'Se a .cumulaç.l~.Q-".

Esta Casa do CongrHso NacI anal. h3 poucos dias atrás,
declarou a p!!rd. do-mandato de doi. deputado. por falta,de com·
pareeleento aos trabalhos para o. Quals f afim eleltos. O ato da
Mesa ea cAmara dcs Oeputado. teve re~pado em '!lsposltlvo const!
tucJ(>nBI d~mocrátIco e InspIrado no repúdIo da Opina0 públIca
~ouele~ 'Que nfto honram o inandato rec!!bldo da populaçlo, atravh
tln v~tD. 11 declslo foi de fato drástIca. mas ,.......pltlr.

o q~ se deu, no entanto, ainda ~ OIUltO POuco. 11 essa
••dlda praticamente inédita devem-.e seguI r outra. de oaráter~
ralIndor ,a filll de QlIe este Poder recupere a sua. Imagem perant!! a
opln110 pública, para o bem InclusIve da democracia. ainda nas_
cente no país. Propomos uma delas', através da presente proposI.

ÇIO, eSp'erando contar com a apolo e apravaçAo dos nobres pares.

Sala de Sessees, e.. 6 de Junho oe 1989.

Deputado ADRDALOO STREI:K

UGISl..tÇAO CITADA, ANE;i;ADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSOES PERMANENTES

~ N.o 7.0!7, DE 2P DE DEZEMBRO DE lP82
DIaplie ",b... o InsUtuto de PreYldi:nc1a dOI (lo~...latu (ll'CI.

O Pr!!sIdente da ~pnblloa:

Faço ao.ber que o COnrr....o Naelonal decrela e eu aandono a. .eguln·
te lei:
....................... ~ _ _-_ _ '" .

CAPfTULO rv
Dos Serurados

SEÇAO n
Dos Serueados Obriplórlos

........... .;" :: ..
, Art. :17. ;t; pennlUda a averbtlÇão, pelos depulAdo~ federaIs e sen1dorts

em """relolo, de :até wn mandato estadual ou munlcipll.l para eleito de cil·
cuJo de J>l!tlSlio dos segurados obrigatórios,

"Joanzre.to w1Jco. Os re<:olhlmentos correspondentes lOS anos averba
dos, que poderio ser pagos de uma sO vez ou mensalmente, serio calculados
em 2t o;;. (v!nte. quatro por oento) sobre o valor do subsidio federal (partes
fi:La e variável), Yi~ent.e durante o periodo em que .., pr()CC$sarem os p&
pmentos.

CAP1TULO VI

Dos B<o.neliolos

SEÇAO II
D.. _ao

•• 1" ~ _ , )._---- .

Art 35, Ressallado o Illiposto no parágrafo únlco cID arL 37 d&ta
ld, a. pensão devida aol l!!JUt8dos obrIgatórios Itrá pl'Oporclona1 aol anal
de mandato ou exercIdo de nundat<:> t!!deral aomados ao tempO de man·
dado &tadual ou munlclpal que for averbado nos termos da art, 27 duta leI.

P ......graro único. Papa u eontrlbUlçõo. equivalente. a 8 (oito) anos
ele Inandato, a -pensão correspoDderll. a 28~ (Y1nl.e e ..lo por centol dOI
aubs:dlos (partes fixa e Yar!ave!l, acresoldo.. por ano de mandato IUbsa
qüente. ""erelclo de mandato, contrlbuIção cotTe!pondente ou fraçli.o aupe·
nor a • laels) meses da contribuição, dos aegulnt.el pereentuala:

a) do P.o aO 18.0 ano, ma.la 3,25~ por ano;
101 do 17.0 ao 28.° ano, mala 3,40~ por ano;
Ii do 2P.0 ao 110.0 ano, maio lI,80~ por ano.

........................................................- - -- ---_ ..

Art. 37. A pensão )lOr inValidez, 1nexlglda. a ...Ustaçio do perlado d.
earéncla, aerá:

I - IntegnJ, ae decorrente de acidente em .ervlço;
n - proporcionai, .....!!gurado o valor mlnlmo previsto no parAgrafo

únloo deste artIgo:

ai &O tem)lO de maIldato federal aomado Ílo de mandato estaduti ou
mur.lelpal ayerbsdo nos termos do art. 27 desta lel " relaUvamente &O
Ill;lleok. ao lelPpo de exerelclo da ma."dato, .calculaJ:la na forma do ]lara
graIo único do art 115 desta lei;

., ao tem)lO de contrlbulçlo e calculada na forma.:
I da allnu a do inCiso I do art. 38 desla lei, em relaçAo aOI :Je1U

nelos' qua Ingresaarem no IPC a. partir da data da entrada. em .,'cor cleala
,I"':

::r da allnu • do IncLso 1 do art. 38 d...ta le~ em relaçlo aos adlnl
tidos 'após o inicio da .,Igência da Id n.o 8.017, do 31 de dezembro de 1873,
excJuldos o. &dmltldOl ap{>o a vlg!ncla delta leI.

e) ao tempo de aeniçe. na Clmara dos Deputados ou no Senado Fa
deral relaUYll~.nte aos leiUrados fWado. antes da enlrada em VIgor da
Ld .11.° 8.017, da 111 de de'embro de 1P73.

ParArnto ànIco. O valor mlnlmo da penaào por In.,alldez correspon
derA a 28~ (vlDte e aelA por Cenlo) do.. subllldloa (partes fixa.. variável).
vencimento ou .alarlO bAsleo mensal.

.. ..

Art. 40. 1: permitida a acumulação da pensio do Il'C com ]len.lo e
provento concedidos por outras InstltulçÕCI.

Art. 41. No ",,"o de falecimento da vIúva ou companhelra, a pen.io
a que tinha dlrelto a exUnta reverterá em favor da outra dependente, e,
se não exlsUr. dos fllhos do respectivo aegurado, menorel de 21 IVlnte e
mnl anoa de ldaclll.

Art. 42. As pensões serão devidas a partir do dia da pubUcaçio da
aposentadoria, do di.. Imediato ao óbito, do ténnlno do mandato ou de I!!U
ezerclc:lo. e, o prazo para requerê·bls é de 12 (doze) meses após o fa.to
cerador de seu direito.

Art. 43. O reajuste das pensões ou de qualquer outro beneflcio obede
cerá aDO 1ndlces do reajustamento geral deferldo no tuncionnllsmo civU da
Unlão.

Art. oH. Fica vedado no Conselho Deliberativo reaJustar, anueJmente,
os va!orea das pensões em !ndlce auperlor a. 30% (trinta por cento) IObre
o mor global da folha 'já atuall%ada nos termo. do 8rtll:O anterlor.

. l'arAgrafo ânleo.- Aprovado o reajustament<:>, o Conselho Deliberativo
dlscipllnará a distribuição do produto resuItante.

Alto .5. O dlrellO ao receblmenlO da pemão .e~A:

I - suspenso, enquanto o oegurndo estiver ltlvestldo em mandato legis
lativo federal;

Ir - reduzldo de 2/3 (dois terçosl, quando o penslonJsta venha a per
ceber, no exercIdo de funçóes, empregos, care:05 públicos, ou no exercício
de mandat<:>, exceto o leglslalfvo tederal, vencimentos, salários, remunerações
ou cratlllcações de qualquer ,,",pécle, mensalmente, em montante Igualou
auperlor • IOma de .ubsldlos, média das dlAr1a5 e ajude ele custo elos
membros elo Congreaso NaCional.

'1 1.0 O clls)lOoto ne.te arUgo não se aplica aos penslonlata.s oom dlrelto
adqulrldo na fonna da leglslllÇão anterlor.

I 2," Para efeito do disposto no oapul deste artigo. Opensionista Leve:á
declarar, entre 1.0 e 31 de março de cada ano, ou quando da ocorrência
de tato que lustlllque a redUção ou a suspensão da pensão:

aI estar, ou não, !nvélUdQ no mandato le~1s1atlvo federal;
bl exercer, ou não, outro mandato. tunção, emprego ou cargo públlco

e, em CIlSO allnnativo, anexar documento oomprobalórlo dos rendimentos
auferidos, expedido pelo ~rgão pagador;

c I estado cMI e domlolllo.
I 3.0 A omissão do pensionista quanto à obrigação fixada no parágrafo

anterior IJ:IlpUcará na suspcosão automáUca da pensão.

.......... ~ .
..................................................... ~ ..
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(*) PROJETO DE LEI Nl! 4.622, DE 1990
(Do Sr. Adroaldo St.recll.)

trolbe a acumulação de proventos, pensões e salários e dá
outras prov1dênc1a.s.

Requeiro a Vossa Excelência, COA base no

Artigo lOS, Pat~graro Onico do Regimento Interno ~a Câmara dos

~~putaODS. o a~~drQuiv~mento da proposição de Projeto dE Lei de

'.:';ha al.toriG, rf'9i~trado sob o .nÚm~rCo 02.6110, de 1989.

Senhor Presidente,

Solicita seja de~arquivado,

mos regimentais, Projeto de

02640/89.

REQUERIMENTO nl1 , de 1991

nos ter

lei nl1

(As COHISSO~S D~ TRABALHO: D~ ADMINISTRAçAo'~ S~RVIÇO po
.LICC; E D~ CONSTITUIçk) B JUSTIÇA E DE REDAÇk) (ART. 54).

U'l'. 24, II)

o Co~gresso Nac'onal decreta'

Art ," É vedada aos serv'dores públ'c~s da
U~'ãc. dos Estados e dos Municip,os a acumula
ç30 oe venc'mentos. salárIO. aposentadoria e
pe"são Pagos pelos cofres públICOS e pelos ór
gãos da ad""nistr'ação dIreta. ressalvada a a
cumulação remunerada de cargos públ'cos. quan
do houver compatib'l'dade de horárIOS:

aI a de do,s cargos de professor;

bl a de um cargo de professor com outro
têcnl~O 0U c1entiflcO:

c) a Oe deis cargos pr'vat'vos oe mêd'co

.JUSTIflCAÇIlD

o presente reQueritlento fundar..enta-se no

=::,;~g:'E.if.: '~"'ico oc artigo 105 co RagJ.::;c-nt;: Interno oe~t.a Casa, e

~em por escopo o deszrqu!vamento do projet~ de lei r.~ 2640, de

A refET ia3 propcsiçlo tem con,o c.ojetlvo

• alterêçào da Lei 7087, oe 29 ae dezembro de 1982, que dlspGé

soore o !nstituto cie Previdêr.cla aos Congresslstas - IPC.

Trata-se d.e uma inlcli1tiva moder-na.. Que

:atuall;:ü os dispositivos legais que instHu." ? predaênr;Ia dos

::ongressistas - deputados, 'senadores e funci('fI~J ias ·fjl1ado·s- !

:abando com privilégios incompatíveis com a nfJVa orde'" juridica

oropugnáoa por toda a sociedade, tais como a permiss'o de ecum!!

1aç~o dE pensâó e proventos concedidos por outras institulçOes

art. ~o e ~s ao lei 7087182 - como aPrevidencia Social.

A promulgaçlo como lei deste projeto ~

o me!a m;,is eficaZ' e contundente com Que o lfogitJltJvo olspOe

pera redireel~nar'a opinllo pública no sentiao de apolar e re!

peitar seus representantes no Congresso, passo pril1leiro no for

teleei.ento das instituiçlles demoer4tica5.

Pf.lo exposto, mister :se füz t pro!isegu!._

.ento aa tramitaçlo deste Projeto desae o estágio er.. que se en

contrava na legislatura illediatamente anterior.

Art. 2· O serVIdor aposentaoo que reverter
ao ser\.·'ç'c a"vo deve1~á antes optar pela remu
neração do carQo ou pelos pro~entos da
anp$pQtaOOrl2!

Ar ~ .p: () !;flr\>1C1c." PlJt111('ll f'111 (ht~r'( 1ctn df.'
n'''''1,.1 •., t n e 1 t" t '" l) 1l.11..' l.'Ol1t'f' à. t1CUtlllJ 1iH i1 ,-c'spet:
t 1 \ c1 ren'uner"aç50 com aposentador 1 a ou pensão
paga pelos cofres ouc1,cos. podendo optar por
QualQUer delas. desde que obedecidas as se
9ulntes prescrIções:

I tratando-se de m3ndato eletivo federal.
estao~al Ou mun,c,pal. f'cará afastado de seu
cargo. emprego ou função:

11 invest'do no mandato de Prefeito. será
afastadO do cargo. emprego ou função. Sendo
lhe facultado optar pela sua remuneração;

111 _ ,nvest'do no mandato de Vereador, ha
venoo com~Ja tI b, I, <Jade de t,orár, os. p ..r~eberá
as \'anta~ens de seu cargo. emprego ou função.
sem p r eJU1Z0 da remuneração do cargo eletIVO
e. não hav~ndo compat'b,l'dade. será aplicada
a norma do lnCls0 anterlor:

IV em qualQuer caso Q~e eX'Ja o afasta-
mento para o exercic,o de mandato e1et1vo. seu
tempo de serv 1 ço será contado para todos oS
efe'tos lega's. exceto para promoçãD por mere
c,mento;

V _ para efeito de beneficio
prevldehc'~r'o. no caso de afastamento. 05 va
lOres serao determInados como se no exercíc'o
est'\'esse.

Ar t . 4 ~ Serão suspensos os pttç;lIuen tos de
~e"Clmentos. sal~rl0S e proventos de .iposenta-

dor,a e de pensão que est'verem sendo feitos
em desacordo com o dl S~.losto nesta lp.i. a par
t UO dil d('Jt~ rJp. ~IJ;' PlJhl tcação

A r t 5 ~ E~. tal e 1 €In t r f) em v 1yrH na da t a de
sua pub 1 t cação.'j1:-'':/rI

Sala das Sessões, em4(de de 1991.

1'~~J/
Deputado AORO~L~T~~'

Art. 6"
contrário.

Revogam-se as dispos'ções em
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CAP i TU LO VII

.Justificação.

Da OrganIzação do Estado

A ~resé~te'p~0605içãO'en~ontra-se orIentada
para aplicação no âmbIto da Un.ão. dos Estados
e dos Municip i 9S. tendo em vIsta o discosto no
art. 37 da ConstitUIção Federal. Que trata de
matéria análoga. ora regulamentada.

VI _ é garantIdo ao servIdor públICO clv,l
O dIreIto à livre assoc,ação Slnd,cal:

XII _ os vencimentos dos carqos do Poner
LegIslatIVO e do Pode" Judlc'.M·lo não poderlio
ser superloreS aos pllgOS pelo Poder El<ecutlvo;

)1'111 _ ,'. Vf·,trVJ() a v.r'flJ1,v.. '''' 'li) '.!q\J 10D r a r,3()
de \I~"''1(lmp''f()=:'. para", efelT") de remuneração
de pessoal dO servIço públICO. ressalvado o
d1500sto no lnClso anterlor e no art 39. §
1';

VII o dtretto nu grpve 5~f'á ~~pr'r1do f'O~

tt!rmo~ fJ no~ '1"" t .. s ch,f tlll(1o!' em lp1 cOlllplfl
mentar;

VIII _ a leI r~servará percentual dos car
gos e empregos publIcas para as pessoas porta
dores de defiClênclB e definir' os crlt~rl0S

de sua adm'ssão;

IX 1) le1 e~l"belpt:e'á ('J~ ca~os (jp COlltrêl~

tação por tempo determInado para atender a ne
CeSSIdade temporária de e~cepc'onal interesse
publ ico:

x _ a reVIsão geral aa remuneração dos ser
VIdores públICOS. sem dlst,nção de indices en
tre servidores públICOS CIvis e mIlitares.
far-se-á sempre na mesma data;

Xl a let fl~ará o I Im; te máx,mo e a rela-
ção de-valores entre a maIor e a menor remune
ração dos serv,dores públICOS. observados.
como limites máXImos e no âmbito dos respecti
vos poderes. os valores percebIdos como remu
neração. em espécle. a Qualquer titulo. por
membros do Congresso Nac'onal. Ministros de
Estado e Ministros do Supremo TrIbunal Federal
e seus correspondentes nos Estados. no Distri
to Federal e nos TerrltÓr'os. e. nos Munici
pios. os valores perêebldos como remuneração.
em espéCIe. pelo Prefeito;

]v _ aurante o P'i"IZO lnlprOrrogl.'vel flrevlsto
no ec,tal de convocação. aquele aprovada em
concurso puPI,co de provas ou de provas e ti
tulas será convocado com crlor,dade sobre no
vos concurSadoS para assumIr cargo ou emprego.
na carre,ra;

I V _ os cargos em comIssão e as funções de
confIança serão exerCIdos. preferencIalmente.
por servIdores ocupantes de cargo de carreIra
técn'ca ou profIssional. nos casos e condIções
prevIstos em le':

de

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDE~ATIVA DO BRASIL

TiTULO III

Sabe~os Que os Estados e 05 Mun.cipIDS. com
a autonO!"la leÇ11!tlat1va Que possuem, ,em mete
r 1 a de seu pecu' 1 ar ;"t ere~.se I bem 'Que tJoeje
riam efetIvar medIda legislatIva IdêntIca no
seu âmbIto. TodaVIa. como forma de fazer v'go
rar norma de caráter isonômICo. lnsistjmoS na
apresentação do proJeto. como formulado. para
aue se cumpram os prece1tos const11u r;lona15
re 1a tI vos à 1ep;, 1 1dflde. 1mr;es!'Joa 1 , d8rje. mor a
l1diHJP, e D1Jhl1t:l0;'lde da Adrnini!;traç;)o P1Jt111r{1
C'lflll) 11m t or10.

~:l() I rlúrnf;'ú o!".. os e..,,(~rllp IO~ de p"Jr~~~o"!; Que
percebem proventos de apo~entador'a Ou de re
forma e a,nda de pensões devidas Dela exercí
CIO de cargos públicos. Não obstante 'sto. a
Inda são nomeadas para exercer rentáveis car
gos e funções em órgãos da anmlnlstracão
Indireta. •

Sala das Sessnes. de
Deputado Adroaldo Streck.

Estamos com séria crIse de ordem econôm,co
f,nanceira assolando o Pais, O número de de
sempregados é ,menso. A PreVIdênCIa Soc'al
~rca com enorme e lnsuportável déflCit .

A moralIzação -do serVIço públICO não conÓ1Z
com a exi~tênCla de pr1vi1eglados. Há ne~e~st

dade de um texto de lel lmpedlndo e553 verda
deIra cascata de empregos. essa acumulação in
devid~ de aposentadorIas e pensões. Por ISSO.
estamos certos de Que este prOJeto. tendo em.
vIsta os seus altos propÓSItoS. seja objeto da
aprovação unânime dos membros das duas Casas
do Congresso Nacional.

Da Administração Pública

SEÇÃO

Disposições Gerais

X I V Cl'.:;, é\..-r '~·,:.c lIh')~, t:JeCUf' l;sr 1';'" ['l~" C'!r, 1 ,:j'J':.

por '5erv~dnr publlCO n~o 5e"'ão com',)'Jta(j")~ "'",?rn
acumu 1aoo~. (tara f 1 n r , de concesc,ãn (1e ac.réC'"Je 1 

mos ulterl0reS. sob O mesmo titulo Ou ldênt 1 CO
4:unoamento:

al a de a01S CArgos de DrQfes~or:,

C) a de d01S cargo~ prlvat 1 vos de NI~dlCO:

XVI _ é vedadO a acumlJlaçâo remun~rada ~e

cargos públIcos. e_ceto. Quando houver compa
t1b' I,dade de horár,os

venClme~tos o~s serv1dores publl
mll,tares. são lrredutivels e a
observara o que d1spõem os arts
150. lI. 153. 111. e 153. § 2".

rjp uni ("ilr ti',
rHJ ( 1nllt l' 1 ( rI,

bl I)

'I';ffllr:n

x\,' os
COSo C1V~S e
remuneração
37. XI. XI I •
I:

XVII _ a proiblçáo de acumu1a r estende-se a
empregos e funções e abrange autb'qJlas. em

'presas publIcas. SOCIedades de economIa .mlsta
,e ,.fundações mant, das' ce 1o Poder PÚb 1 Ic'o:

Art 37 A admInIstração cubllca dlre~a.

,nd.reta ou fundac'onal. de Qualquer dos POde
res da UnIão. aos Estados. 00 Olstrlto 'edera!
fi dos Munlcip.os oDed~cerá aos prIncipIaR de
1ega' I oaoe. .mpessoa II daOe. mO"a I, Oacje. pub 1.
c,daoe e. também. ao seguInte:

11 - 8 'nv~s"dura em caroo ou emp"ego vG
bl1CD depende dp aprovação vr~Vl~ ~m conrurso
put"l 'CC' Clt? provas Ot..J r1~ P' (l"(l~ ~ ti ttd(,!;. , t;'~••

'5Dl\':Hji'J~ rJ!\ nOmCê'h,'Ôc"i. p,"'n (,." LIl' ("OI 1<':{)fII·~,~.lH,l

d!cllJrado I.'m le, dI? ) 'V"e nomeaçAo f? exoner,,
<;ao;

_ .J.._ ~"rgos. emcregos e funçõe~. púb II cas
sao aceSSlvelS aos braSllelros Que preencham
os reqUISItos estabelecl00s em le':

111 _ o crazo de validade do concurso pú
blIco se~á de até do~s anos. prorrOllavel uma
vez. por Igual per iOdO:



6032 ~ába<lo 4 DIÁRIO DO CONGRESS.O NACIONAL (Secão I) Abril de 1992

XV]]) a atlmtn15traçâo f~zendãrla e seus
5ervldores fIscaiS terão, de~tro Oe suas áreas
de competenCla e Jurlsd'ção. precedêncIa sobre
os dema's.se~~r~~~d~~~;~trat'vos.na forma da

I leI;

oepüt~dDS, o desarquiv~ento da proposiçGo de Projeto de Lei de

Minha autoria, registrado sob o número 04622, de 1990.

XIX. somente oor lei específica pOderão
ser crIadas empresa públIca. socIedade de eco
noml~ m.sta. autarqUIa ou fundação púollca;

XX _ d~pende de autorIzação leQlslatlva. em
cada caso. a cr.ação de subSldlár<as das entl·
dades menc.onadas no IncIso anterIor. assIm
como a part'Clpàção de Qualquer delas em em
presa prIvada:

JUSTIFl1!AÇIlO

O~presente requerimento fundamenta-se no

parágrafO único do Artigo lOS do Regimento Interno desta Casa,

e tem po escopo o désarquivamento do Projeto de Lei nO 04622,de

1990 - numeraçGo.da,c~mara.dos Deputados, de minha autoria.

A não observânCIa do disposto nos in
e 111 ImplIcará a nulIdade do ato e a
da autoridade respons6vel. nos termos

Permita-me reiterar as palavras que jus

tificaram a apresentação da proposição orIginal, a seguir tran~

cri t"as :

" A moralização do serviço p~blico nao condiz com a
existência de privilegiados. Há necessidade de um
texto de lei impedindo essa verd~deira cascata de
empregos, essa acumulaçilo indevida, aposentado

-rias e pensões."

,A matéria discipllnada pela proposição'

visa regula~en~~r:.os ).ncis.os XVI e XVII da ConsUtuição Federal

que vedaaa'acuilulaçlo de cargos públicos, abrangendo, inclusi

ve, as aJt~~q~ia'; empresas públicas, sociedades de economia m~

ta e as fundaç~es públicas. Sua relevância é ímpar, principal

aente diante de um Congresso renovado. que procura resgatar a

credibilidade do Legislativo e dos órglios públicos em geral,pa~

ectmOmicoso primeiro para ó reordenamento político, social e

do nosso pais.

§ 2"
ci sos II
punição
da leí.

§ 3" AS reclamações relatIvas e prestação·
de servIços públicos serão disciplinadas em
lei.

§ l' A publIcIdade dos atos. programas. o
bras. servIços e campanhas dos órgãos púol,cos
deverá ter raráter educatIVo. Informativo Ou
de orIentação social. dela não podendo constar

nomes. símb~los ou lmaQens que caracterIzem
promoção pessoal de autoridades ou serVIdores
públICOS.

)()(1 1 i~~.".ill"nl'()"'. ()~. f "'·.. h .... e!'.p'H l'{l(.1Jr"J7". rl;'

lt:'ol:'lln<.:)o.' n~ (""LI!i. ~,'~·'vl(·.. n ... ,~OnJpr"~.. 1! ti

I tcrti1çõe~~ ~,.rã(J (.CJnt'i1t('ltjq~ m'~'.Jlt"1~tP. r;rr~ces~o
de lICItação públ'ca Que assegure loualdade de
condlções a todos os c:orv:orrente!i. c!)m
cláusulas que estabeleçam obrIgações de paQa
menta. mant1das ás condições éfetlva~ ~a O~0
n05ta. no,; termos na lei. o qual ~flfr'~nt~

p~r·nltttrá a~ e~ig~ncjan ~" qU~l 1'lca~5ú t~rrlt

ca e eoconômlca 1ndlspensáve1s à garant1a Cio
cumprImento das obrlQações.

§ 4" Os atos de .mprob.dade administrativa'
importarão a suspensâo dos d.treitos políticos.
a perda da função públ Ir:a. a indtsponibiifdade
dos bens ~ o re55arClm~nto ao erjrlo, na forma
e gradação prp.v1~ta~ em let. sem preJuizo"da
~ção penal cablvel.

§ ~"A leI estabelecerá os prazos de pres
crIção para IlíCItos pratIcados por qualquer
agente. serv'dor ou não. que causem prejuízos
ao erário. ressalvadas as respectivas ações de
ressarc.mento.

Pelo exposto, mister se faz o prossegui_

mento da tramitação da projeto desde o estágio em que se encon

trava, per~itindo ao final a promulgação desta futura lei, há

muito exigida pela sociedade.

/'7&0
Sala das Sessões, em /6 de de 1991.

§ 6" As pessoas JurídIcas de dIreIto Públ,
co e as de direIto privado prestadoras de ser
viços públicos responderão pelos danos Que
seus agentes. nessa QualIdade. causarem a ter
ceIros. assegurado o dIreIto de regresso con
tr"a o re!;pOnS;lVe1 no~ caso'? rJe rjolo OIJ ('ulpa

Deputado ADROALOO STRECK

Requeiro a Vossa Excel&ncla, co. base no

Artlg~·~5. Par~grafo Onico do Regi.ento Interno da CAmara dos

De'lro. Pu~ll~u.-•••

h 'JJ. ' ! ; 9i.

REQUERIMENTO nR • de 1991

Soíicita seja desarquivado.n~5
MOS regimentais, Projeto de
nR 04622190.

Senhor PresIdente,

te!:
Lei

(*) PROJETO DE LEI Nº 5.431, DE 1990
J Tribunal Superior do Trabalho)

Cria n.:1. Justiça tlo TrabalhO os car~os de- juiz do trabalho
IllbsUtuio nAs n~iões que e~ifh:a e di ontras proTidénc:ia.s~

(As Comissões de C~nstitulção e Justiça e de Redação; de
FInança! e Trlbutação (ADM); e de Trabalho, de A.t:IlniJ:lUtração
e Servl~o Público.'

O Pre.si"dente da República.

Faço saber Que o Congl'c5So Naelonal decrel:1 e eu =olono .. seguin
te I~I:

Art. 1.° Fic:lm criados r,l Justica do Tr~lbalho 05 car~os de" Juiz do
~~;~()~~~~;~~;~;~~l~lt:ird~:·~;f~;~~~~S,ob$~rv:1da a vInculação ao res-
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I - na Primeira Re~l~o I I"•• 24 Ivinte f: quatro) c:lrgos;
II - na !:!egunda RegloÍo 12&\, 47 (qua.rer..t& e Itt~). careos:
UI - na Teréelra Região '3,"1, 35 Itrinla , cinco) cariOS;
IV - na. Quarta Regi:tO (4_~J. 2:3 (yln:e c seis) earios:
V - na Quinta Região (5,"1, 17 ldozessete) c~rgos;

VI - na Sexta Região 18,"1. 18 (dUe<5els) c.'cos;
vn - M Oitava Reiiilo (8,"), 4 IquatrO) carl:"3;
VIII - na nona Região (9,"', 12 (dore, 'Carcos;
IX - na Décima Re~lãQ (10,"',9 (no.,) cargos;
X - na Décima. Primeira Região (11."', 5 lcblclo) ...rcos;
XI - nL Drclma Secunda Reilão .12."', 7 (nu) cargos;
XII - na Décima Terceira Região (13,"', 1 '-li?,) cariO;

XIII - na D~elmn Qunrta Regláo 114,"', 3 (tré.) CUiQS;

XIV - na Décima Quinta RegUlO 115."', 27 h'lnte e ..te, cargos;

XV - na Déelm& Sexl.:1 Região 1Il1."', 4 (qu&r.ro, CUIOS.

AI't. 2,. O art, 858 do Decreto-LOI n.· 5.452, de 1.• de mll10 de 15143
(COn.rolld'ção d.s Leis do Trabalho - CLTI, e seu pllrárralo único passam
.. ter .. .oegulnte redaç~l):

"Art 658, O Juiz do tr.balho sub,stltuto, sempre que não' e.stt
yer no exerclclo da Jurisdição plena, IU'"'tltulndo luiz-presidente

da junta. func:Jonar:i. obrh:!:~·.tor'ànlC'nt~. tomeI :lux111nr d('~~. a~n.
ando na Junta de C\.nc1ll:u;".lo to Jul~am('nta Jlara a qual t;ve.r srdo
cle51gnn<lo pelo Julz-prc$id.nte do TrIbunal Regional do Trabalho
da Rcglio.

t I,. Para tal fim o território da Re-Ião ;>aderá ." dividido
em zonas. comprecndt"ndo a juntJh;•.1.O d1 u.m3. ou mal::; Jlaltas
& JulUl do TrJbunnl Reglonal do Trab:l.lJ)o rL"'~})Cctt\'o.

I 2.0 Os Jujz~.s do tral.".11ho substltUl~. quando no ('x~reiclô
dI. Jurisdição, plena. em .substllulç:u) :10 jUlz-p~esldente ua Junt:l
por molao dto fefl.3S e lIet~r.('~ dl·~te. p!rccber~o os vencimentos
do magistr:ldo .subsUtuido.

I 30 Os Trlbuno..i:! RCl:!.:t:lnaJ'" do Trab3lho colocarão 3~ J;un.
tu de- CuncJ1hu;ão ~ Jufcamt'nto, .'sempre que s(" tJzf>r necC'.!A:&r10.
em rtglme espcclal de doi.s turnos d~ 3udlcneias. !i~ndo Que:, em
um dos turnos pcdt:ra funcionar o Juiz do lrab~lho subsututo.
Na. pos.slbiUdade d3 pfc,:;(mça sllnultãneo. dos dois juÍZt'& clo.ss:st:l~
n3. hlpote.::.e de terem s1do. ('!·t.lduli n:l torn1:1 cio I 1.0. deste nrti~o,.
da Junt3 nos doIs turno!c dt..HlO.:i de aurilenetll, o órgão funcIonara
nas termos do art. &49 d:l CLT.

I .f.Cf lu.lz-prt;'5Ic!ente do TRT fl1ril. a lot;'l.~ão e a movlment.:!
ção d.os Juizes .substItutO!. ~C'ntre as· drver:,a5 zonas d::i R'I!gi:lü.
na hipótese de terem sido crudos na forma do parálrato primeiro,
dntl' artf&oo"

Art, 3,· E;l. lei entra em vigor na data d. sua publlca",!o.
Att. 4.0 Revogam·se as dlspo51;;Óf'.s em cuntrárlcl. '
BraslUa _ DF, de de 1996: leS,· da Inde/lendencta e

101.° da &plibllca.

JUSTIÇA DO TRilllALHo
Czrco: JuI_ do Trabalho Sub.tlIulo

TRT, Qt, Valor men~ll Tot.l

TR1' 1.· Rc~J:;'o 24 318.343,12 7.840,234,85
TRT 2.' &gilío 47 318,343.12 14,962,125.64
TR1' 3," Regl/lo 35 318,343,12 11.142,009,20
TR'!' 4," Reilão 28 318.343,12 8,276,921.12
TRT 5,' &Qião 17 318,343,12 5,411.833,04
TRT 4.' &lIião 18 318,343,12 5.093.189.92
TRT 8,' RegIão 4 318.343,12 1.273,312,48
TRT 9.· Reglíio 12 318,343,12 3,820.117,44
TRT 10," Região , 318.343,12 2,865,088,08
TRT 11," Região 5 318.343.12 1,591.715,60
TRT 12.' &&1áo 7 318.343.12 2.228,401,84
TRT 13.' &glão 1 318,343,12 :U8.343,12
TRT 14,' &gtio 3 318,343.12 955.029.38
-p'tT 15." Regl~ 27 318.343,12 8.595,284,24

SOloU: 233 74.173.944,98

.AdlcJonal por Tempo de ServIço '- méd.a 10%

TST, 29 de junho de 1990. - Orellcne d. Silva Per"'", Diretora SCAudl-
torta - Substituta. .

EXPOSIçAO DE MOTIVOS DO ANTEPROJETO DE :LEI DE CRIAÇAO Dl(
CilRC.oS DE JUIZ DO TRAEM,lIO SUBSTITUTO NA

JUSTIÇA DO TRABALHO
1. O erlcamlnhamento do pre.'iI'nto anteprojeto, ele Iniciattva do Tribunal
Superior ,do Trabalho. em lace do dls;Josto no art. 96, inciso 11, letras a
e b, da ConstJtuição Federal, e por este aprovado -- Resolução Adminis
trativa nP 3000, reSUlta da. nece:ri5ídade de :rie reverter a atqal situação em
que se encontra o Judiciário 'I'rnbalhista l onde a trllmitaçâo de procesSOl
nas Juntas de Concialiaçüo e.. Julgamento dos ,gra.ndes centro5 reveja..."
hq~! multo morn~a, .-;upJ~ntancio em alguns estndmi o quadr(J d~ jusUc:a

comur.n.. Para tnnto o objetivo ê o de dotar a Jw:tiça do Trabalho de núme
ro de Juízes sub.'lUlnlos igunl ao· de Juíz..s-1)resldcntcs de junta.

Atu&lmente • pcrcenta~cm de car~o5 de juiz do trabalho 5Ub.stltUto,
con.ddcrado o número de eJ.rgo"i de Jui7.-prpsidente d~ juntns nos Tcgi"')N
nals, é de 66r:r. os quais tem atuado não 56 em substituição nos afasta
mentos dos titulares como tamb~m nuxiiiando nas juntas mais sobrecarre
gadas. normalmente as dns cnpítnis, campo no qual é dado notar algum3.'J
d15torções com quebra da almeJada produtividade.

A Idéia-alvo da majoração do número de cargos de jujz do trabalho
lubstltuto ~ viabilizar n. atuação concomitante dos magistrados - subs
titutos e" titulares - sem que ocorra transferencla de servtço, ou seja., aI ..
cançando-se a dobra da produção, Para tanto o anteprojeto prevé que
a de.!ignação de Juiz substItuto para atu::tr concornrt:tnremcnte COIT'. o tltu..
lar. funcionando o colcr;iado em dois turnos - matutino e vespertino, com
audiências de concilinçiio. instrução e juJgamel1.to e:n ambos.

Para que o funcionamento das juntas em dois turnos, em re~imc espe
dal. se realizp. sem qualquer dÚVida quanto ao embasamento le~al, prop6e
se a alteração da redação do art 656 da CLT p3.ra que fiqt:e autorizada a
designação do juiz do trabnlho .sub.-:títut., i>~10 Juiz-Pres1df!nte- do TRT.

Além dll5!io é tatnbem nccE'o;."::írio qne fique pert~rtamente cxp;íc~ta no
texto do .art. 656 a obrigatoriedade de o íwz do trabalho substItuto atuar
em colaboração ao iUlz-presidente da iunta. mE'.')mo Quando o órg5.o não
&tfver 4!'m regime especial de dois turnos.

A divis5.o d~ tarefas se fará de comum acordo entr~ os dois juízes
:~~~:i:o~ad~~n~~~~d~~u~~~~~~~.Oquanto á participação dos juizes

f'inalmentt' é oportuno relembrar que a 7.& R{;'~ião n:1o está IncluicJa
.. relação porque já possui juizes substit.utos em quantidade igual ao de
Juntas. de Conciliação e Julgame-nto.

Brasilia - OF. 29 dp jllnho do 1990, - '1arco ,\ur.1I0 l'rat.. de ~Iacedo
MtnJstro..Prcsidcute do TrllHlr.tl.J Superior do Trab31ho. -,
OI. STST. GDG. GP. n,. 363/90.

Bruma - DF, 29 de junho de 1990.
Exmo. Sr.
Deputado Anlónlo Paes de Andrade
DD. Presldenle da Câmara d.. Deputn<loo
Brunia - DF

Senhor Presidente:
Tefl.ho & h~nra de encaminhar a V. Ex,&. "om ,& .respectiva exposlçio

de motivos, o anteprojeto de lei em a.."lexo que. aprovado pelo Tnbunal
Pleno desta Corte, ObjptivB li criaçáo na Justiça do Trabalho de cargos de
~ do trabalho substlt.ulo, R('!Ó~í1!to ql1~ n ln1c:ntl\1\ or.l \·crl!t~;lda cab"!
..i(""c~.tc trilmn.ll. ,1 l.ur do dl.J:J;itu no a:t Cu. lnc:so 11. Ictr,1..; a c b (!J.
Con':t~llu .. ção f'"c:cdrnl. ~

Na oportunidadi'·. rrnóvo a V. Ex." protestos de rIt'v;\c1n aprc>co (' r!l~
tinta. ~('l:'.~idl':-.h·;i.t) - "tart"o .\un~liu Pr.:lt~.. "11(" :\1.11 ,li". ~t. ...;.,~ro-Presl ...
dente do TribunaJ Supenor do Trabalho.

Of. STST, GDG. GP. n,O 5~7/90

Brosilia - DF, 16 de no\'embro de 1990
J:xmo. Sr.
Deputado Antónfo P:tC. <1e Andrade
DO. Presidente <13 Câmara dos DepUtado.
B ....sma - Df'.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de ,'ncnminh:u a V. Ex.... para apreciação pelu:-- 1':.,t1'.os.
Scn."lore15 rr..crnbro5 do C0t:t~re550 :-:'.:lc:"'nal. nos tpnnos do art n6. 1""" q It.
aJJnr:l.s a !J b d.l Cor. .t'Lwra,-~ F!'C!~·:':ll. o .1nC:<J S::t:S:ttHL:..·o .--;e Pr.I, " .'.
leI. ldcntlri(,,;'::::J ur::c::t G;l~l t .. '::t!;lt!V:l, ~('IIJ o n i" 5 -t31/·"'. rr:;\t;\") . '.r", ..

~d4<lgu~:::~r~:i(t~g~in~~ trabalho Substituto nas regiões que eSPCt:lllca.

A presente proposição decorre de rclc"'ante equivoco vcrirlcado nn (':'~ii ..
~t~ncla do número dp. cargo~ de jmz do trabalho Presidente de Jur.~,\. dI? •

Conciliação e. Jul~::&mC'nto e Jutz do tr3halho sub.'itituto da 7.~ Rt:tgi:ic, lt:..
Justiça do Trab31ho. exchúdll do anh'projcto de lei inicial,nente rem(".ti.lo
atra\·ês do Of. 5TST. GDG. GP, nP 363. datado de ::m de junho do corre:1~.e
ano. "

Aproveito o ens~jo para reiterar a V. Ex.- protestos de elevada estima
e d1.sunlo ap:e(':, - lbrco J\u ..{li3 l'ro"U·, do: l\bcl"llo. }j!:1i'tt!'O.Pre~id.~~t!'
do Tribunal Superior do Trlbalho,

E'P'QSIÇAO DE MOTIVOS 00 St:r:STlTUTIVO DO PROJETO DE I.EI
, N.o 5.431190, Qt'E CRIA CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSlITUTO

NA JUSTiÇA DO TRilBALliO,

1. O encaminhamento do pre5cnt~ st.:.bstitutivo do Projt"to de Lei 0.0
5 431190. de inJciativa do Trit1Jnal Superior da Trabalho. em Cace do dJ'5
posto no art.. 96. inciso li. ~etra.s :I. e b. da Conshtui...áo Federal, e por e!oto
aprovado - Re50luçõ~5 _-\dmmistrati\'a5 n,OS ~O/!lO e , resulta. da
necl"'SSidade da inclusão do '7,0 ReglOn~l nas orovirt(>ncins objeto do projeto
de Lei n.O 5 431/90, tendo em vbta que o citado rt~gional pOSS\l1 12 (dOZ~1
eargo.s C:e Julz-Pre-:.r!t:lt:- J!" J}I";:l do.' Cr,nl.";!i:l"'::'j C S~~J~~',:lwnt'~ ~ ,\t,~:~:tc; ~~

f onze) cargos de Juiz. do T::a.balho Sub::...1tuto bEm com.o:?- hnpeX:J~~:~J.a..e
de se reverter a atual slh~:lç...o t?tn q'.IC ~(" encontra o Jt..:rtíc.ano Tr:w_.r..s ....,
onde a tramitaç:io de processos nas Jllnt.l~ de ConcJ1iac:i1o c Jul~a.'TItmto

dos crandes centros reVplll-!ie, hOJe. mUito morosa, suplantando. em alguns
estado~ O quadro da Justiça Comum. Para. tanto a obj~tJtO ~ o de dO:d.r
& JuS'u~a do Tr:l"=3Jho CJt- :lúnu'ro dr JlUZC'."- !,l.:b.!t:tttto~ l'}:u:tl :::0 :te .nH~ :" ..
pre.sldente de Junta.

Atualment~. :1 percentaa:cm de C:l!C'.J5 d~ JUIZ (~o trnb~lÍ1ô ..>u:;'~tiluto.
con!.Jder:u:!.:> I) nlJ.11~rO rt C-:U2'CO:: dt~ J~,z·Pr!.""1d~nte dC'. Jl!!l3:1S nos ReglG
nais e: de C6'" os quais ltlom alu3do nã~ só em subshtU1çao'":nos afasta·
men't05 dos t'íhl1ares como lambem amutl:l.ndo nas jur.\ns ma.ts so~recar"
reg3dl~, no:':nJ.hnente as dn!> cam::u..i, C!U"l~.') r.o ~:!al e dado nota: a..~"2.s
distorçõ~s com quebra da!. alm~Jada produth·jdade. .

A Idéia alvo di majoração do número d. cargos de Juiz do Traba1ho
Substituto i: vlabllJ;'"lr 3 atuaçi'lo eon(,f1n\tt.ml~ QOS nt:li;lstr3dos,- ~Uh~:..
tltuto e titular _ sem qU~ oeorr;1 tr'H":!õfcrcncf3 de ~f'n'!(,'(). ou. seja. alcan..
,;.~.:-p~.-:- .• ~,(t" ~ <11.1,:,,:) {~\ 11,....';'!·_·,~~,· ro·" ... ., ~ 0)":-> ('. ~"l,:'j"~";'" ". ".-::',~ '." .j('.~):-"~·I-
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~USTI~'A DO TRABIlUiO
Car,o: Juiz do Trabalho Sub.tlIulo

ç~o c' J~:': .:.uo. ~HJtQ p ..:.l J.tuar' l.'~I\CJ.l";1l.1.lh.'1l~c:•• t:: c JUI (J Lltl.l.!.:t.:-. fun
clt?n~'"1do o rolt·zi:l.do em dois turnos - matutino c \'c!'ipertlno. com au
dJcnclas de con<'llJaçfto, L,.,slrução c Ju)~aml!nto em ambos••

Para qu.c o fHn('ionara~nto dns Junt:l~ C'm ...dois turnos, em rt~ime- espe..
cla.1~ se. real~~e !em qual,:tucr dúvida quanto ao embasnmento legàl, propõe
se a al.e!aç,to da redaçao. do art. 65fj da CLT para que fique autorizada a
dt51cnnr uo (!II JL:iz do tr... b.tlho ..Ub.... tí~l·t:l jlHa Jtlit~P!'C'.5ld('nte do TRT.

Além disso ! tam~ém n~e.5sárjo que fique perfeitamente explícita no
~e"to ~o n: t ,pSu a Ob!,H;:.torlNt:ldc dr. o ju;z do trabalho sub!tituto atu~r
m co.aborüt:"al? .:lO )U1Z-!l:'t!s.dcnt,. da Juma, mesmo quando o órgão nã

estiver em rcglme ~specraJ de dois turnos. U

t A. divisão de tarefas !-'e Cará de comum acordo eontre os dois Juizes quo
aClua~ na Junta, o mesmo ocorrendo quanto b participação dos Juizes

asStStos nos dois turnos de audiéncias.

F1na1m!!nt~••é oportuno obs('rvar Que o presente substitutivo do Pro
jeto de LeI ~, _;J.431190. comportou tão-somente a inclusão da 7 & Região
VISando ~ cnaçao ..~c ~., (~m) carl:'o de Juiz tio Tra"t:>alho Substituto. de vez
tit~e. I 7. t RegJCn,.. de l>.:m. ~qt!1\'cc:ld:1Jnentc. de constar do anteprojeto

Cla m~n e remetido. sendo Imprescindível a presente provIdência à vista
<lo ~!t~aQ ra.g::c!·at ,::lr:~u~r 1'. Uiozt!l C.lr!!;;s tif" Juiz-Prel:lidcnt~ de Junta
:~~t~t;~:~.rtÇ.l:> c Jub:lm,..ntQ c :l;::nrt,s 11 fU:l;:"~) cargos de jt1~Z d:J trabalho

Bro,~!Ua-DF, 16 Ide novembro de 1900. - l'trarco AutéUo Prates. de )ota...
cedo. lvU-'1lStro-Pres.ctente do Tr,bun3;l Supcl'hu do Trabalho. ,

TRT

TRT 1.' Região
TRT 2.' Região
TRT 3.' Reeião
TRT 4.' Região
TRT 5.' Repilo
TRT e.' Reglio
TRT 7.' RegIão
TRT I.' Re,Uo
TRT 9' RelidO
TRT 10.' Rl~l:'o

TRT 1\.' R"llJ~o

TR'I" 12.- Reiltio
TRT 13.' Reglilo
TRT 14.' aeilláo

•TRT IS.· Reillo

SOMA:

I.It

23.

Valor mensal

318343.l2
318.343,\2
318.343.12
318 343.12
318.343.12
318.343.12
318 343.12
318.343.12
318.343.12
318.343.12
318.343.12
318.343,12
318.343.12
318.30.12
318.343.12

Tolal

7.MO 234.88
14.962 126.64
1\.142 009.20
8.278.921.12
5.411.833,04
5.0.93.489,92

318.343.12
I.273.372.41
3.820.117.44
2.885 088.08
t. 591.115M
2.228.401,84

318.'43,12
V55.029.38

8.595.2G4.2t

SUBSTIl'ÍJTIVO DO PROJETO DE LEI N.· 5.431, DE 1~
Cri,. na Justiça do Trabalho os ""r~os de Juiz do Trab:alho

Substituto nas repões que especifica e doi outras providências..

o Presidente da Repdbllca,
Faço saber que o Convesso NacIonal lIeereta e eu sanciono a seeuIn

te lei:
Art. 1.° Ficam criados na JustIça do Trabalho os ""rl:Os de Juiz do

trabo.lh~ .'>ubslltuto 3. segutr P"I1:'C.ltlC.1.C!O, ob~ervtlda a vinculação ao res..
pectivo Tribun:l1 Regional do Trabalho: .

I - na Primeira Região (1.'), 24 (vinte e quatro) careo,;
11 _ na Segunda Rc~ião (2.&). 47 (quarenta e z:ete) cargos:
n! -:-. na Terceiro. &eli:ião (3.-', 35 (trinta e cincO) cargos;
IV - na Quarta Região (4.'), 26 (vinte e seiS) cargos;
V .... na Quinta Região' (5.'), 17 (dezessete) cargos:
VI - na Sexta. Região (6.&), 16 (dezesseis) cargos;
VII - na SéUmn Rei:\ào ("l."), 1 (um) cario;
ViiI _ na Oitava Rc~ião (S.&). 4 (quatro) carlOS;

IX - na Nona Regláo (9.'), 12 (doze) cario.;
X - na Declma Reg:üo 00.'), 9 (nove, C"fiOS:
XI - na Décima Primeira Região (11.'), 5 (cinco) carios;

!aI - na Décima Sei\1nda Reemo (1~.'). 7 Isete) cargos;
XllI - IHl DêcJmn TCrcelr:l Rl'glào 03."), 1 hnnl car;:o:
XIV - na Décima Quarta RrJ.Ciilo 114 a •. 3 ttrC1It C3fRt).l;;

XV - na DéclmG Quinta Re~ião 115.'1, 2"l IYlnte e sete. car~os:

XVI - na Décima Sexta R.~ião 116.'). 4 (quatro. cargos.
Art. 2.° O art. 656 do Decreto-Lel n.O 5.452, de 1.° de mala de 1943

(Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), e .eU parã(rafo único pos-
aam a ter a sc~inle redação: .

"Art. 656. Õ juiz do trabalho substituto. sempre qu(' não esll·
ver no exerclcio da jurisdição plena. sub!'ÇtItuindo juiz-presidente da
Junta. funcionarão obn~alnflam{'nll!. coma auxUlar deste. atuando
na Junta de Concllmc;ão e Julgamento para n qual tiver sído ctesu~
nado pelo Juiz-Presidente do Tribunal Reilona1 do Trabalho da
Região.

I 1.° Para tal fim. o território da Regllo poderá ser dIvidido
em .lonas, comprecndr.ndo a jurLSdic:íio de uma. ou mais Junta.s. a
Juizo do Tribunal Regional do Trabalho respectivo.

'2.6 Os juires do trabalho substitutos. quando nQ ~xeTcicio
dA jurisdição plena, em, subsUtutição ao JUl2:-Presldr:nt~ na Junta
por motivo de férias fi hcença deste. perceberão os VenC1nlentos do
l11ae;tstrado substituldo.

f 3.0 • Os Tribunais Regionais do Trabalho colocnrão u JuntM
de Conc11laçio e Ju1J::amento. sempre que se fizer nece~sário. em
regime especial de dois turnos de 8udiéncJas, sendo que. em um
dos turnos poderá funcionar o JUIz do trabalho substituto. Na
po.t;.Sibilidade da prcs~r.ça smmltfmt'3 dos dois juizes classIStas da
junta nos dols turnos diáriOS de audlêncla. o 6rgão funcionarâ
nos termos do art. 649, da CLT.

I .. o O Ju1z-Pre.sidente do TRT fará a lotac:ão e a movImen..
taçiio dos Julz.s .ub.tltutos dentre as dl"ers&s zona. da região.
na hipótese de terem sido criada.... na forma. do I 1.0. deste artigo.-

Art. 3.° Esta lei entra Im vlior na data de .ua publicação.

Art. 4.° Revoiam·se as dIspo.lçÕes em contrário.
Brasma - DF. de de 1990; 168.° da Independência e 101.·

da República. '

Ac!:elonal por Tempo de ServIço - lOédla 10%
TSl'. 20 de agosto de I9~0. - Orellene b Silva Pereira, Diretora

SCAudltorl" - Subilltuta.

Senhor ?rcsldente,.

Oep. Ibsen Pinheiro

Requeiro a VOSS3 Excelência com fundarnen

to no art. 142 escgs. d~ R. I., adotar ás mcdid~s legais I

~!im de- promovér a tramit;!çào conjunta dos PI,s n9s 5.431/90

e 1.445/91 ( Do 1·RIBU1U,!. Sl'I'LRIOF: DO :r,ABAI.IlO) -"Cria J-..:ntac I

de ConciliAção c Julgi:ll':\cr.to na::; Regiõcs da .Justiça do TX"abal~.t:."

trata-se de matéria andloga c conexa, portanto, deter~inü~ -

do a apcnsação

Sala de Sessões, 27 de fevereiro dê 1997.

(*) PROJETO DE LEI N° 1.445, 'DE 1991
(Do Tribunal Superior do Trabalho) •

.Il'r-II.s'~ ~o P,t. S:~.:Jf/q <7

cri. Junt.r de Conci4iaçi7 .. Jul••••nto n•• a_aiõ". d.

" ti~. dei Tr.bAlhu. def.l,"c jurisdi..õer;, • @ outra. p~

.1 01...

CAS COIIISSOI:S DI: CO"STITCleAO r JUSTICO\ r DI: REIIo\CAO;

IIC fll1follCAS r TUIUT!<cAO l~) I t 111: TRAMlJlO. DE ADlI!

.1rfMCAO I: SERVICO l'OaL1Cu~

* Republica-se em virtude de ter havido omissão no. anterior·.·
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• eonvr-a_o "clone1o=~~un:~L1~..:U-r:e.~rf fJUr8

.,..tl~ do Traballbo~~ l~i~e:.cr~~=,:: ~:w:m::o~

.Jul.....nto, _ C-ar9O. pertiMntea ••••1. di.tribu1tta.:

X - ... C14aM 40 aic de Janeiro, 224';!:"te. du•• ) 3'mIu. "- Cacei l1ar,:lo • 3U19-...aJlto (5~· •

':'.!:m~, (;~n~l:t:a;·l,~~~&.,:&TrooU.~:.rr:l=
Ut.uto, 4. (qu,aranta • (llUtro l earqotl .a. Juia Cl_1ata de
t7Wlta, o~rv.d. a repr...nuI:0 parlt6.ria, e 22 (v1Dta •
=~lo~;r-.. 00-1.....0 .. D ...ter - "tentari. de JUlata

1:1 - .. cidade doo ,c.!1O Frio. 01 ~(';"I

='~'::l~':';;ir~-e:,,:q=~~ (~;.l(U:~ ~~C.~J=.Ju~
lI'rabalbo a~tltuto, 02 (1101.) carGlOll de Jul& Cl_.i.1:.a ele

=,~=~d~l:.~~~~~r:rl.1:4r~t.•o:i-f~~51carvo
I

:rIX - n. c 1d.de de ea.tIpoa da. GOytaca_,
.1 (-I """ta ele O>n<:llhç.lo • .1u19...nto (2'>, 01 (ua>

::"!:i~ ~.f;":'~ahai::.m~~"7"~·"i~~ré~~ual.~
c:.:r~de.:m~.:::.r:d~lr:~pradtt.-n~:.~lU~l.3un:·
~-101.5 e 01 (\DI) carqo _ COIi1edo de Diretor de aervi9D
.. Dl8Cdbulç.1o IlAB-I01.4;

rv - ... cidade lIe Oordeiro. 01 (-I

:nu~=~~1X:::~~g=~ {~~>é":~ ~caz'~/..~
~1bo SUlJcUt.n:o. 02 (doie) ClIr9D'J de .:IUi" CI...L&ta "-

=~~~i:.~r:an~~r.rà.~:i..U:_1~!5rca..""90

V - DO cide&. lSoo Ilu;ue de c:e><i_, 03

1-I.1Untaa de O:mcll1açAo e .1\I1_nto (4'. S·>. 03
_ carqDlI de Juiz do Yrll.bdllo .....i_te de .:Juna., 03'

l-I~ cS8 Juiz <.\O Trabalho lubetitut.o. 06 (_ie>=m..doo .1\I1a Cl__bta liIl Junte. w..rvllda e reEi:taqIo

~~~:. :. ~~~!1~ .. oaat.,do. lntor"

vz - "" cidAlSoo lSoo .ita~i. 01 (_> .:Junta
.. concllieç.lo e .1Ul'1.....to (.'>, 01 (_> . carvo de "ui" do
~ebe1bo Pne1dent.& da JUnta. 01 (\DI) carvo doo Jui" do Yrabe
1IlD lubetituto, U (6o;~~Learvoe da Juill CI...iea. lIe .:Junta,

=r~c:: Dr'~~~~~1~e.7un:"o~~~L5~-
, vzr - ... cidade lSoo ...... r_, 02 Sdwull

:r.ntaa O- CDftCl11.~o • JU1~to (... • •• ti. 02 ~doi.:=::: g:a: :~&'lubeti~=:-o:-'(:trol 01 dobde
.7U1& Cl__lata de .Junta, obMr-v-Cl. a ~taçlo~1••
• 02 (óo1e>~ _ coai"'o'" Dinb>r lIe .teefturi!, ..
~ta tIAI-101 •• '

<nU - .. cidalle lIe "'0 Gonçalo, 01 (_>
::n;:.:1::a~~~~~ta~ (~~i"":t ~~~,,~
~U>o _Ututo. 12 (40iU, carvoe de JlUa Cl...ieta "-

=~=~~i;'~r'::-~r:r~:i.e~l~!.,-

IX - na cIdada .se 510 ,'010 do Jlierlt1, Dl

~lat~doU ~.~:~~l~~:id:nt;UIX:~~~.a~a;l'~~r~~r;·rx:
.1'U1s do 'f'TU>alho lIut*tlt'~to. 02: (doi.) e.rqo. l.Hi .Tul&

C::ia.;:ta0
48';~:1.~~·rvc:d~lr:t~pr::.~;~;:~;1~1 •.lun~

l.::-101~ • 01 (UJI) car90 •• ooal••&o d. Diretor de ..rvl90
.. Dietribuiç.lo DAS-I0l." '

X - na cidade de b ••nde. 01 (tma' Junta

~eo.;c~l~~~n~l~:~:~.,(~~) éU:~ ~~)o~~~1:-~U;;aba~
1bo aw.tltuto, 02 (doia) Clllr:"qo. de Juiz~l•••l.ta cs. JUftta,
.-.rva4a a reprw.aentaçlo parldrla, • 01 (UIl) c&r'90 _
-s..No .se Dlntor de Secretaria de JUnta DA5-101.S1

Art. .. 2- - "o criada., Da 2- Jtaq'160 .a
âhMIt:.iça" 'I'r~lbo,.. ..quinta. Junta. dlt Cancl11.açl,o e
a1'U1g_nto, a~ pertlnWJu., •••i. c11.trlbU1~:

r - na el~.4e da Cal.lr•• , 01 ~aaa) Junta

~~1~-::1c:n~1r;~~.. (~~)êU:) ~~~o ~~1& ~u~ab..~
lho .~t.ltuto. 02 (doi.) carço. 4. ,Ju1. Cl•••J.t.. cs. Junta,
~rv.4a. n1preaantaçAo P&FiUria, _ 01 (la) ~ _
ooal....o de Dl~t.or .,. aecrata:rla de JUntai nu-10l.5,

lIe 0>zIc11leç.lc • .1U1~~~ c:~~t ~ ~l~ i.~~1;"":
iio.,~tIT~~;-(~l~r~~ ~SuÍ:be:l;~·6a40 .~~::==-.s: n~~i:~i:~n~t;'~·k~Ob~~1 ..5~ ..

:I '- ... ddlldoo de .1~h·.o .i..... Dl (__>
:-::'::l~~~~t: J~q~::~~ l~;) lU:~ ~~40ca~J~.Juc\:
lftabelba aubtltlt.uto, 01 (dc-l:J, oarqofl ~ Jui. Claaai.ta de

=-~=:rv_~l:.:~r:'''''';:r.~r~l.t4~~t.• ~-1:;~5,t:U9D

XI - na otcladel de a&lllc.arM do paraaLba. 01
f_) "",a. de Concl1iaçAo • .1Ulg__hto (1'), 01 1_> .,.."..
.. .J\Ill tio Trabe.lho Pr..idanta de Junta, 01. (ua c.arto de
""ia 40 Trabalho BuM1:.1tuto, O~ (eSot..) r::arqt* eM .:rui.
Cl...iata de "'~ obee.rvada a repreeen1:.&Ç60 paritária, a 01
&::!1~ - ....? ~ Diretor de ~r.t&rta .. ~t:a

. XII - rll cics.ã de "o Vicente, 02 j4uaal
tJ\1ata. .. eoncil1açAo • Julqü..nto (1- • ~-), oa ~dol.==:: ~t: :~~~,,":~i~=~'o:-(~:I ~~ doi:.
.Yu.l. ela••l.ta 4a Junta, o»>..rv.4a _ t"'e~.aen~ry:rj..,
~t:o~-l~IT: -:1 <=~ ••::~ ~1:u~~ • Dl~~ ::
-190 de Dietribuiç.lo DAS-I0l."

ZX~J: - na. "clct.acSa. auaAftO, 01 (u.a)

:"g'::l~~~~ir.:~Ju~9~~;C: (~~) í":~ ~~~~.au~

=~~~~~~u;or.~=..!:~~Àoc=tu~a.~· (~)= :
oca1"'o _ Diretor 4. secretaria de Junta PU-l01 ..'. 01
f_) CIlrvo _ coaiedo da Dir.tor de ....,,190 de Dietr1bul.ç6O
OU-101.4, ,

nv - na cl_ da _o da "na, 01
f_I o1Iulta de ConciUllçAo e .1ul'1.....to (I'). 01 (ua> _
.. Júi" do '1'rahalbo Pnai.s.nte de Junta. 01 (\DIt __
.no1. do '1'rabalbo lubeUtuto. 01 (doie) CeJ:9OIl .s. Jui"
Cl_i.t.a da JWlta

1
obe.rvad._ a r.p~eA~o ~l~t:l., • 01

1:;~1~ - - edo de Diretor de """'urie, de _te
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_...
.--"

xur - .. c14adol.se Poo4ra ~lda. 01

~k~ta~~l~~.s:..~l:-~~l~l·~~l~cu:
JUb do 'l'rabalba _tltuto, oa (doia) .,.".,.,. de .7uJ.
cla..lata de Jllna::t _rvada a ra~taç4c padUria. a 01
l.:!l~ - -.. da DiratDr .se 8acrat:aria da """ta

XXV - .. cidade da Il1bair&a dM _. 01

~k~~~~l~.s:..~L~ta~l;J'~~i~cu:
Juta do 'l'rabalba """"tituto. oa (doia) ~ da oJIlU

~~l~doo':=I=~~i~~r::n=~;u~ ••,-:
DU-I01.<l.

XY - .. cidade ... _. 01 (_) .nata

~~l=:~':"~~ta.(~~11.:t~~:-~~
1100 _tltuto. Da (doIa) __ de JUi. Cl...1ata doo JUata,==-.: D~~Ci~~·j,p,~0~~~L5~ -

XYr - na cidade doo ....ta lAlaia. 01 (_)

~;:-=:~~.:JU~CJ=ta~ (~~)ê':t~~":.o7lI1,:
~abaU>a _titut:a, oa (doia) __ doo JUt. Cl_iata ..
"..ta. _ ...adIo • ~taQAc pariUri•• a 01 1-) _'___ 6a Dlretor·oa _t:arla oa ,l_ta ou- 0:1..5.

XI/XX - na oidade da llt>arllnd1a. 01 (_I
='~Il:""~=':'~9=t:i':(~~)ê..:t ~~.,:.o1IIi,:
'l'rabal.bo .ubatitum, Da (doia) __ da JUt. Ol_laCa' ....

=,~=~~~~-=~cr~Ur~úa~_1~!5'-
xvxrr - na oi_ da ~, 01 l_I __

.. Coftcl1iaç.lo a JUl_to . (1'). 01 (_) _ de .:ui....
'l'rabal.bo ......idanta da Junta. 01 l_I 0_ .se Jula do 'l'raba
U>a .ubotltuto, Da (~~L.oar<Jll'I da ""i. Cl...iata da o7IDlU,==-.:~. Cr.Ci~·.n..~0~!~l.5~ -
iI'lIatlQa do _ÍlIo~·~taaor~ : ~m~ ':
JUl_to. a __ parttnantaa. _ia O1a1:rJ.lllúdM. •

r - .. oi_ ela torto lUaoqm, 10 Sdool!==:: =i~~':"~Ir-=:..el'4aa~~, ig ~::I
__ da ôluia do 'l'raI>aU>a 8ubatltut:a, ao (viatal =rn _
:'f~ ~à.-:iia:'::',,=ta:...~J:~:~~~~
_ Daa-101.5.
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~.~~r:-.=ot:llrr:r~~L"D.~-1~!5' C4J:'9O
.) DO .._ ele h%'llP!"

Z - ... c_ ele ....--:1.., 01 r-I ~
... _l:U....~_to ('"1,01 rQI ~.(,o JlriA do
~_l~ ele .Janto>. 01 t-J~ .h jnt1:l <'!lI !':rll!ll'-

~=.~~l:uto"p::.r~~oOtl~t6":j~l••c~;••t=- de~~oo-.'••I.Q ~ Dl,r.toE' cs. .ecr.Crla da Junta naa-lol.s, . .
II - na c1<1_ "'- _ •• _ra da 016

..la. 01 (_I.1wl.. .,. Cono111aQJo. ,J..l".....to (1"1.01 l-I
Oarqo de Ju!" do Tr&l:.. lho Pr•• tdent... J'unta, 01 Cu-) Dar'90
.. .:ru1:& do 'I1:.~U)O .~tituto, D:J (d.01.) carqott de Jula
Cl••• lat.a de JUnta, c>~rv.da a r.pr• .."uç.to par1Ur.la, _ 01
.t=ll~~~~ .. co. ~,,6!) &I Dh·.tor da secretari_ .. .Junta

-Juatloa cio Trabalho~. ';.;Ul:a~.c~~=, :: c::am~=o tt:
JU19...nto, a c;.~ pertlpent.ea, ...i. dlatrlbu1du,

a) no .. ta<\Q da "rnaJObuco.

I - na old:da da ....,U.. 04 1..1., .llIntaa
de CoftC11J.açlo • Julq-.nto (15- • 20·), 0' 1••1.') carva ...se
.nal. do 'l'rabal"'" rr..ldenu de Junta, 06 ••la) carqoe 4a
o7Id. do !':rabalbo llubatltuto. u ldO'.1 oarq<>tl dia ,Jula
Cl_.lat:a de Junta, obe.rv"". a r.pn••ntaçl.o citAria, • 06
~~~~l~ - coal••Jo da Dlretor da llac... la doa Junta

XI - ... cl_ da,'&rarlp.ln&., OI, l-I

='~':l~~~=~~,,~~ (~~II~~ ~:-J.,~,J::~Ju1~
ftabalbo • .-tltuto. 02 (doi.) Car<JO& da Jull Cl...1&ta da

::n~::::r:~l:.::r::-=~~r:rl.U~ta·~-!~!5'oarqo

lU" - na 01'" -ele c:arpina.' 01 l-I

=';':':l:;:"'~~~~~II~~~ <~;Il":~ ~~oaz'Je-1&Ju~
!':r_lbo • .-tituto. 02 (do1&) c.....,. da Jula Claaalata .da

=,:=ü::::r;:d:l:.g:r-~·=:~r:r~g:t..U:-l~!~.arqo'

XV - na oidada da .10....... '01 <-'i
""".. da oanoill&9Ao • .7U11I...nW Il"t. 01 lua) oarqo da Jula
do !':r_lbo Pr_ld...ta da ,J""... ,01 l_I 0."90 d. ""11 do
!':r_lbo .lIbatituto. 02 ldol.) c&r9o<l <Ia Jull Cla..lata da
.Tunta, oNervlt4a a reprealanuçio partUrta, _ 01 -( ua)· oarwo
_ coai.do da Dlre~ ~ecr_tarl. "- Junta DAi-J.Ol .. 5,

., - old.doa da I 01 < 1 Juro"
da CClnOi11açlo • Jul" nto 11"), 01 1_) 0&r90 de ""la do
ftabalhn "'aa1dan" da Jun". 01 <WlI _ da ,Jula do Tr_
lho allbetltuto, 03 (dol~ ca%'9O- de jul. (:1.~.1.ta 4. Junta,

=!;:i:-~ D~:~~·~~r.f:~i~~·-lun;'0~~~1.5c;uvo-
'VI - na oldade da lpo:l""•• 01 r....1 .1\Jnta

.. COhoill....o • Julll....nto (1'1. 01 <-l c....,e de.:nala do
ftabalbo _idan.. ela Junta. 01 <1DlI oal'9<> da ""la do Traba
1,bo • .m.t.J.'tuto, 0::1 (dOi-I carqo. cs. .tut. C1...1.ta 4e Junta,

=::::-~ Dr~i:~·~~~~.Cf~~·5-un:'O~i~l.$~U90-
VII - na oid&<Ia da Jaboat&o. 01 ' ....1

='~':l~nc~;ir.;:,,: ~;II~~;C: I~~II~~ ~~oc~o~.""á:
~abalho 8ubtJUtuto, 02 (doi~ cU'9~ da Juia ela••iata eM

:n~:::~~d~i~_~~rd:~;:r.~r:rá.~~t.· ~-f:U!s, carvo
VIXI - "a oiclada ele 011_. 02 IclU"l=: t =l~a~~!~l~=~ntil~ ·~k ~~ :t:

...rgoa da ""11 do Trabalho .ubatltuto. O, lquatrol 0_ da
Jlal. ela••lata de Junta, ~.rv.dà a r.~• ..ntaol.o par1tArla,

~~~-1~~:-:1 (=1--::r; ':1~.1~"'~ :C~i:r~: ::
-.rvi9l' da Di.t:ribuiç4l0 !lM-l0l." ..

IX - na oid.da da aLbatr4lo. 01 r....)
='~':l:i::""~~~~~": J~9=~ {~;II~~ ~~ca~o~/I1á:
!':rabalbo 8ubatltuw. 02 'do1al cU'9". da 3u1& Cl...1a.. da

:n~1::i:~d~1~.:~r~:·~~.~r:r~3;:fa·~-l~~s,carvo
x - na oldada da "o Louran9<> da IIata. 01

1.~1~"~~~~1~~~d:..~U13~~..~1~1· ~;'l":l...".car:
..na1.. do '1'rtt.t,alho Alut.llItltuto, oa (401a) cargo. ~ Ju1a

~t.:ia~:;oda';""~:Ia~~S~dpl:':~'d:"~~l;u~a.k:
DU-10l.5'

XI - na cidada da Iltlrttnla. 01 ( .....1
Juro" da Cono111.ç410 • Julquanto 11"1. 01 l-I o.rgo da Jula
do Trabalbo Pualdeota da ,Junt.. 01 l_I 0&1'110 d. Jul. dO
'!"r.alho ''lt'.tttuto, 02 (do).-l o.~.s. Juta Cl•••lata ele

:n~l::::~~l:.~~r=·:~;.~r~à:'~~t.·~.;.1~!5'o~o
XII - na c1deda de aUl"Ubi., 01 (ua-)

='~':l~no~;~!~t:J:q~~~;c: I~;II':~ ~:-J.,0.~~/uá:
ttrahelbcJ am:.tlt·..tl':o, 02 (dQ1al carCilC* eM Ju1a Cl•••l.t.a Ilh

:U~:i:~:d~l~~~r~4l=~.~rr:r~U~ta·O:-l~~" C&r90

XXIX - na cld"da da Ti_lI.btl. 01 l-I
J'Unta 4e concl11a-;o50 ti JUlqfU.lento (1-), Dl (\tlt.) eu;vo lSa Juia
do Tr.ba.l1hJ !":'I.".,L'.-:'lnte a. ol\".nta, 01 (ua) O_t"90 de Jull. da
ft_lbo Bllbatltuto. O~ Id<>i~ 0_ da ,Jull Clual.ta da

;:n~d~~:n~'·~l~~~r=·~r.~r:.r~~t:ta·~:.i~!5'e:uvo
bl DD Z-toldo da Al.......
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I - n. c16• .,. de llar.:e16,03 (tr•• ) Junua
de Conolllacao • JU19__1'Ito (4-.6-), 03 ltr"l carqoa de
Jul. do Trabalho Pr•• lMnte de, Junta. 03 troIa oarqa. de
.:rui. eSo Tr.m.lho Subetltuto, 06 C••t.) cacqD8 de Juta

~~::1·~~..1=~.1~:~d~· ~l~:~~·=t:::~.r:~i~~··~:
DA.fI.too1.01.5J

de Conc111aQ1o _ JulI~= ct~~~ ~ ~:i:tal~~~ ~~i~un=
Trablllho Prealdanu 3• .Junta, 01 (lia) carqo d• .lu!a: do Traba
lho 8uh41tltuto, 0;1 (doia) cerqua d. Juiz el••• i.ta de JWltâ,
~.rv.4a a· repr_antaQAo ~rlUrl., • 01 (u..) c.rljo ..
coai••lo de Diretor ü a.crataria ~ Junta DAS-IOI.S'

. UI - n. oiclAda da Porto calvo. 01 (....)

~i:.=l~~~~i~~~ Ju~q~~ (~~)(u:t ~~Qc·~J~i.JU1:
1'rabalbo 8~tltuto, 0.1 (c101.) t:arqoe "- Juia el••• iata de

;:n~J:=~~i:.:~r=-:'~~~rr:rlau~~f.•O:;-l~~5,cAr9Q

XV ~ na clc:5ade de Santana do Ipane.. , 01

.\.~1~~ ~J:~l~~Jd:~~ulL"'7'unl:Ota~l~I'~~l":~~~
Jui& do 'rrabalbo BubatUuto. 02 (doia) carqa. .,. Juia
Cu••lata cSIl JUntaI ou.rvada • repn••ntaçl.o parlt4rla, _ 01
~ll~~ - coa a&60 da Diral:Or .,. IlAcretari. .,. Junta

V - na oi4.cl4l da alo tul. elo Qult__ • 01

~~l~~ ~~r=~l~~.s:n~UIX:"';":ta!l~t·~~l~lr~a~
JUlo elo 'rrabalbo &ubatituto, 02 (dola) carqoa da Jula
Cl_.lata .. Junta{ ot.erva4- a repre••n~çlQ parlUrta, • 0.1
~.l~ .. ootI ....0 da. Diretor de aec~tarl. de ~ta

.art.•., •.- aao.er·lad.., na 7- bCJlto ..
Juel:19a clo 'rrabalbo. a. a&qUintaa Juntaa lia Conoiliaç&o •
t1II1V-...nto, • CJe.X9Qa pa.rtlfta11u., ...ia di.tribu1daal .

IV - na cldacSe da Juae.lro do Morta r 01
(.... ) Junta .,. Concil1aç.lo. Julq...nto (1'). Dl lua) _
da Julc 40 'trabalho Pr••ldente c:t- Junta, 01 (ua c&r9Q a.
Jub do ~abalho Subatituto. 02 (doia) carqoa d. Jub

~~j.~t.;.,cSe';~~.~::.rv~d~l:.i:~r.:n~~~~~i:U~.' ~
Dl\Il-I0l.5,

V - na cid..,..,. Li_ire do lIorta. 01
(.-a) Junta .,. Concil1a9ll0. Julq.....to (1'). 01 lua) _
de JUta do 'l"rliNlho l'r••ldente 6a Junta, 01 (lia carc;o da
Jub do ~abalbo Subatituto, 02 (doi.) carqo. da Ju1&
Cl...l.t. de Jun~ obe.J:Vaaa • rapr...antaÇlo parlUria, _ 01
~!1~ .. co ••6.0 de Diretor de S.crataria c1e Junta

Art. •• - do criadaa, na a· Reqll.o da
Juati9a do Trabalbo,.. .aquintaa Juntaa da ConciUaç&o •
Julq__nto•• cargoa pertinente•• a..i. di.tribuiclu'

a) no fttado do Par',

I - na cida.,. .,. e.l'., o, (a.ia) Juntu
de eoncl11aQlo • Ju19_nto (9- .14·), 05 ' ••i-l O&rqo. de
Jui. do Trab.lho Pr•• l4ente de Junt:a. 06 ( ••1. carqoe da
Juta do Trabalbo Subatituto. 12 (do•• ) "ar9oa d. JU1&
Cla••i.ta de; .Junta, cbeerva4lt. a npres-nta9'o pat'lt.Arla. _ OI
l::~~Al~;~ •• ooai••io de Diretor de hC~i:arl. de .Junta

II - na oida.,..,. Anani_.... 01 (_)

~~~l~~~~t~~e:~q~~;~ (~~)I..:t ~=~oo~oJ:!.JU1.s:
Trabalho aubatltuto. 02 (<IOla) oarqo." Ju1& Cla"1ata da

~~1:::'4:L1til:.{~~r=·~~~~rhA.U~~f.•o:-!~!~,carvo
UI - na cld.cl4l .,. conc.lç&o do Ar.qual;'

01 (.... ) Junta.,. conciUaçlo. Julq...nl:O (I'). 01 (ual
:.~:- ~l~::,~m.i~n::to~n:;4(~~t.a~~JuacL.o~
CI...taU da Junta! o~.rv.d:. a rapt"•••ntaçlo parlt4.rla, -. 01
~!lÓ~~ - ooa ."0 d. Diretor da aecr.tarla da 3un"-

IV - na cidad• .,. Italtuba. 01 ( .....1

="i:'=l~~~t~~~ J:e9~=~~ (à~) (U:~ ~::~oC~~OJ:i.JU~
'l'rabalho aubet1tuto, O~ (dc1al oa'bloe 4. Juia el•••l.ta de

~=a,.=rv.s:d~l:.~~rd:·=~.t.rr:r~~~~.~-!~~5'o~
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'lIX'f - _ ai~de de JOonb _ •• , Dl t-)
=,::.:::~r~~~9';::~~ (~i)(..:t ~c~..,:r.~

=:~~~u;o"~~Oc~U:t.,"}:i·(~~r=:
~_ da Du.tor da- .......tari. de """ta OU-10l,!! a .1
(_) _ ..~...o da Dirator da, Dl.t:r1l>u19&o OU-I0l••,

ollata da COftD1l1• .,.c:r: jUl~~1t, ~ o~~:''''r~~~\'a (:;':n
.. _lbo ~i6anta $o :J'unu, 01 1_) _ 4io:lll1, 60'Ir....ao 'ubatlt\ttO, Da '(dl>1a) OarçjDA'" .l:U1' Cl...úota ..
JIIIlta, _ • ...,acsa ...._taQAo par1Url.,. 01 lua) _
_ .."'b.lo da Dlretor de -.ar.bar1. da """1:Il DU- 01 ••5'

'llVl: - lIA c1_ da 00 J_ d.. P1JIbal.
01 (_) JIIIlb da COIlD1l1aQAo a Julq_to (1'), 01 (..I
~~ ~~aI>a~m~t.~~ ~.:;:ta~Jua1. ,:.
Cl_l.ta .. JUn~ _ ..._ • r.p"....,~o pildUZla. ia .ft:!l:f.t'.. .alo da, Dlretor da _teria da _

IlVU - _ 01_ da 2011_......".. .11.-) .:riIRta da canc1l1açAo a Julx....nto (1'1' Dl (ua) _
.llIi~:""'Ir:'~bo-=f~~ Da "("~~)O ~~~
Cl_1sta da Jun~ o_da. repn....ta9&o pariUZla. a Dl
=!l~ - ..ao da D1retor da ...,...tar1~ da Jlmta

llVl:II - na oldada da V_li'" ara., .1
,-) Jlmta da Conc:1UaçJo. Jul:L,_to (1'1' Dl 1-) _
~~:..do'I'r:'~1lo1lll>-=f="to~ oa ~~)O cJ;.~Jut":
Cl_iata da JUn~ _rv.da • r.p.......taQAo p.dt.lrla, a Dl
~l~" - .. da Diretor da ...,...tarl" da _

.n.tioa do _1bo~l~';"~~taaa~~,~ ~m="·t:
JUl.-to. a __ pütt-ata., a..1II 41str1l>u1daal

a) ao DtatrltD -.11

IV - na cidada da Di_nUna, O), (.... )

='~'::lf:n~~~~~t: ~~q~~~;~ (~;) éu:t ~=~oOll~~ • .JU~
ft'abalho 8ubt1tltuto, 02 (d~1.1 c.rqoa d. Jula ela••i.ta ..

:n:á1;:::~d~l:.~~r=·~~~.~.rr:r~;'~t.·o:i-l~~!J1aarvo
v - na cidade de alnop, 01 (waa) Junta de

_U1aç.(~••/lJl'1...ntc (1'1, 01 (_) cal"</o da Jub dl>
'lrabalho Pre.lc.fente d. JUntA, 01 (1.JWI) carqo de Ju.l& do 1'raba
1lIo .ubetl~uto, 02 (do1a1 carqo. aa .1ul& el••• tetl' de JUnt.a.

=ri':~·.s: Dr:~i~~·~;·~~r.~:~t;'~;ajUn;'O~!~~1.s~·1"9O ••
VI - na cldad.e "- T&nqar6 cS41 "rra, 01

~"'.Jl~dota ~~~~1~~~Yd:n~U13:":u~l~l' ~~.iu:~~·r:
.J'W.I do Trabalho 8~t1tuto, 0:01 (dota) C&rqt). de Jula
Cl_.latA. 4a JUntai obtl.'CVada .. rapu••nUç.lo p.arlt.t.rl.&, e 01
(_) C&r90 .. 00•••10 €I. Diretor de a.cratarlll da Juftt.a
OU-l0l.~,

o) no latado de Mato Gr~.o 44) aul.

., - lIA cid.da da eurltibenoa, Dl I.... )

=';:'::l~~;~~:~t: ~9~=~;r: (~i)(u:t ~~oC~~ao1U~
1Tabalho 8ubetltutc, 0::1 (doJa) carqoa de Juia Cl_aiata . de
Junta, o~.rv.da a repr•••ntaçlo r.riurla, • 01 l-I carqo
.. 00.1•••0 ele PIAltor da ..cr-tar a de Junta DAS- O~.!,.

VI - n. cid.dAI da Iabituba, 01 ( .... )

~~.~:l~onc~~~iX:~~ ~9~~~ (~~)í~~ ~~ca~~.Ju~
1"rabtllho lIubetltuto., 0:01 (doia) cargo. 4e Juta el•••i.ta da
Junta, ob••rvaISA a rapr•••ntaçAo p.ritA.ri., - 01 (ua) e&r9O
•• coala.Ao d. Olretor de 8ecr.t~1. d. JUAta l1IJI-10l.S'

VII - na cidada da Inda1al, Dl 1'-)
Junta de Conclltaçlo _ Julqa_nto (1·), 01 (\UI) carqo eM Juta
do Trabalho Pr•• ldene- da JWlta, Dl (ua) carqa da Ju1' do
'fr.balllo llubooUtuto, 01 (dol~ c'l"</O. de Jut. el•••lata da

:n~l::::rv':~l~.~~r=a~r.~r:rà.tá~~ta·~-ln~5'0U90

"lU - n. cidada da Jolnv1l1a, Dl (_)

~g.:l~:n~~~iX:~t:~~9~::~~ (~i'l~~ ~~~c~~.Ju~
ft'abalho a\lbe;titutQ, <02 (dola) oa~ d. Ju1a el•••iata ..
J'Unta, obealrVadia • r.pAMntaçAo pariUria, a 01 (Im) cargo
.,. 00.1•••0 de Pir.tor de a.cntarla cs. Junta oaa-l01.e,

IX - na c1_ da La1... Dl (.... 1 .:/Unta
de conalllaQlo e Jqlq...nto (:01-), 01 (UlI} 0&%'90 de jul. 40
'J"r_beltlo Pr••ldente d. Junta, 01 (u-) carqo doe .tuJ.a do TraN-
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ft'abillho aubeti~ato,. 02 (dota1 carqoa de .lUí. C'1••~l.t.a M.

::'~=~l:":~CS:·=i.~r:r~U~t.·O:~I~!5'CU"9O

VIII - na cidade da -.,quapa, 01 C-)
'='::'=l~':'~~rX:~~J:;q~~~ec: (~;J(U:~ ~~c.~~•.I~
tralMl~ .uMtltuto, 0::1 (dot.) carqoa de Juta ·Cl:...lata ~.

:n~="=~l:.~~r:'''=~r:rà.tA~~t..~~1~~5'~
• IX - na cl_ de Monteiro, 01 (.... )

07unU·.da C<lnc111açlo, • JIIlq...nto U'll 01(_1 .ca'"'lO de Jul.
do 1T~lhlO PratÍlà.nte c14I Junt., 01 \la) carqo _ de Juis do
~aba1.ba 8ubet.ltuto, 02" (cio1.) c.rqos ü Juta. ·C.la••ieta ,_
.Jwt,t.a. ,ot--rvada • r-pre••nt:.açAo r.rit4rla, • 01 (UIl) ca%9O
_ ~...o 68 Diretor ~._retu a eM .Junt.a lJA'-lDl.$, '.

X - na olde4& de .1_1. 01 C-) """ta da
eonclllaç.lo. .1Illl1_to (l'l, 01 lua) carqo de ""la do
Yrll!>elbo ..... lclenta da Junta, 01 (ua) ca'"'lO de ,3\11a do 'frabaao llubatltuto, 02 (doi.) carqoa de .1Illa Cl...1.te de ",,"u,:=.::-.: ·D~r:=ena.tar-=B~t;'~·.7un:' 0~!~1.5~1lX1JO ~

,,·coftc1l1aç.lo e .MX~n~ ct~:1~ ~ r~r~, 01 .\.....~1;un:
lrrabalbo preai4anta :e Junta, 01 (ua) c.rqo daarr.:la do 'frúwo
1110 aw-tlt.uto, 0:.1 (do181 carCJt* de Ju1. Cl_811tU de .J\Ulbl,:==-.: D~::~:·~ta~ref:~t~~·.Í'un;'O~i~1.5c;uvo ~.

lo) ao ..tado do alo Granda do Iloru.

I - na cidaã de ".U1, 0:1 {dUas' Junba
~:-::lg~~h:Ju~~:=:Ot. c\:- ~;.L: O~2 ~=i:r ~= ::
.Ja1. 110 Trabalbo aw-tltuto, 04 (quatro) carqo.a de Jut.
.Ç1".lata .. Junta, obeerva4a a hDreaentaclo DoU'lUrla, e 02

Cdoa)~ .. coal....o de Dlnl:or de .......brl& de _
I'IU-I01-$'

XI - na cl_ de A..... 01 (_) Jlau de
e-cl11a9&o & olUlq.....to (1'). 01 (ua) carqo de .lUl. do
ftaba1llo Preltlc1ente de Junta. 01 (ua) carqo de ""la cID ftai>a
1100 _U\:uto, U (doi.) carqoa de Juia oi...au de ",,",u•.e.ervada. repreaentaçlo parlUria, _ 01 (u:-.) oarvo _
~ de "Dl...tor de lIacntari& de Junu llU-I0l.S, .

IXI - ... ci_ de eal~, 01 (_) .1IJBu

~l~~~':::l:C~untota,(~~)é~~~ ~~l:-~or:~
~ aw.t1tuto, 02 (dol~ carw;o. de Ju1a Cl_.lata de Junta,

=~::-..:D~~~U":n~t~~&j.".~O~!~ts~ -
" IV - na cldade da caU6 Il1r1oo, 01 (_)

:-~-=1:;:"'~~~~~9=,,~ (~~)i~~ ~~c~":a.1u1CS:
ftabalbo .....tituto. 02 (doi.)·ca...,.,. de Jul& Cla..au da

:n:::'t=r:~l:.~~r:-"':=~r:r~u~fa•O:-{~!5'cervo
V - na cldadé de eurraa _, 01 1-)

:-~-=:~~C~~9=,,~ (~~)é~~ ~~~~a.lUlcs:_lho .ubatltuto. 02 (1101.) carqo. de .lUl. claaa1.u de

:"~=~~l~.~~~~~r.r~U~ta·~-l~!s;-
VI - na cl_ da ~aor6. VI (_) olIIftu

.. CDnClllaçlo • .1Illq.-nto (2'), 01 CuaJ c_.de Jlda do
ftabalbo Pr..ldenta de Junta, 01 (mi) ca1ÍJO da JUj.a do ftaba
1100 _Ututo. 02 (doi.) carqa. de Jub ol...lata 'de" Junta.-.vada. repraaantaçlo parlUria.· & 01 C-) _ _
~ de Dl...tor de lIacratarla da.nmta llU-I01.5 & 01
=~l~ - -.lae&o> de Dlra"r da ""190 de Dl.trÜN1\l&O

VIL - na o1da~ de _ crua. 01 (_)

:-~1~';~~~:~~q~~~ o~)é":~ ~~~~.~
Yrll!>elbo Subatituto, 02 (dob) carqa. de .lUla Cl...1.u da

=-:'I=::rvde~l~~~r::-n'=::.rr:r~~~ta·~-l;i~s,~
. Vl::II - IM olda4e 'de ••u ..'~, 01

C_) 07unU da C<>ftC1l1aç1o. Jul_to (1'). 01 1-) OU\ID
.. :úJ.a do ftabalbo Praaldenta de Junta, 01 (ua _ da
.lUla do ftabalho lubatltuto. 02 (cIol.) o~ da .lUl.
Cl...au da Jun~ o~ervai1a a npn....taçolo parlUria. • 01
=~1~" ....0 da, Dlret:A!~ ~ IleCratarl. de Jllnu

~. 141 ~ do eri..... na 14- 1M411o da
.lI1atl(l& dd' 'frabalbo, .. ' aequlntaa Juntaa de eoncilla9&o •

•.7IIl~••~ pert1Jwoiitaa....100 cl1.tr1bu1_. "

., a) no "UcID da 1IDiwsOni., . .,
. ,','. í, - na oldada de ....-to valllo.02· "l-t'

-_ da ,C<lnc1.l:laç1o .•.Ju~q.....to C.' & S').·.'02 dolw,'
__ da .lUla. iIo Trabalho Pre.identa da Junu

S
02 • dol.,

~1:.~~=~~~~~~~urf.:~=o ~,t.~
• 02 (dola) "a"'lO& _ coal_ de Dlretor de -...ral:arl. da
..:r.u !lU-I01-S' .

II - na ';'dada .de'Color_ dO ôeiata: 01
f_I 07unu da COnc1l1aç.lo & olUlq.....to (1').01 'lua) 0 __
.. M. do ftabalbo Pr..l_te da Junta, 01 Cua _ da
iIIIi. do trúwolbo ltU~tltUb>. 02 (dol.) c&"'JO& de iIIIi•

.Cl_l.u da """'ta, obeana4a, a r._t&9&o parlUra, • 01
f-) _Ç9CI _ ~_ de Diretor da, --"'l:arl. da "" iIlIau
.-101.5' ,., . "',

':n:x'-, .... ,oldác1a de' ee-t"a',~. 01
c,.' o1'unU" ,eoncll1a\l&O. Jul_tb (1'.)' 01. C.) "GU'fII

rul~~l~dOTr~~~ho~=t~:~~·~ ·~1~)01c.=~:'r<JOJu1:
4:1__t.ta de .Jun.t&l obaervada a r.pr•••ritaQlo pú"tUrla, • 01
A::!1:~~' - c:oa ."0 de Diretor de 1ec~~~,O.~ __ .JUnta

rV - na Qldad. de Jaru, 01 (mia) '.nin·ta de
Conal11aç.to. JUlq.-nto (1-), 01 (ua) carqo de Juta do

~~=t.IT:~~-:;-:(~i;r:~~.\.UJllul:~~'::i~·dlJ40 ~~;
ot..rvad.a a r.pr_entaçAo· pari.Urla, >. 01 (\111) carqo _
cc..l."o de Dlreto,r .s. <Secr~tar>1". ,.,., 'JUnta OU-lO!.'!, ,

• y - "'<~lckcie <de~ .p,nto l

dl~t.:.;
(\ma) JUnta' _' c'onol1t_çAo. Ju1x.--nto (1-), 01 ~ua) c ..

;=t~t:OcSc;tTrm~bo.~·:1~~~ 02 J(du~~)Olc.~C~Ju1:
,C1-_iata ,_ ~~ll~rv·cs. • repr...ntaçAo perlUrl.; • 01
J::!l:l.r.' ~ ~.~~, da,Pl~tor" de aec...tari.. da: ~ta

. , . .'. 'ví.- na "!dÍl~'o;Ie 'p!....ta -no.~l é....)
='~l:=:"~~~~:~ ~q=~ (~i'é~~ ~~~~aJu~
'l"r&belbo .~t1tuto, 02 (do1a) carw_ ct. Jul. Cl_atata da

=,~:=:rv~~1:.~~r:.-:.c~~rcrl.U3:a:ta·~-lPi~" CV9D

, . VII - na 01_ da PraalclUt:8.IW,Uc1;, 01

~.k~~~1~~~~lL~::..tota!1~1·(~l":~~
.1Illa cID Tral>olb!> , ~'!P"t.l~u~" OZ,(doi.) __ de ""1.
Cl...1.u de Jun""" o"'erv.~ e rapraaehbçolo ,parlUrl.". 01
1.:!1:~~ .. oo~.a4o, .se Dir.~r; ',a. ,a.c~t,ri. de J\Ulta

~ • VIU -... clda~, da llDi.iao , da 1Ioura, 01
1-) 'Juntll da Concl11.çolo. Julq...nto (1'). 01 (-I '_
de Ju1a do 'l'rollba1bQ ~.tdene. de Junea, 01 (WI. p.arvo de
.1Illa 'do' 'fràbalbc' Subatltuto, 02, (dole) oarqoa, de .1u1.

~~)~<Ie~"=1.=-~~l;'~~daan=~~~&•.r:..~
DAII-lOl.~.i ., "

lo) ao "UcID do llcra•



Abril de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 4 6041

:E -.. cidade de aio ....-. 02 l-I__ de CC>nCll1i~o a Julq__nto (3" a .l"). 02 GolaI
__ de,)'Ub do Trabalbo _i_te de 31mb. 02 doia
__ de ol'Ula do Trabalbo Subetlbato. 04 (qUllao) =rn de

~~ ~=~a~J1m~&.or.-~-:aD~r:~~r.rt:e
_A DU-I0l-!5'

U - na Ci_ de ..,..ilL.l.. 01 (_,
.JUnu de conc1l1.Qlo • Julc;aaanto (I"). 01 ("") _ de Juta
... _lho ......ldllnte cIa. J1mbl. Dl (_I __ da ol'Ula do
ftaba1bo aubatJ.bato. 02 (Goi.) __ da Jull.a Cl_dal:e de

='~=~1:.;~r:.-:.c~:.rr:rà.U~~t.°O:_l~!5'CU:VO
:EU - .. cl_ de ralj6. 01 (_I ,,*u

:,=l~t.s:.,~l~~.(~;,í..:t·~ ~:TII1=-doJu1,.;~
lbo ltUIlat1tuto. 02 (~~lo-- da Jula Cl_liaA de Jllnta.
~. ~pnl"" parlUd... Dl (ua' _._
-u.&o de DUe1:OJ: de _~1a de JUnta DNI-I0l.5.

IV - ... c1_ de ..... IladaJ:aln. 01
(_I" óIlInu da CClI1cll1aç&o. Jul_to (1"'" 01 (ua) _
da ôI\I1a do 'lJ:llbalbo ..--ldllnte de .JUnl:e. 01 (_) _ de
J1l1a do Trabalbo aubatUuto. 02 (doIa) ,ca..- de J1l1a
CI_lau de J1DI..::t obaa&'Y1lda • ~_UQlo parIUJ:1a. • 01
Ea:!1:f.r. - _o de DUetoJ: de _'taJ:" de Jllau

V - .. ci_ de 'hJ:a..-. 01 L_I -
=-~l~t.s:..~.:'ta.(~;'í":~·~ ~~a~
ao ltUIlat1tuto. 02 (~~!LC~ da Juta Cl_daA de oJlIIIA.=::-.s: D~=-da.::...cl~~a.1un~0~1~~L5~ -

'v:r - ... cl_ da xapud. Ih (_I _
de CCI1C1l1açllo • .:Julg_to (I"). Dl (_) OIJ:9O da,)'Uh do
'J'J:abalbo _ldllnta da J1mA. 01 (ua) caJ:9O elo. JUb do !'J:aba
u.o lUbet.ltuto, 02 (d~carqo. ela Juta clulal.ta de Junta,==-.s: D~..=d. cl~~·j",,:'0~1~i':L5~-

~. 15 - alo crla4aa, aa 15- ..,110 ...
_i"", do 'J'J:abaao... aaqutntaa Juntaa ... cenc111~0 •
o1'II1__to•• __ partlnan~....i. dlatJ:lbol1_.
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. 11 - An9ra doa ..i •• o reapacti__01-
pio e _ ele ......ti e tio Claro,

Art. 20 -...... _ Jlli. Cl...iata ..Junta ...planta•

Art. 21 - P10.. a..ia elafin1daa.. ......
da j=i&4i9&o daa June- de Concll1&9&o • Ju19.-nto. 1ocali
••do na. cidacka abaixo, pertencantea .. 1.- Reg:ilo, no &atado
do tio da Janeiro,

I - tio .. Janeiro. o ....pect1"" _01-
1'101

=!1~~ - co-l••ao de Dlrator...de Secretaria de Junta

III - na oidade da Ale<Jnl. 01 C_) .nata
.. COncl1ia9&o a 3ulq...nto (1"), 01 lua) carqo da 3ui& do
ftabalho Pr••ldente d. Junta, 01 (ua) carc;ro de Juta do TraJ)a
lho aube:t.ibto, 02 (doia) C.reJO. de Juiz el•••iata de Junta,
....n.da a rapr•••ntaçAo pariUria, a 01 (ua) carvo _
_ lado de Diretor d~ secretaria de .Junta DAI-l01.5,

XV - na cidade de eu.rapari, 01 (uaa)

~'::1::""~~!~~J~q~~~ (~~)i~t ~~0~~&3ui~
~abalbo Il_tituto, 02 (cIoia) oarqca ela Ju1& C1..ai.ta ela

=,::"=~d~l:.~~r:·=~:~rcrl.U~~ta· o:i-l~!!51 cargo

.-U" cenc11la9&oYe-~9~~:~"~",::~0(=)1l~1..(~~

.. ~lbo Pr••l~nte d. 'Junta, 01 (ua) cereJo de Jula do
~aba1ho a_tituto. 02 (cIoia) cargoa ela Ju1& Claaaiata ela

:n::,,=:r;:d~l:.g~r::·=~rr:rà.tA~t.·~-I~~!51ca~:.

YI -_ lia cidade de lIova V_ia. 01 (_)

='i:'=lf.:nc~;~i~:~~,~~;:~;~ (~~) (U:~ ~~C.~DJ:i.Jui~
ft'abalha aubstltuto, 02 (doial carqo. d. Juiz Cl_aiata de

:n::":=:ra:d~l:.g~r~:·::~.~rt:r~~~t.•~-lri~!S1cargo

VII - na cidada da alo IIataWl, 01 (_)

:n;:'::l~~~~!~~e:J~9~~~ (~~)i~t ~~OC~J:&3u~
ftabalbo aut.tltuto, 02 (dola1 cargo_ de Juiz ela••iata de

:n::"=:r:~l:.:~r::·=~.~rr:r~~~fa·~-1~~51caJ:9O

I - - ci_ ... oo1l"ia. " l..i.1
='~ :: =1~~~lI:II~::~:nC- de· ~~lá,:: ::1:
oarvoa de JUi, do 'l'rebalho .ut.~ltuto, 12 (do•• ) carqoe de
Juta ela••i.ta de Junta, c~rva4a • rapr••entax:: parlUrJ.a,
~:..(=~lo~T •• 00-.1"'0 de Diretor da "'taria ~

rI - na oldade ela _polia. 03 1~1
JUn~" eanc111a~o • JUlh..-nto (2- • 4-~ 03 ~.== :: .~:t: ~ Tr=~= .~~t~~~ ~6 ~iaS:: tu:..Jul. Cla••lata de Junto., obeervada • repraaentaçao parrrnria,
.,:t1t=!l~~~r: ~ (=ta.::~.~l~:;~~ ••:- ~:r~: :
..""i9O ele Di.trilN19&o DA11-101•• ,

UI - na cidllde da Aparecida.. Oo1l"ia.
02 1-) 3une- ele Concil1a9&o a 3ulq..-nto (1" e 2"). 02

Ido .! oarcJ08 de Juiz do Trabalho Pre.ldente de Junb, 02

c4oi. ~~. ~.;:i:tadadaTr~~~o~~;~;U~,r::rJ:-~l
~ri., 02 (doi.) carqoa _ coal••lo da Diretor 6Il a.:ra
\:aria ... Junta DI\lI-10l.5 • 01 (ua) carqc _ ooal.aao ..
Diret!>r ~ """lço da Di.tr11>uiçlo DAlI-l01•• ,

... conc1l1a9Ao e .J\IlIY - ~ °t~t o~(~í'" 01 (::"1.t~:
'rrablllbo Pr••lcSllnte x:.-:;nunta, 01 (u:a) cargo ~l. 40 '1"raba
100 .ubetltu~, 0:1: (doI.) cargo. de Jut:l Cl...1ata de .nmta,
=~::..,: Dr-r:g:~ta~r.t:~l~~a.Í"tl(1~ O~!~1.5~ -

Y - na cidade ela GOiI.. 01 (_) Junta de
eoncil1aç.1o e 3ul_to (1"). 01 (ua) carqc de JU1.& do
'1'r&l>alho Preaidente de 3unta, 01 lual cargo ... 3111& do '1'r_
lho Subetltuto, 02 (doi.,) carqo. de Juiz CI_.iata cS. Junta,

=~::-.s: D~~~deta~c~t~~·.7un;'O~~~1.5~·qo ~

YI - na oi4aela de 810 Lui. da IIOntae
"1_. 01 (..a) 3unta" concilia9Ao e 3ulq.-nto (1"). 01
(ua) cargo da JU10 do '1'r&balho Pr_idanta ela Junta. 01 (ua)
cargo'" 31110 cio Trabalho Subtotituto, 02 (doia) =rn ela

;U~~ ~~.~:~.s:.~~.e-:;V~1:.:O~·S;-=~i~de~:ã
1IAIl-101.5,

YII - na oidade de Ipor4. 01 (_) Junta

~=~1~~1~n~1~.(~i)i.:t ~=~ ~:-~~aba~
lho .u.batituto, 02 (dol~l cargos de .Tui. el•••i.u de Junta,

=;:::a~ Di:~~:·4;-r.:r.cf~~·5:un:'O~~~1.5rvo-
YIU - na oida<Sa da tinei...... 01 (..a)

t";:'::1f:"'~!~:~~J~9=ta~ {~~)i~t ~~~~&J~
lf'rabe;lbo .~tit:uto, 02 (do1.) çarqoa d. Juta ela••iata de

=":':'i=~~i:agf'~~r.~r."~~t.a~_1~!5'-
Art. 1S - oa ca.-- de JlJ1& lia '1'rabalbo

_titvto. =i_ por _ta Lai. intaqr.. o Quadro Geral de

~:=oc:odi~=::Ote,·~~i:=:: =C;t~.co::ttt:ç.oDl:
JU1V.-nto.",üva do lJ'rabalbo~. 1~~~:ta:r~::~:anade ~m~ ~

h1..-nto, e carvoa pertinente., •••1. di.tribu1.daa1

. I - na oidade de 9itórla, 05 {Cincol.,.,t- .. COnciliaçao _ JuICJ...nto (4- ••-), OS oinoo
M&'9CM de .Juia 40 Trabalho Pr••idente da Junta, 05 cinoo

::IMl=:.t:~d~~~;~l~g..~~~i~u~pr~:.n~J~=mri~
• OS (cinco) cargo... co.i••lo de Dlrstor de secretaria de.-U 1IAIl-10l.51

II - na oidada ela Monao Cl'udio. 01

t-~~u:~~1~~1~n~U1L~~~1~l'~~l~~ar:
0'l'Il1. do 'frabalho &ubtotituto. 02 (cIoia) ca_ .. 3111&
Cl_l.ta de Junta,. o~•.:v.da a_r~pr~~en~~c!-.~lU_tl~.I_!li_~!

XXXII - na cidaela ele ao It<lque. 01 (_)

t";:':l~nc~t~~~q~~ (~~)l..:t =,,~~&Jui~
'frabalbo lIubtotitlRo. 92 (doia) carqoa de 3111& Cl..aiata de

::'::':'t~~1:'~~r::-"~~rr:r~Ur~t.·n:_l~!5'caJ:9D
XXXIU - na ci_ ele Ilorocabll. 01 (_)

~l~nc~t=~~9?u::~ (~~)i~t~~~.3ui~
'fr&Wlbo Ilubtotituto. 02 (doi~ carqoa ele 3111& Cla..iata de

=,,:;::,:,,=~~grd:~~r."~~t.e~_1~!5'-
XXIlIV - na ci_ '1'anaI>i. 01 (..a) JllDta

=-=~=:t':'~~~.(~~)l.,:t~ ~:-.;'d~
1M _titllto. 02 (lIaia, ca.-- da oNl& Cla..i.ta .. o7WIU,

=~::..s: Dt:~=·:·i.~r.C~t~:·jun;'O~!~I.s~·rfJO -
_ llXXV - na "ldade ela '1'aube~. 01 (_)

='='::lf:"'J~~rX:~~J~9~=~:: (~~)iU:~ ~~oa~~.Ju~
=~~~~à~U;0f.O~••l~~;loC:~~i:'~a JU~~ ~~).~:~ ::
..1..10 de Diretor ~. secretaria á JW\ta DAS-101.5. 01
=!l:~~ - cOIII••1o d. Dlr.tor ele ..rv19O de Dl.tr1bulQlo

XXXVI - na cidade de '1'ia~. 01 (..a)

t"~'::l::""~~~~X:~t:~~q~=~:: (~~) (U:~ ~:-Joc.~oJ:t.JU~
~lbo .ubatltuto, 02 (doi.l carqo. da Juta ela••l.ta de

=,::.s.=r;d~l:.t:~rd:·~:~~.~rr:rà:'~~t..~-l~!s,carvo

'-'~loa do lJ'r__1tIO~. 1:.~~~~.~:::, :: ~::Cri7*o cs:
~to, • cartjOa pertinent•• , •••1. dlatrlbuida.:

a) no aata40 do xaranhlc. ..

I - ns cldada de ••0 tui., 02 l-I= :: ~;cl~ag:ba!~Ulh::~:ntl3;' .J::'~,:~ :t:
~l::.i:~=r-:~~~~~;~~U:'f.~:J~~;~l =mri~
s.::.(=~lo~~~- aa ooai.do de Diretor da secretaria ela

II - na cidada ela Açalllnd1&. 01 (..... )

~.::1f:"'~~!r.~e: ~~q~~ (~~)i..:t ~~c~~&JU~
ftabalho Subetltuto, 02 (dolal csrqcHI da Juiz Cl..ai.ta de

:a:'l=:rv..,:d~l:.i:~r:e~~.~rr:rà;-'~~t.•~-1~~5'cargo
III - na cidada ele Ilanta :tn6a. 01 (..a)

_ da cenclHa9&o a 3ulqa_nto (1"), 01 (ua) cargo ele JU1.&
110 ft'abalho Preaidenta de Junta, 01 (u.) carlJO da JUJ.a do
ftabalbo Subetltuto, 02 (doi~ carqoa de .ruili Cl...lata da

:n~=:~d:l:ai:~r~:·:'~r.~.rr:r~~t..~-{~~5'0U90
b) no ..tado do Piaui.

. I - na cic!a4a da 'fere.ins, 01 (uaa) inmta
.. cenclliaçAo a 3ulqa_nto P"). 01 (ua) cargo de Jui& do
ft6albo Pr••ldante da Junta, 01 (u) carqo ~. J'uia do Traba
1bo SUbetituto, 02 (doial cargo. de Ju.t:z Cla••lata da Junta,

=::.~.~ D~~:~·~;ai.~r.C;i;'~·.iun;"O~ii:i.5~UCJO -

XXVIII - na cidade ela Ilanta llúbaJ:a

1:.:r~1dl~J&"::ta~aba~i~:~~~~~~.(~~).(..:t
~c~~~:. docSe ~~~~~::;~u;or.pr:=.~=:~ ;'~~ri~
e 01 (_) oarqo .. coaiaaAo ele Diretor ele aecretaria ela 3unu
DU-101.5,

XXD - na oidada ela-ao car1_, 01 (_)

="~'::l~~!~~~~q?u::~~ (~~)i~t ~~c~O~&JU~
'fr&l>albo &_tituto. 02 (doia) carqoa ela Ju1& Cla..i&ta ele

=d~.~r:~rr.s;.:=rt:t:J.~r~d~~ta01o1a~lo~~: ~
~ll~ .. coai_o ele Dirator da llerYi90 ele Di.triINiç60
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DnI - alo caetano do 8\11., a raapectl_

llllI:I - _ano. a raapactlvo ...,loiplo,

:a:J: - -.. da "rr.' • rUpactlYO
~olplo.

~clplo o o da P1=~ ;;;,~~:.:, Parnalba. o raapact1vo

P' llIIY - .anto AndrI. o ~~lvo ....101-

llllY - _. o raal**1__lciplo, •

Dn - "rnardo da~•• raapectl-

o raapaeti'''' ....leiplo o

:1,- ItaVUIlÍ. o ra.paot1vo ""'10ip'10 o o

IX - Itabortil.
... da ltio 8onlto • 1I11..a J.rdl.i

....loiplo'

,o M hquax-u,

xv - Barr. da 'lra1: o ra.=vo .....101-
~n:l~ :!r:~;:ia~ra:l,,::;~~::./·tldo Al ara., Pa"lo M

.. M Arr.l.1 di>~ ; ~~~.d.o~r.c;tl'''' _lelpl0 o

. n - eupo. doa Cloyt:aC...." o raapectbo
....101pl0 o ... da nal..a, 00 Fl~lb o 1110 070110 da Barr.'

nI - Cordalro. o raapectl'''' ....loipl0 •
... da <:antA9alo, santa ..ria lladalan., 1110 .ab...t1l.o do Alto
• rr.jano da !Iord., ,.

YIII - DlIq\M da c:axl... o raapectbo

.. ZUUa1.,'

D • CDI:1:a9O.' o raapectlvo ....,10i.l•••
M Dlr1W,

XY.t - Coronal Pabrlcl_. o ra.pactl_
_loipl0. _ da Ant:6nl0 Dl•• , "lo orienta, Ipati.....
Javuar.ç:o, 07_.1., 1lar11Iri•• _lta .' 'l'la6tao'

_ da ~to M J:~ -,=.l~ia~~=:o f.lt~i~.~
Inl_tába, J_la F.l1el~1 ...,...iol.... JIorro d. car.:., .....1
dallta Juaealino, "nto 1I1p<>l1ta • :rr•• llarl..,

llVIII - Dl.....tlna. o raapoctl__101~

~:: ":.;~1~::-::t~::' C=~;-P.~~~nh:,do.==:
raU.barta CAldelr., Clouv'a. I_rendiba, Prad_
J:lIblt8elwlt. Jtlo V.reall>o, Santo Ant6n10 do ltaaW, ......
)Iodeatino GOnÇalv.., hrra Azul de IIln•• e serro,

:11:1 - Dlv1n6p:111a' o raapectlva _101Ph
• De .. ea-cbo. carao do c.juru~ Cl'\ldl0, Itapeearlca,·1'eCInI
do IDda1l, a. ~lo da Pari. ao _t110 do Oaata,

t\' - lUMn.r." o ....pactl_ ...,101pl0 '.
a. da~ Ver-law., .Jt.ndri r.rnllindea, Bandeira, eo_rclnbo,
Coronel 1Iurta, ".11eburqo, P'ronL.lra 00tI Val_, Jacinto,
Jequltlnbonhlt, J0-.1_, .1ordAnla, MedIna, ~. Aaul, Jl1(j do

:a::{~~:'An~ió::l~=l:a~·~t;.1:~t;~~·Sante J'a&"1.

• - Ar_I. o ....paetl_ "'lo1plo ....
.. _11>0 ltico • Gruplarlj, '

YI - Araxl: O ....pectlvo ""lei~o O _

::"~l~t;-bpe~~' Pedrinópoll•• Pardh.., .tinM,

nI - BubacaJul. o ....pactlva .....leipl0 o
oe da Um aio Doce, Ant6nlo carlc., AracltatM1, aarro.o, .1u
Porte., Capela lIova, caran4ai, ClpoUnaa, o..t.erro do ...10,
Xbartl~., Oliveira Portea, P.lv., Ra••aq\llnba, santa a4rbara
do 'l'Uq\1.rlo, .-.nta Rita do lbltipoc., SaJltotI ~t. aMbo&"a
_ "Md1oa, ' , .

nu .; ..ti.. o raapactivo _lcipl0 • _
da aontia, ~lnbo, Crucl1Andla, ".re14M, IgU'....,.
..teM r._, .i~de du Cera1. a ltio Kanao,

IX - _ o.apacho. o r ..pooct.1__lelplo
• oa de AMet6, Ara61oe, alqu1nb&a, Cedro do Jt.beeU, C6J:"1'WJO

:n=La~~~I;:~lr~tr.:~~ :r~~i~, J=i~'c':
iIo-, IIonda lIova de II1n•• , )fava "rrana, hlnelru, -

1::=10 =~~." ~~~'..:'"".l:~, QUartal GOr.l, .

II - c..:.tl...,.. o napactlvD .....10ip10 •

:: ~l=.J-;~C:l~~~oI:;::'=P~~·t~o~t
oriente, aobralla _ 'I"arua1rl.,

, ' III - catavu...., a ~pactlvo -.loipl••
c. de AI_ Paraiba., Arqlrlta, Aatolfo . Dutra, Dona .....a1Ütl••
"~l. o..lva, Ita.aratl eM' lIJ.nae, t..opolcU..... 1l1:r.1.
:=~~'.';:í~0Gr=-~de CIlta9UA-, .....b» Ant.6nl0._

_ de Aluruoca, Al~: C:=~!.~=~I:.~~~~
aooa1na de llinu, ao. Jardi. de lIin... caabaI;Iu1:r., CU'80 ..
Kinaa. c.rval~, Concelç1o do Rio Vent., Cruz!l!., ttra.
Ylvc-o 1~U, 1tenban4u, Je.utnla, 1.AabIlr1. L1ber4aAe,
Xindurl. Ol!çl0 I'oronha, P.... Quatro, P.... Vinte, Po..-.
Alto, aanta JUta de Jaeutlnq., 810 LouranQO, "o ....tlAo ..
aJ.o Vatr'lh, "'0 'Yl~te de Rln.., "o ~ cs.. l.e~,
..rlt.1NJ., ..rranoll, aoledade de Xln" _ VIE1Jinia,

• ~ 4a "lo ••1., ii~~b~'1:~h:~~~nti~i~
.nu, Jeceaba, 1IOe4a, ouro Branco • "o ar'. do. Buaçul,

-.nlclpl0. .. de ~:.;.~.~::~ro~~~tec:i~ r:iCU:,
~~1t.,crJ:t~:;:r.,~~ =Y.=~..~r. :e1r-m.:.
_Ir.,

pl.,

II - AJ~""I o naarei!YQ 8Uftla1plo • De

::ney~~=-':-:l~~l~~·I lt....ta, _plandor,

III - lUf..... ; o ....pact1vo ...101.10 •
oe .. A1uro.., Areado, ca.po do ...10, cUIpOtI Cera!., Car88

~iAnd~~~~lvl~l"Y~~t~::"f~~~~o .::&lJUA";:~-==-·
rundo, "rran1a • T\IrVOl&ncl1a,

1101_ oYI~~~~~~ '.....101pl0 ....

nI - cabaUo. o raapaoti.". -'oiplo,

YIII - Dl'-, o É-Mpoctl'wo _loiplo,
IX • _. o x-pecti__o101plo,

:I - Porra...._1.... o ~1_

:a:J:II - 'IrAa Iti_. o~__lelpl0
• _ ..~...... 8>11, aio da Ploraa •••p""'al.,

:a:n - ..,1ta Iladonda' o ~apect1"!> ...1
~ .... ...-ra_i·

art 22 - FI.... _la dafinldaa.. 'raaa
....on.ti9l<1 _ JlIntM da oancll1aç&o • JIllq.....to, local!
---'- _ oidadaa _ixo, pa.rUPOlftu•• 2' "1)11.0, .... utado
.. .ao b1l10, .,.,. _ ... 01_ "" ao bulo.

Z _ .... bulo. a raapactl- _ieip10,

n • aanar1. O x-~bo' _lelpio,

ZII - cal.1raa. o· raapactlvo _lo1p10,r". __,o ra~l"" ...,{olpio,

• _ OIrap101l1ba. o x-pac1:1va _iolpio,

,..,

..~,

.-Ioiplo,
III • Pranco da _. o 'raapactlva _1-

.......... da rranel_lIor.to. rcalr1parli, .

. 'llII - GaarUjl. o ra~bo _101,10 •
....~ ••1"",," da carvall>o'

llIII - GUIlr1I1boa. a raapaeti_ _101.10
..... &nI:l1 • _ta 1_1,

llIY - Itapaearlca da "rr.' o raapectlva
.-leiJd. • Da da lIIba-Gaaça • .JDgP1tiba, .

... _ I~~' o ~.pactlva ....t-

...'
, ZIII - lt1llaido plraa. o raapectl_

.,tCl.1o • o da aio _ da 110m'

:a: _ .... -.to. o raapec1:1vo .....iolpl.'

:a:J: - ao .:rolo do ....lti" o ~1_

:a:J:I - ~raa6poll.' o raapact1vo _101-

XY.t - J~"" o raopactl..o _1011'10'
XY.tI - ..........~1__101.10'

XY.tII - 11<>91 dú crus.."··o raapectivo
.-101.10 ... M a1rlt1ba-lllrü, l:uar~ • 1Ia1-...11.,

XIX '- OlIuco. • raapactl"., ....lclp10'

D - PaI•• raapectlvo _10ipl0'
llllI - Pr.la Grande, • raa~l__lei-

...'

XI - Itaperun., o raapaot1'wo .....loipl0 •

:rr"~r=,":.i:f=:~~~=f••%~:r:nJ:Y: ::..-, ,-

XII - ~. o r_paotivo ,...101pl0. ...
.. c:..iaUo da AbreII • _1910 da lIaoabu'

XIII - ~I o ra.paetlvo ,...101plo,

DY - aiu,a11a' • népiaU- _iol~••
... _ alt..h • x-~i__101.10. •

.. -.... !m _........ ftl_' • raapctho _101-

..."_ .. ao- JanU., ..;caeboelr.. a. JIaCaC'J:, CU'WJ, DYaa
-.n- • -.l-' '

• XY.tI i- _ IpaçtI. o raapu:Uvo _iol-
... o ...~i' .

XY.tIl - ..~11•• Ó x-plJCt:l__101-
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XLVIII - .abar', o ....pact1vo .....le1plo •

1l'1:. 24 - P1e.....1. ·d.fln1daa.. I .....
da :ludadiçAo daa .:Junta. da Concll1aç1o • .Julq.....to. loc.U
..dU na. cidad•• abaixo, pertencente. 1 •• Jtagilo, no bt:ado
da alo C..ande cio "ul,

I - Porto Alegra. o r-pectivo le1p10'

11 - AI~ta, o ....pect1_ le~p~e'

IJ:J: - Alvorada: o reap.et1vo aunlc1plor

:ri - Arroio Grande: o reapect.lvo aunio1
JaquarAo _ Pedro o.6r1orpio e c. de" ..nal,

XLV - Ponta Nova: o ra.s-otlvo aunloipio
e oe cSa Abra Ca.po Allparo da Sarra Arapan.. "rra Lon4'&,
Ca1url, Cana', colabra, Do. Sllvt6r!o, Guaraclaba! Jaquarl

1..ar. do Anta, Piadada da Ponta Mov., Porto .. ra4, Rau

:::~~~ ~oG~::;~'8:~o"~:i :~n'::t~:U:'~o~~:l~~o,P.:~~
serlclt., ~lx.lr•• , U['\V'Ânia a Viço•• , .

XLVI - Pou.eo Aleqr.: o re.J»Ctlvo -.unici
pio e oa de Albertina, 80. Repouao, Borda da lIata, lhJeno
IIranl1lo, eachCMIlra d. "in•• , C••anduc.la, Caabu1, c.r••~,
~~~1~~al,~~~;=~do =~1~~~~~' t;~~~~it!:~~;~,dO ~*va:
Jaoutlng., IlfUnhoz, MontA Silo, Ouro 71no, Santa Rita dO
••pucai, 560 Jo60 d.. "ata, sAo a.b••tilo da Bela Vi.ta,
aan.d:or JOII. Bento, s11vlanópoli. e Tol.aol

XLVII - albeirlo da. 'lI.va.: O re.pect.lvo
.....le1plo'

XL1V - PoQoa da C.lda., o ....pect1vo
aunioiplo e o. d. Andrada., eandeira do Sul, Botelho., C&ho
Verde, Cald••• caap..tr., Ibltlt1ra CSa "In•• , Ipidna. &anta
alU da C.ld•• ,

" - ".;" o ....pectl_ .....le1p10 • oa ...
Doa Pedrlm, x.avr.. do auI e Pinheiro x..chado,.

VI - "nto Conçalve., o ra.~tlvo aunl
ofplo. CMI da Carloe Barba.a, cotiporl., Dol. Laj••cSoe,

=:nt:.~l~ac;~~~~dlp.r:i~b~:ú~r:~.,-:I: ~::::
\'eran6poll., Vi.ta AI_qr. do Prata. Vila Florea,

nx - Caoboe1dnha. o .....pect1vo ....loi-

LIV - Obaraba: o r ••pect.ivo ~lciplo •
oe de =.. Co~r14a., C..po Florido, Cone.içA0 da. A.l,~,
i:~~i..,í Pron eir., Frutal, Pirajuba, Planura, ••ar-nto a

O- da In41an6pol1••LV~:-n~~~·· ~ r:~l::;i=.,:",,~~o :
~ei~., .

LVI - Onat: o r••pectiVO llUlliicipio. oe
da Artno., IIontln6polia de II1na., Burltia e For.,.o,

015 da Boa hper ./.~~:?~~r:c;~.r~:~~t~,-em~~Y~:J,~
.16i Rend•• , Il~naa, Kon••nhor Paulo, Santana 4a varq_,
ao Bento Abade, 81.0 Gonçalo do Sapuca!, ~ COraç.6aa e '1'rta_tea,

XLIX - Santa Luzi•• o ....pecti_ _le1
pio. a. de Jabotlcatubae, Mova t1nilo e 'l'aqUaraçu de IUn..,

L - No Joio Dal R.alr o ....pectl_ .",1
o1pio e oa ele Ca••ltarlta, Coronel Xavier ChaV•• , Dor.. "-

~=. t90~oog~~:: KaPr~~.~a..==.deCO:~~·álJ=~i:noá
'Ilra4anta. ,

nIX - C.eboa1... da .ul. o ....pectl_
aun1011:.0 e .. da Aqudol Aaaral r.rrador, car~v. do lul,
~....U:á c: :r=~:'cbancBo~a~t::.~do , Paraúo dO

.. 0n:J:0 araMe do ~,-~~:n:.r;:~~,-=~ct~:r:n::

.... hI. '1._,
11'- cano... o .....paot1vo ....lolp10'

111 - CAl'.zinbo. o .._pectlvo .....lc1plo
c. .. A1to Al~, CUlpOe 1Iorv-, Colorado, Ka~,
Dou_lU. LalJOlo. _-Toqua. ~.•alto ~ ~

LT - e.te lAyoa.: o ~.pectivo IlUnlo1r10
~~i.~~9.1rorrU:;~I.,~ach:!n;:, da~~lliadi~·~~à.::
~~=,~ai~~~' Prudente d. Moral., Santana de .1ra~

LXX - 'le6til0 otonl: o r ••pectlvo aunlo1
pio • ~ da Aqu.. Por-.oaa., Araçua1, Atal.1., ..rilo ,

=~~::W~:~~~à:f6,C·~:;l ~:r~~~ ~y=: ~~~t:
ltaÇ)bl•• Itlnqa, Ladainha, H.ChaCaIr., Kalacacheta, Man~,
.ova ltódica Movo cruzeiro, OUro V.ret. de Kina., Padre l'ara1
ao, pavl~L h.cador, Pot', 8l.o 30.' do Divino, 810 I,beatl'o
do Xarannao, Serra doa Ai-.or~., u.buratiN a Vl~ ,4a .~pa,

LXII - Ub6: o r ••pectivo wuniclpl0 e 08
da aras do Pire., Dlvin".ia, Dor•• d.o TUryo. Erval!., GUara
nI, GUidoval, Guirica.., Kerct., Paula Cindido, Plrallbe,

:r~~~i~~:i~l:;;;:ur:~~: =~~ln:l: ~~~~=~ :OU1.=~
Bl'lUlCO'

lDlVlII - Januld•• o ....pectivo .....le1p10
:.:: :: ':-~-:~i.=krMontal"'nl., "o PreciGo, "o

DIX - Joio Ilonl.".da. o ....pectlvo
..soi.1..... da Alv1nópoU.. Bulo d. Cocal.. llal. vl.ta ~

=:':l::i~:t..~;:~.r~~~o.~.;f:~l::n~::~~~. I::
..lMü,

XXXlY - Ilonta. Cl...oa, o ....pect1vo
_loi.1•• O- da lIocalllv.. Botualrl. • Ilr.alU. da II1n•••

~=l.~~;:.i~aro.aY~~,~~laooCO~~t,derr':t::ó
!l1_Gdo fIo901. Xl:>ia1. Uaeaabir•• ol'Ul'_nto. LalJOA _
_. lU..abel•• Ullail

_ .. Ant&llo h"a40 ~.ün~l::~..oo ~·et~~::,lc~t:na~
~l Cal'!"9"!•• 01vi~. &apara r.u•• IruqanópolI.. • ...1•
....., ..-ranj , tiradouro, ...1.., Patrocinl0 do llUria.,
...... DoIIl'ada ·........1_ da Cldd•• '1'oaboa • Vi.l.... '

lDIllVI - lkmI Li... o ....pectl__le1pl0
• .... • alo AcUa'

lDlXYIX - ~ ....tol O ....DaCt.l.vo _le1
~ ..... _1_. 01_" Vaaconcale•• xtabll'1to • 1lU1.-

. lDDlYIII - .....e.tu. o pectl_ ....le1-
......... OIIar:'4a-lld... Joio .1nI>all'O • V "'"

XXXIX - ••••e-: o re.pect.lYO wmlctplo •
• .. AI.1ftdpaU., ca".tlnc;.. CA••l.. Cl....val. DaUlnclpoU••-.l... .. .1n... Xb1..acl... Xtal1 da II1n... J.ou1:
==1~.ÍI:aW:a:;.~~~, Gldd....o _UIo do

xxx - 3\1.1& .. 'ora' o ":iYO ..101-

~=.=~~,~ :1c~:~~c~~:rar,~att~ ~~~~
.......~, xarlp6 ft 111n•• , Kat1•• "rbolla, ol.rIa,
~~~.:~:w~·~~J:~8~~:V;';:~~~~,..:oc~:a~
.11 • : MI, kna4Gr C:artetl • eialo Per.ira,

XXXI - Lavru, O r ••peet.ivo àunic1~io •

;r.::."~::: ~:lt=: camota
Ha~:q.~~rJtÓ~~tri~

~., l.Qain4rl_, "pc.uceno, olIveir., P•••• Ta.pa,
JteI'd6M••lraoe_, lt.1beirl.o VaraeIho, l.nto Ant6nio do Aapa
_. ~.~~1.'""9A!LOUv.1.... No T!a.;o,

• _ .. ca ~lr., ~f.: ~=g:~ 0.s:••=::, ~~~~-..,s..a.. ..r'tp6, Xanht.l&1ria, JllÜélom, Pocrane, Pra.ldanta
===-:n:-.~:I~C:-'aanun. do Kanhuaçu, do Joa. do

lCCaII - Ilonta Azult o ....pact1vo 1I\III1e1
...... 611 &apln.o-a, Janaóba, Kato Verde, Portelrl~,
U- _ IlAcha-. al!'.ude> da '11ft... "o Joio da P....1-

••

D - .,":.lqa. o r-pectl__le1plo ....

=1=::~1"O:::-csPott~1Gua~J"1:~~";::lr~~Pl~l::'
.t-nta. .lu1. .antena do J.e..... c: lI<>q.- da 1I1n... 'l'.pl...l
• " ...... -.lta, .

XXI - COv8rnador Val.dar••: o ~.~1'"

=t~P~.Z:an:l:rr~":~~Ti:l.~~~lt~:~':rt~r:r~·
::..:n~.,1n~:n:In::~l~~,C:~~ :-;1:::d.~·~~~ ~::r-:a
..rica....._. Vil. ""ti••• V1J:901lncll.,

~.. AqwoeM, ~:t.;.~ua::=-orec:~~~,~~~~~.~
C1a1_. _Iça0 da ""to Dantl'o. 01vlnol_1. da 111..... DOa
~. aoc.. .. GUanbA••, Gona..., llat.erlAncU., JIlnM

_. "'fta lIo .U.......Uat••• ~.nha••abln6poU• .s- .anta
:l•.::z..,~1 ••:::uic:ao:~1!~a, .:~~oe~11~1~
"1c91A6poU.,

_.. Anebur90, ..:xl}:.;.~~~: r:~~J:i.MIft~=l~
~I•• IIonte ..10, IIon'ta .""to cSe ..In•• , JIU••ablnho, .-ov.
__ • No -.. da Unllo,

_ .. aoa J ..ua do D~~~~~~;,OI~::cct~YO...~10~~~~
:-=b:;,-:~~:::r~odoPr~=lr., .anta An~nl0 do Jt10 Abaixo
_ .. Ik."ll., =.iJ:-Lub4~r:,n~~~:t~o-=~c1~:0II~
con-ole.oA01 erlatln.{ Deltla Monllr., Conçalv•• , Maria d. P4I,

=-~~~' .::~:'.' doP:i~;:~l~:Pua:1~l~l:'.P~:=r:~...,
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. XX - ar.vatai. o reas-ctl'lO ..,..101pl0 • o

llLII - "pucala do ...11 • nepeotl..

... lia I9b:llnla. Pa~~IJÜo=:a:"'r-=~~~fio •

llLIY - 'l'ritI ru-. o rMpect1........lei
~~: rue. ~~, CUlpo 1Io'VlD, CorolWl alcaoo, crl••1uaal,
TeMDt.'h~~.'Y~:"tatoc.~~to,....0 ~, a.cse 1IcWa,

. XVI - ftl_ro: • reepect1_ .~~ci5'1o,

llLYZ - 1motu"1..... • ~_ _lei-
pio,

VII - e-ç.,.i1-·õ nepactl......le1p1e .'
_ .. D.l....',,,11a. Itarla9ra a ..ta .. Il1o Joio,

_ .. _ .. _,VIU - _1... o hel**l'VO -.1c1p1e.

IX - _tQlo tio eolU. o· r.pecti....
....lelpl0 .... da AnlCl, ."n:oc!~t'Illrlt1nqa. Capeh de Alto
Al"'1". Cedlo. _ PAtI_. " lia ..na. lIeUrollllllia.
~=,do Jai:u1,.. • ...Ul.... o~ 00.1_. '!'eoflUn41a •

II - cruA ... al"'•• nepect.1'VO _i.i-·
p~o. _ de ~J:" 410 Paraqu.a_a, cacboe1r., eu.tze
~~. Oonoei9lo de· relra, OoWn"adOr KanC:;a.ba,1ra, Jutla•.
...._11t". IIIIrltÜ>Ol te 'flonolnlla, Ae. pjIl~ ••"PM9V' •

_10ipl0 ...... ~~ ==., Coe:..:: ~.-.~-
paU_...l1llp>lla. _te ....t<>. ãu!njl_. au.lh de ~
Ml, ~.u._, ..

. UI - ZUnApoll••.• reepeotl_ ~ipi••
_... ..~. _.tlnq_. U ....la. Itav1a1ra. ItaiaIt1.
Porto aec,uro • ....U crus .. ClObril1., ;

llIII - ••ira de ....tena. o rMpeCtl_
....lclplo. _ de '-9ua Fria •. AMU. _1_ &nquare'
""tOnlo~f candeal. eoncelQlo do J.ClÚpe. écr~o_ ...
Jlu'ia! tabu. pec..U., !rui. IAaorlo, PlitUodaa. lId_l
07_ rol ....ta Nr...... ....t:anolpol1......t<> 1>8_....
Qon9IlIO _ ~. krra Pnta. "rrinba •.'I'anqu.I.nbo,

llIY - _1: • reepec:t1_ '-uolpl0 .e
~~ ~=aál~1J\10 c.r~=l~~ir:.t..::~'~:r':::.f-i..t::••~.Jrf""" PalMa da _ta alto. 8el'AetUo ur--

I D - lu..-•• nepect1__eipio. -.. -."1..... Itllceri. una • l/J:OçQCla. .

lllII - Ipla', o ne»ecU_ ....lelpl0. ..... -,11"" lAal. aura do _ llúl0 ..in. .__~.

~l~t ;nalraWa, ltevlbl. It.;;l. 1Iua11. _ DoU•
_ca.~_, . . , .

_ ....;...ZL~':'~l:'°J::-:Uca::l=lc1~
rd Iblaç6. Iblra!ar_. Ipi. La_ Y.....lbe, ' ...... _-o PaI=I.; :~r:0i.:-=~1'"_leipl0 •

Art.. 2S - .1caa ...1_ ..r1n1.... _ _
de :lurl.4191o d.. "-te. da Concll1a~e • ""l_te. Iocal1
._ .... cldalla. ",,",lIro. pertanoentM i S' 1leg1lo•

a) .... btedo da -.JIla.

.se. It.apu-lca, l.auro L~':I:,do~ly~:"~J.~: 1ctpl0."

II - Ah'lOblb... 0·""pec1:1 ..."lcipl••

=~ ~t~~, -c~~~n~:~~~~'~~~~.:='
~juc......t~EO01"'. '

08' da ~iOltI %ri.i.=~t~"l~.~=~;~~t;.~
Clrl.b&poU•• ltl~~ dea .."... No _i....do • W.n.s.rl.y,

I'Y - 8c'Il J__ da La~a e r..pecti...

=1~=. •":dbu~ ••~~:: ~~l~l:~t&l~:""":~
Jlu'ta da Y!t6ria••""t.anIl

1
00 P4l1lc do eoribe•. s-rr.· Doura-·

da, 8arra ao ....lbo, aJ.t o do ICllto • T~" do 8rejo ••lbD,
Y - _. li nepec:tivo ...... lei"lo·..·.'

de Aracatu, Barra" ..t.ivar. cacu~•. , Condedba, Cord.1r"Oe, De. .
"dIlo.• ~ru. Ib1..._.· It-.;ai . .1ue.1oh.\z,Loo9O" íIoa1.==: ~anro--ou:r...~tiI"rd.' ~eo::=."to a:-Án~~""
~anbaçu' .

, VI .. cuaç'" o ...._U........1c1pl0.· _
.. AratAOa, lul- do Colhia, Itarant:..1., ~ JUai••rl, , 1Iuoete, .
Pa.....U. Pot requ4. 00 J_ ... VItória. ....U Lula •
....ta· Jlu'1.a _ma,

".1..r1rllla'
• • f' JXI - CUa{ba: o r-~iY'O ""101,10 • oe

.. aarra do ltlbelro • Eldor.do do SUl •

. xXII - lju1: o ra.P4Ct.lyo .-mlc1pl0 _ De
.. ..,..lcaba, A~to p.,atan_, Chlapetb • .1'41a,

XXIII - Lajeado: o rea.-ctlvo ItUnlaiplO _
_ .. Anb Gorda, Arrolo 40 ...10, 8IIrroe C.•••l ao. ..tiro
do 1hl1

1
eru.••iro do Sul, ancantatSo, bu.la, Fonf.oura Xavier,

'116po1 ., Ialqrante
t

Muçua, Mova 8tNcla, Pou.o JIovo, Pro
~ta~t1"9'!' Re vado. """a ..1... 00 JoM do "",,1 •

., ., llXIV - _~: o reel**l_ ...101pl0

J:":;"~::tv:=t'trsur.n;r~i~r.onhl' PaY8l"aaa, 1'090

, nv - Ilavo~. o z_pec:tlYo _lei-

llXXV - ....teM do LiY1'll_a>l o ree-"
.... _i"ipio • o lia Quuei.

XXXVI - ••ntia901 o rM~lvo ...101.10

:.:-..::nc-r':'d:·Áa~i:~~'vt~=ldo-::!,"fAr.~ do aul,"

• . . XXX'YII - Bante ~lo. o r..peo;rt11lo
_lc1.plo • c. da' CAlhaU, Catuipe,· Cerro 1tU:'90, De.....1........-ro. Intre 11"1.. Jlu9únl0 de e-tro. Çuu"'l _ 111.
....La.1r.~, llorto Xavl-.r, Roque Cona.1M, do 1All. GOnlap,
... lUV\Ml du Klaa6ea, 860 Mlcolay • aAo JI.ulo 4a8 IU~,

.... ..... .. ItaQU1 '!~~I,;;J:~o~a~l:':rcu""-toi-

XllYI - Qe6rio. o "..=1... _ielpl0 •

=ttl~l;a~l::~·~J:"dada~f.::"'To~,I~~l"=
caeboelr.., . .,

~ XxvII - "I_ira daa KlN6M: o rupeç1:1-

m.=:I=~!.':"':'"~~~~~ta~=!nba~tantIne.

XllYIII - p...., Pundo' o nepec:tl.... ...1
"'F'o'. c. de Aqua .anu, Ar'Yw'e.lnba, ea-rvo, ea.ca,
.c:l.rlaoO, Deyld canabarro, &.me.tlna, IIarau, IIOntauri, lIoVa=:J:::: ;'':lll~ril: '=l.~Ul, aar.fina Corda, -.ruo,

XXIX" "lou.: o reapautlYO aunlciplD _
".,~ ~, capa0 do Ldo, Morro~ • PlratJ.nl,

• _ ......ta Yltóri:Udo- .:f:";r:n::~ ~:s:'~~.....lelpl0

"' t .". I • • • .; • XXXI _ 1to&6rl0 do .'111:. Õ • rMp.c1:1Y'O.

....leipl0 • o lia CaCOlqUl,

I I XXXII - Santa Cruz do IIUl: o reeplictlYD

=tr~I~~ ~.:, ~~:nodoGr~'a1~~=,~:
eoIIcadlnbo, Vanlncl0 A1~. a Vara Crua,

. XXXIII - ....ta Jlu'i.' o nel**1_ .-1-

=sr~tl~~ax~~a~:ap~;~AoF~~ros:a~'='..;ri:
• Unira JIU1;~i

....ancll. "lbach, 801ttdacse, 'f.,.ra, ftIIe "1_11'_. 'I\InU rã
Yl0t0c' c....rr •

•10 • a. de Ant6nl0 ~;~~,C;~~::.do4a~: :-:~~~..,.lcl-

• OI de Condor, r:~~l;.~~~~;l:'~·~~,~~l~
"'DOAra, QUin•• de lIoveJabro, Saldanha Marll\l'bo, Jante- BArbU'a
do ...1 • TupulClr.U. .

XIV - Era.. ia; o ~.~th'O W"Jftleiplo _ oe

:: :r.d~1=~~~=r:~l~~~~'';:~i~-=~·á.~-:t~~
ru:lnai.lnbo, Geur...,. C.tul1o VIlf"qU, II)lranqa do .\l1,
Jtat,1be do 'ui, J.cuti~, Kalch.':Unho, n.roellno a..o.,
=l=ollo~Ó~~~ll:~o-.~...~: ::~·v:t=la.·::=r~
.. U ..lda, Trl. ArrOl~ • Vl.c1u~1

. llV - "Unc1. V.lha. o r".l**ho _lel-
.~ • _ .. DoI. Irü.... lvotl .....te lI.ri. do .......1.

llVI - ..telo. o r ••pect1'1O _lclp1.e.

llVII - '.rroupUba. o r."l**lYo _lel
",o " O .. _a _ do .ul.

• . XYIII - Pre4erlco ...tpbl>I.... o n.".cU-·
". ....lc1pl0 • o. 'ele Alp'atr., arval s.co, '1lral, JabotlcaM,.
..lalt.lftbo, Plnhal,.Planalto, Jto4elo Bonito, aeberl, 'Trindade
.. bI. Yloente Dut;.~ Vl.te Ale<IA • requenJÇV d:" ."11
.... Ca1Ibad do su~~xc;':I~~~tr=~~:O~It: :
.... Fr.....leco .. 'a..l.,
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.. COIl4adoI

"-,

do AK'e!' • Liaal

_ .. z__ • l~f~Y&rlUllld' o roopoct;l__101p1o ..

lllY - %po'"",. o -.poct;1._ _ 101p1."
DO _ 07'-_' O~1__101.10, ••'

Ilnl - .......... _ta•• -.-u_
_01»10 .... elo &11_. _ AlrM. %~U~.

orrOClSllbúol • vl"""'l.,
IlYDZ - 01.-•• -.-u- _1éll,~1

... .... _. ~.ir:-~~~=~- _101.1••'

Illl - ....11.ta. O ~"" _101.10 ••

VII - Caruarul . o reapactivo -unlclplo e
.... a.r-~lna~ a.1t1..nbO. "na de Ouablrabe~ I'rOe,
.....Ito. to-o1. elo Mo NU"1 J.tollba. 111_ Al_.
hlri. _ta' Crua "" C&plbar bo. Mo o1OlIqUI. do _ta •
'l'ori_,

.I ....~ ........-.
..~ .. ".--ba\% - Iooclf•• o roopoct;l__lolp1.....

11 - Ararlpln&' o roopoct;l__101plo •
_ elo _. IJallt1. ClIar1cur1 • 'h'lndadol

111 - IIorroll"C&' o napoct;l_ .....101p1••
,.. de alo PoZ"1MMlO, ....0 Joe4 ela Cor6a ar... • "r1..ItJIa4II,

xV - ..10 JanU•• a na~l_ _101p1.
• a. de .re'o da lladr. de Deu, aanbar6,"o a.nto 40 UIIa,"o COotano • Yaca1_,

V - cabo. • napoct;lvo _10~101

..~ do ItaMp :X';~~••" o -.poct;l__101.10 ....

lIIl1: - ~lra. O~__lôlP1o •
:-.::.:=~. _. -..l_. _a. PcqAc.~~

• ..... Urbia .....~I.;"r.~l=·V~~.,.~

XXIII - _Ido. o -.-':1- ~t.u
• .... _j1. oort:ae • Irlaawral '

.... elo _. =..; ~~~~lt.~~~~·
~~t.:.-=: ~~-=j.:'~~ta. "rr1ta. ,.1Uo - -.J.':'

UY - 110~ do ..talO -.-u'"_01.1 _og1lIo, , ' ,
01'" tbl~eoi..::F.ac:...~:;1==-:U~_~-

1lIl\'J% - --.... -.-u- _101p1.
• ... do U"!:_ do ~lr......jlMot,CIJot641a. I~acl.
==~.N.~'l'Úporo~~do ..1 • ....ta 'l'araa_.

IlIl\'JII - _ia, o roopocU.... _01.1.:..e;.::.r:-~~~' ....to 1l&r1. do caoibal:i6.~u..

..... c:a.ataftp • ..r:I:.;.~='':''~:-=1;f=~
Hrr&lrl

.... _101pl0 ......llDcW :~~t: .•-= ="Gr-~:~oolta. Gravota • _.

101 .. ,..tado elo ú_.
Z' - _ló. o ....-i__01.10. _

.. ~ln ...., tio~.....ta 1Allla .. IIcrta • ......., '

II - ~lrt1OOl o -.-u- _101.10 ' •
_ .. "1_. Col". do 1161a. Po1ra Gr~, 'I_I. Girã.. ' ..
.......1_.~ ... e:.-. LtiocoiI"C !!_~~I_IIa'cr 101.......
=..~."-r" Jacloto. _,~ •

nll - eo_, • roopoct;1_ ....lalp1. .'

;:..:r.l~~I;.=~..C::P.ll:·~· La~ - ao_.
III - 1ofla6o. o na U __101p101

11 - .1orMU. o napoct;l__101plo ....,::J:tt:.u:-. ~:,"'locc. lblalrla • 1JIO,i. lta..--.,

111 - ..ranb.... • napoct;l_ ....101plo •

:em:lrl~c••~~' ca~~~'~lnbo~1tWJlr..~~zen_, lati. 11>1rajuba. ltal~, o7lJpl. ta1edo.~ do 0IIre. '
"~J.Aa, kranau-~ "1M, NO Joao • ~.1IIbi'

1111 - 001..... O rMpOCtho _101.10. •

_ .. blrl08 DcNrWl~~~.Ir:':..n:..~~V:l:::10~~!t.o.
eat8:l"'lW1m.t c:anarlULa, Centrei. ~t l., do OUro, . Ibl~,
Dtltlt.4, Joao Do\.ir.&ll .ru.••ra, '''J...n, JIOrro .. CboIIp6u,
"lUftGÜ do MorTO. 1'Te. dente DuU'., ••n cabrlal. lauto *eM
..... GiM! • ~lq\11lt-lUq\M'

RlIJ - n.t.raMI li r.epectS... -..nlotple
• .... sabra Crende Ik). "t.t. (1(1 "Ul't. t-oo. Tblquera,
I)lld, Ita-U, t.j;dlnhO,· l"nQÔt.·, ...... \ube, tlarolonJl1o
....., 1I11avree. JatcU96. aul "'rhoe., t7'tl~•• ~rl

XIX - Jt.&bunel o ra-r:.t.1Y'O aunloiplo -

%:.J.~ =~:-cktr""~:' 3:i~~libr~~.i: ~broÚ1,Pll=~
~l:.1:f~' Itap6, Jt.aplt."",., Jkn'a c.n'" - aanta cru. da

XX - IU-u'., ...._U__101p1. •
.... ..--. _. \'wo4a1

XXI - tt.r.:U~a' O ...=1__lolp1.
;.t;..t:r:,:a:1=t'-1~r:l~...,:;1 -. 1 1"0.... _ ...i.
_ de .cNII, c.l.s.lr:IXQ;~~b~i.O=~l=l~ln~~i
C8~, KiraDljlaba, lIuf\ISO JIoVO, OUrol&n41a, ~to 1IoYo,
OdsabiIIC'a, .aGde, 00 Joe4i de) JJKN{pe, ..rrolAn41a,·
_b'AalU, 'Y1r~~. JIo'Y., Wr••• do.P090 • v.r... da ~,

, XXUI - 01..,.,1••• napoct;lYo _Iolplo •
~_a. ~1 ao. /loVa. lra~l:oltajl. I~ra.

~: ==rri~l~~=ác'~:·~. I~~~~ ~ do

.. .. __• cur~ ~·~":·.:b=r=~.... _101p10 •

UY - 10 ai_cu o roopoct;l_ _Io{-
ri:":"'::. =:.s.~..",,:",~~oA;"1:t4a/G16r1a. 01_. -....,

....... do .... Pr~-.:~~:m:..~=;:=:f;;
• 1'OI'rIl lIoYal , '

DVlI - ....to Ant/lnlo do 01_. a .__-
:t=Ir::t~1~a-cae~~~·~~U1~~lQAOl~
-.1. Porrel _a.ori, l!aUna. da llar9u1C1&. Mo P.~ CO
lI1f"Dl tu. 'I'oo1.....1••e,"'.odo • -.0001... Gu1-.r"',

DVlII - aonl>or do _fia•.o napoct:J.....

~f!~rf~;~~=:~u't{~{=-~vo:·="....:~-

.... a ...... _~l.Ix: do·~::::/PI1I>o1 • napom,l.... _101-

, ' "llXll - "'1...1~. do Pro1tul o ""PKt1_'
=g~o~~n:-..~~..::r1 c::r=a;l~~rap.,a. lt:aqllB.

XIXI - Obúral o ree~lvo ...101= •
;-w:r~1e::,;ta ~",:llndJ.a. "'1qIúriQ6. La~.. ... PO.

, llXllIt - Val_. a napoct;l__101pl0 •
_ .. caJ.n. e--. 191'ap1c1na. Itubari. _110~. P1ra!u _, Ir .1_ta 'h!!"rodo _ • 'raporoil

XXXIII - Vlt6d. da 0Clnqu1.ta. a roo_
U"" ..,..1.1.......1a Anaqic:bdaarn do ~'''10~. _
=J=.~'e:-:.":4.1. Ido ..1... aÜMUl. nata.

80 .."""" do 1aZ'91po.

% - _j•• °0 roopoct:1__101pl0. ...
.. -.rr. _ ClJoIo.loUoo. ltapor_ "·A,_. __ ..
_ .... crl._ol

, 11 - "_lal o lrMpocU__101p1o •

r:.t ~I;~r~l~l,~.I=~~. "1'-. h9ta

.111 - I_b.a, o roopoct;l__101pl0 •
_ .. ANla ~...........~ .. IIdto, ~1.......-1 "lba-
=:t.=~ _ta. _a 1101.........0. II1Iôoll'l1poll ....

lY - Laprto. O -.pocU_ .miolpl0 ...
:r.c-:~':"'~l':-:=; Po9O Vordo. 111110II&o do _tu.

V - ....1..., o~__01.10 ....
.. ca.ela, car.6po11., Divina ...tara, General KaJ'DU'd,
6.....,:atuba, lAn.nj~lr_, Plraabu.,. a1.ah_lo~ -.o.6rl0 lia
catata.....ta __ ~ Llaa. lanto Aaaro _ IIrOtu ••lr1ril

n - lIooaa aonbo... da Glória. o roopocU
.. -.101.10 .... .se cor1n<W do Mo Prona1occ. P.lra I!ova.
Ml."enal ~uo _; - &10vr0 do 8or91po. _oa _.1!:I:,do. "- -. Porto do I'olba ..... lU_I do

nl - hcor1'. o napoct;l__lolpl0 •
..... -.:o .. "o 'Pronalocc Aqu1_. ""0 Grando.
_ • l:04ro do Mo JoA0

i
111\& 4aa 'loroo. %tab1. "'aposta.

==-.~=::'1.=s~0~~.- _..... Lourdoo.

.. j ..1041(oIo''~ : ~m-=l: ~~~to~1~__ 01__iao.~ to 'o -.vl.lo.
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_lclplol

Art. :I' - I'ie.....la dafini_.. _

::.s:r~gf= =t=.~=0.·.~=~Do1;a~
do ru..... .

de AdriUl6pa1i•• ·~~1t~:, I'-=~:: -::t~lP~~
Granda do aut. _ri_o .1.._ •• QIalitto· aanaa' •
QIllcand1fthe'

·u - ApIlIà......i,o ~'lÓ.ÍIuaJi\Olp~o •

:l:'.-:ri=:"tÍo'~l~f6~~:,a.;."""'J: .::....aal•
1Y.ll .

... ela Aa"-. ~I~-~~peo1:1va_ol.te •

... ~.rte'lr8 GoMe, ~.~~~~~==J~p1.:r:.',:
de·~ ••~6>o .·.aaa..-.. .
... da Aaap6'. C)i.~;t.-~i.~~peot:1.... .-101

.- •

111 - lAranj.1 do 01'...1. o r-peo1:1_

n - ar.""'d.,o~.... _iolpio •
... da aaloa _.~ Lar9O. contenda. Lapa,

'. .. - , .....1." Cbateaubrlandz . o re.~....
:""~~t:.~ - da - do o-bl" l'I:anol_ U_•. 01'__

.. VI - c...,.. _o, o n-pect:jy., _Jolplo

• -'~éo=:=:1 ~,re~~=:- =ttia~.~~~)
~Jreua., Janlópoli., Juranda, Lulalana, x..bor6, JIOre1%a
aal..........üu" OU1ft.t& do 101 .. Ronca40r e Oblrati, .

. YII - eaa<:.vei. o r-I*'ti"" .....iclpio •:=nrto 80IIcavi::, ~r=1~.9~~~~~~~ =r:
Corbé1!•• I~. U_ta. IIOV. Áuro........te· '1'eZ'On ...
ONtA,·.~ aarr.. do ........,

nlI - CUUOI • r-peot:1vo .mielpl0 •
_ ....~ do 8q1 • 'fÜ>e91'

_ ela Cl Ga~: ç=~~.o ~:::;~i:,;",10~~~~
.,....., 810 'J'olM:, 'J'apajara, Terra ao. • 'l"unelr.. ..
ONte,

li - co_, o ·..-101vo.......l01pi•• 
de lUa1raulte. __ o alo Branco do lha1 • CAI....., Aa"l'

XI - co.....Uo Proo6pio. o ....pecrtl".

=~~~ J=.t1:i ~~: ~~~ll~~"''''=lca ~~tt:::
_. p"u"

l
Rancbo AJ.-vre. Rlbelr60 do .lnha1••."ta ....lla•

....tIl CAlCil. do ••vao. Santa 1lor1~1 'anto AntAn10 ..
Pu.1ao

j
.... 01'_110 da ............. _uao da ~...1....

_l•• Dral,

1lI1 - Po. do 1_' o ....pect.1vo _101
pio. oe de Dl-...te d'oee.te, llatel&n418, Medianeira, k1~,
....A _lnha da IA1.... lUo 111_1 do I9Uaç~,

1lI11 - J'ranoi_ ..luao. o ~".
.-tolpie ..... 1IIp6zw. _.~. Dote "1.~.

. Dl - t:onOII1ollo do ar_i.. o ....peo1:1....

=~~!1~~~a1~.,,::I~~'~~::n~~1.~1-=
40 1IortA, 'lf'Qc;nmI • zlnvuara,

.. A...1ra. ~u:,- Ibl1I:_, • r-p.ol:1__lo1pl0."

da _ 01'_ do ~~~~•.:.ra-~'= -:Ol~:v:.l~.~~l'~:.~.~1~ do ...... No QUaldo ...aravu.u•

UI " clbl_. o r-pactbo _101.10 • OI
de Al_. I'UD. JIar1ati • Or1i<ie1na, . .

. ... . nll - ru-uuaa. o r-I*'tiva ......101-
pio. OI da _ IJ.~. ~ do 'tio • No Doal."llqO,do .c:ap~,

:In, - ru....pebao•• roopOcu.... ·....101pl•
.. o de e:u.rlClftdpo11a, .

"" - ....bI I_I do ...... ·.. roapoaú_

::"J:f~1:,,·~~'::j~t.:~"'~~~~~V19~

• de _te lU_' Z'II - __a • r-peo1:1.... .m101pio. ~

_de aalao. lloOajiaba~~~~ht..s"!:~W> _.10 •

~I no ..tado do _1'6'

1Ill1...-r..........,

II - llbaatatu/>a. o "'~iva ......1c1pl0 •=-= ::""h<\r::c........ e:a-u. 19...·~- ..i. Iloju. lIUaalI •

III - Al_l..b: o ....I*'ti- -tolpl" •
.. .. 0larup4. Prainha • Porto de IIOs,

IV - Alblal"., o ....pact1vo .....101pio •
.. .. _eU_•• 8Ona4o.. Joa. Porf1rio • Uruar.'

., - ......lndaua. o ....pacUva aunle1pl. •."_ideel
VI - _. o ....pe.cUvo -tolpl0. _

::'-:fl:ó ~t;tt.~~. ooir.. If,o ...... 1'CIZ'teJ,. ....

III - Abl1.1.. o r-J*:tho _lcl~lo •
::':-:~~' capel., V19~., plndobe, xar1bondo,. ;.1 ~••

n - .._, o "".pect.1Yo .....iclpl0. _
.. CUlPO CIran6e, ".11& De••rto, lqreja aova, J'Unqueilro, • Olho........ 11&"_. pi~. Porta ....1 do .C:<Jl*i10..... - •__.uao,

., - Porto calvo. O .....I*'ti.... -tolpl••
.. de .1_lpa. J.paUnq.. Jundla. IUraqoqli ..uia de
e:-rwtiM, ~rto de Pedra•• sao 1ll1JUe1 t~ k1 .~J ,

VI - Santana 40 I~l o ~peat1YD
.-101pl0 • 011 &e Aqua Branca, ....tll.lba, Belo Monte,.
caalJlblnha, C&napt, c.rnelro., DelaJ,ro t;.?trv.i., 001. aJachoe,
JUapl, J ..o.ri ~ JIo..na, .:r.r...ul., Karavllha" lIar Grande,
-'lrópol1•• 011,..,..•• Olho d'iqua 4u 1'10..... Olho d·.4ua

~:+r:~::O:'..:.à::~l~,~~~~~ AQdcar, .1r~,

.-laipl0 • _ de ~~ G.-::..~:..::..t~,.:=~~ ..z:-,,==

.. e:-rafl.be,

VIU - "o JU_l doe Cupoe', o r-pec101
-._101pl0. _ de Anad1.. aur.· lSe "o JU_1. c...,..
A.1ep'a, Corurlpa, aar.oul DeocIoro, aote1.:ro •~ '~,

IX - Unllo dotI ••l.aru 1: o 1'le8~1YO
.-tolpl0 • _ da Br~nba. Cl>A Pr<ota. <:ol6ftl. Leopoldi....
==:d:.~oar;...o J~ :~~~' Jlilrlcl, lIa"I'O Lifto,

Art. 27 - Pio.....la dafini_'':' _
.. j ...1edl96o _ """ta. da ConclU.""'o • Jul"'.....to•. 100.U
......... oldac1N1 abaixo, pertsncantea " 7- aMJlâo, no satado
... ceari.

I - Portal••al o re-pectlvo IIUIIl~1plo' •
• ' di! Atlulr•• , ~rlbe, ea.cawlc CaucaJ.., Cboroa1nbo,
~lo, Cuaióba, JIorl.onta, Karacanau, JCar~pe, Pacaju.,

~~tÍo~~.P~:i~.do~OII~:l..r:",~~. :....
_ ~ AcaraD4l, ~:~l::~i~;wb.~=i:,~l~~
caD1_t:rano. Carida~r Guaraairanga, Xtap1~, 'Iiatíra,
aa111119U, Ooara, p.-cou., Palúcla, paraaoti e ~o,

::rIX - erateúz o re-~yo "WUDlc:lpto _
_ ~de 8o,a Vl~, Graça , Hidrol'n4la, I.ndepencS&nci.~

Jpe~., Ipu, Ipueir.. , Monaenbor. -raboe., aIoYo oriente,
lIcrYtl aua..., Par , .1raa 1'~1J::'., ~ran;., aanta
Cldt6rte. 'habor1l • 'h. ,

IV - er.to: o ....i»..tivo 101pl0. _
.. lU_ire. Antonina do Jrorta. ArarJpa ari. C_
aat.-. l'u1all Brito. Jardia. 1IoY. 011nd&. ~i .....tuaa
... Cllrirl,

V - I_~,,· o ....pactlW> ......lclp!c .....
.. aooplu., ll:;1Wlrcs. Jald... C.r1d8, catarina. cedro. 106.
~la1rla. _, lA...... .s.. llan<)abaJ~.! J-.,.. 01'<lII••i_c
«:az'M,lro, Qutzelo, .aabOal""" u-arJ. a' VarJlea A1e;r1it,' ". t '.

vy. Jlau.lro do JlOrta' o ....pactiva
.-10:1..10. oe da Aboa1an, Aurora, hI'balba, auTo, -:10=: =~'.GrJlO~t~, J.~., "ur1t~l, Jl11agrM~ lIi . o

'111 - Li_i.... 'do _, • ~
_1~110. _ de lUto ....to. ar.c.ti. Erari, 1.._.
nal • J.,......ea-. J.'iI\WZ'lbar.1 J.VWO..lbo. J~.
.... 1IoYa, "lhano, ..retro

1
Rot retaJt.a, Qu1xert, .......

_ -.. ... Javuaribo • Tabul. ro do 1lOrt.. ,

VIII - Quixa4A. o m-tlva ....iclpio,· •
... de _111. o....tado I ...p',*" .inholro•. Ibarabl&lll.
Ddaa1~1ft9a, Ila4alena, )l11b1, ~. • •.'anca, Qui••raaob1ll,
-*>z' "-U • ~IoI>6poI.,

IX - .ob...l: o ....po<Jtlw> -tolpio •. _
.. acara~, Alc&ntara, AlwJ.ntada, ..rroquinba, "la erua,
e-:.o1a cariri, carnaubal, Chavai, COI. ó., CI:'oaU1 C%Ua.
1'DZqu1u..:ó, J'raobolr1nha. ....ant:. .......1 1 ouarao aba do==: ~~l.;r~=p.,I ~,xt;rr~:' io~:
1IDn'1ftboe, lNcaabo, Paeuj". Rariutaba, lInntana do Acarll\li· Ao

~~~~'v,;;~~u:C~l~?~~'1Jba ara.

ArC. li' - ri.......1>1 def1nl_ ... _

::,~:r~gf~ =1:.~~~~o." .~al.J~~. local!-

.1 no ..tado do ..... ,

I - "16>0' o r-peoe:Lva ......iolpl0 • _ de
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911 - ~11•• o reapactlvo ...>1'01-!=1:r=: .::ar.:Tr~. =u~l~o~'rln, 8II1ratiftlJll.
nII - .l.nop. o ....pact:l__101pl0 • Da

~~'=1~~~úa~ollOrlaonta cio /Io~, _.- Ga'"

n -.~•• ..--.u- .-1cSplc,
, " - _lU. o ..-apectl__elpl0. •

de -.tood • _ Aripaanl,

"lI - II:_U..... o l"MJOCl4YO _ial....
• .. de __,~. I&4Ipllo_. _ OU_... 1IKto•
•U_._S~, '

4t ......tacIo »'foc:antt-.
Z - "laaa.. ....pact:lvo _lelpl0. •

=~.s:tCS;,:f:.,-::~ :T~l:c;.,~J...ar.J!.t--=:
Porto • ..,1-..1.....ta 'lere.. cio _ • ':'Dc&nt1:ú., ,

_ de -...a. Ar~,-=~~.h:...~~~":.,-~tt,.~
PU_1fi.. :J:tapod fi' 'foc:antiM. .......l....ta ~, •_106, "

III - Qul'Upl. o ....~eU".. ....t01p10 a •
.. Aliança do _. AJ.1PDl'0I4a. Duari. J'lque1rópDl1e. Pc..
"~la."1za,

IV - Ill....eau do Jroru. o ....-19.
=O~.O;:~tr~••I=;'At~' Jl1rancrte,

Al't. 31 - Pl.... ".u dIItlJlSdaO _ 'nu

=d~~lrt~=l:.~::o,·l~:;r~· local1-
.1 "" Katai50 110 __ I

Z - _. o EMpec:UVO_~i

u - jaá1a COftota/lt - O ..-pecUyw

ns - • o Nepactl_ -.nJ.olpS.
• _ tia SldocaOo, X9'l&~. 3apor&, "'vira1 e IUil:I'l1ar1' .

nII - """. _adl.... o ~ft
_leSpio e De de AMurUAnd1•• ~lt.... ..Stapad.
..~. Ivl_ • 'l:'quarwI.u,

IX - Paranalba. o ,.....ativo .-1cS=r' •
~~lda cio _. CU.IUn41a. CIlapadao do '.

li - Ponta Ped. o ...._lvo _leSpio ,•
ao .. Aatlnl0 070a0 • Aral IIorolr.,

... .. ~ Clar.~ ;"~~'.:"~'":o-==-:
"lvtda,

III - 1I&rr. do Garç... • ~iw
aun1oiplCj11. o. de AralJUalna, Coo1t41nbo. <:eMza1 ca.rae1ro.
.........t.i_" Ikwo Ao~•• 'forlxorwur

.. XV - C6~re.1 o reJlpec~iyo amlo.f.pl0 • _

:rv:t,..::tt~. =~u:v-~~'.=::~~:;. =~. -aI:.U'OO . 1la1to do CéUl

V - eol1derl o nap.ct.1vo WUftlC11pl0. N
.. car-, cl4a6e !ftl2ulI,trlal, IIO'Y. Cand, lIovo -.meso, c.oar=}_...tr1-.10. .l....-Aqu.....ta h11..1~. 'fone

91 - Dl_UM' o ~".. amielplo •

~~=J:~=~: =~~.3=:~~ o-~,~~~o::r-.:.
alo Cl.,... • ~çurah,

Dl - -.n. .. aarr.. . ~".._101pl•• _ da.....,. do 1Nqrea.~ _... ~1e.

_1_ • _ OU..l ••

o) ao letallo .. ICato -... ... lIl11.,

:J: - ca.po cr_. o roapec:t1_ _lelp10
• _ de a.ndairantaa. C&aapuI, Cor'9'l1nbo, J~l.~ da
aio _. _ ..... _ie111o OoMU. '1c1r'DUndJ.a •-, '

11 - _1. o re-pact:ivo _leSpl0 • 'oo
.. CGnIftel "pucal.. Pllrumo.. ..te Queda.- • 'hoUra'.

111 - 1qu1da....... o roa_lvo aan1a1pi.
• _ da ADaaUcl0. "la Vi.ta, 8ociDquana, .IonJ.to, c:aracol,
~ .. lAguna. 01_. IIlr_••1_ .' _

IV-~. o zaepecUvo.-la1p.to ...
de LtMrlo '. 'I'orto ...........,..

V - COxia: o rupeotlvo aom.1elpl0 • _ ..
__• aio -.gro • tio V.rde ",""1:0 I:roaao,

... 91' - Dour.doo. o ....pactl".. _lcSpl0 "

:: ==c:.~Í~~~Y. ~~~.~~ti:!~~. ~t~
tiaal,

"""&lI ....-quea ......1.1ro
1

1Iov. Pr.ta'" 1_. ,..,...le ..
Gellte', Planalto, Pr&.ne:b ta, ".la.a, ~I aaJ....
Ptlbo IIal"" do IDntn, ta 1 1 cio ....ta e _te anúnle
de> .;a.,;.ta, , XIV _ ' I"l o Ne~l__,loSpio
• _ .. •S_ e TurvO,

ri -Ir.til ,o ....peet1vo _leSp10 e _
.... Jml~uv., lúcio ..rtlM, ..11-., Prude.nt4pol1., 1IabOUQU.
aJo_ "'ui • .,.1••11". ~I .

rII - 1...1por" o ,...._lvo _le1p10 •
.. .. aorr••6poll_( eIInc1tdo de Abr."', rlUClnal, ~Nlr••

~.r~.~·~:r~;~·iv.~~·=l~~o-::O;~.~ .....
llVXl - Jk....dnbo. o ...._190 _leS

~ • oe ele bdlr'. Barra do J.~, CAabad, car16poli_,....=I:-dá ~!:f'~, ftvor., oueU.,..... ai""l"'" Cl.,.... ....to
rIIU - o1_b1v•••~__laS-

p10 • _ ......poU • llan901a, , '

XIX - Laranj.lr&ll cio 8Ul.. Napec:tho
-.nlc:iplo • oe de AIu-lra do P.ranâ~ Cane.plp, c;,.Q'...J..,.,..,
QIIedM .... 1_9" • Pal.1tal, ,

oe .. JLl'U'Draü do .~ ..t:1r;~1doop=~l=.:::t~f::r.~
07atala1ft1>O. Prl_lro ~ !Calo ...rtarwlpoH.,

lCtl - ..rechlll CAndlc10 _. o re-peo
t.1_ naaJoipto e o. • ou.a1ra, JIoV& knta ao.•• ~. JDza.

, lCtIl - ICarl~. o ,...._1vo _le1pl0 •
.... Aula1a, COlorado, Do'Utor ca.arqo, Plora1, 'Plor..ta,
.1*1... 19"8r.rv' ItaaW, Iv.tuba. Lobolto1 ~.=~~~:r~:,V~r=tl~J\:'o ~:~~'I~ ..ta ca.~10

lCtUI - par~. o re-.,.ct;ivo ....101.10
• _ 6a Antonina, euar.queçaba, ouaratuba. ..~1nboe •
lIo..-t...,

xxxv - .aranava:h o re.pect.lvo ...lc1plo

:o::.~~~GJ~r::j..~f:~ ~::t~.1a:l:U~il~~
-.rl1Anai, .ir.dor, Mova Aliença do Iva1, JIOva a.perarw;.la, JIoYa
Lancklna, hraiao do Worta, . Paranaclty, .ar~,
.1....1tl... do par.,,'. Porto Rico, QUer<tn<;1a ,cio Ik>ru, _ ....ta
crua 6e I'Onte C••telo. Santa I.abel do :Iva11 lanto M'CDnl0 do

=~.~..=~~ ~rr~v;féa-:0~rr~o~ ca .... ..., - do

lOlV - P.to Branco. a ....~lvo _lclp10

:.Dec.:.~~rri~~·:~~~~i.C;:O~:i~.V~' o1=~j=
~ .' OU:te. 8ultftll. vart • Vltorino,

XrII - Ponta ......... o ....peotl... .-1el
!~.:.,:tuni~~r&nl.'1"1.1, ••1W[elr••.l'arto a-aoaM. &lo

XrIII - aol_1•• o ,...._1_ _lelpS.
• oe &li cat..ara. c.Jlt.ná1"10 40 lul, Plorw.t.6poll., ou..racl,
Zu...aj•• 01• .,...p1U. J.uplonópoU., IIlr...lv.

1
_ __

... -av", Jlorec:atv, santa ln6a ....~to I.~c O, . ,

XrllII - No JoH _ PlnbaU. o z.....,.
t:1__lelpl0 • o 00 'flj""" cio "'1'

XXIX - 'folA_ aorb.lI o ~vo
,_I..Sp10 • _ .. Cudliv•• P1quelr., ortl_lre. _ •
aapope.a.

.. Ovo "... dO c..~ ;:'~-=I.::.~~::::::1~1~
~1 • Vara cruc do CUta, .

.. de A1Unia, Alt:o~~irru~-::r:re~»::~ -r=3t:.~
Jeeral.., Ipora, "ria HelMa, *-ri1ua, 1krY.'011..1•• NJ:'Ola.
/U>O o1orve 110 Patroçlnl0. ,Taplr•• X~1, '

llXllIl - Unlao da Vl~r1a' o ....pecU...

=~~1~~l:.o~pa~~;:::1~~t;aU1:1=t..~~~~
a Ao"'~ cio .u1'

XXXIII - Ve.nc»elau ar.ls o ~VD
.aloipl0. 04t da eon..lbeiro "lrinc.k, Ibaltl, JaIxIti.
Japlr., 'Plnhallo, ••lto 60 ;~' Santana ISo 1'tarad, alo
Joet6 .. ao- Vi.ta. Siqueira _ ~ina.

·Art. 30 - P1-\- ..da dIItlft1da. _ a_
.. 1",,1.dlç.lo d •• Juntu de CoftCll.ç.lo • Ju19.....to. loe.U
...... n.. elda.,.. abalxo. pertanc:antaa • 10' lIo91ao da .31Iet:1
ta 110 'J'raba1bo.

.) M Dlatrlto -".11

...... o Dl.trlto Ir~~:~~l1~.....:.,~::"~=~:l:

....tanta. cio 1ncho 11 _ta .11.....

II - 'f.9"8t1"'1.' a roapecU... oi_
nt.alU: 1_1 caU_le•

• ) ao Kataclo da ..to, _.

I - eutaW. o ,....poat1wo _lelpl0. ..

;.a::f~~l~.~~_~'~..s:o:lX=[l~~~:á ::c::
iIo Li".._to••."to Aftt:6n10 cio l<twrqar • V'r_ I:r.-,

lI' - Alta Pl0r0ata. o --_Ivo -'SoS-

~':'T"ta~.:f~~cÍaa:=:C~':-IIoc:=..~ -..
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:I:II - cala6 - o roa~l.... _lel.10 • _
.. eru.at:a, ~, PiorA.... , Xpuelra, JU'CU. de .1r.....,
Jard1. 410 aarlcl6, .l'UCIurUtu, Ouro kanool Par.lbaa ....tafta ..
"r1d6. No Pemando. No .:rolo do S_ • No ,J_~ do "1'1M.8an'. 1IoF... _ • 'r~dIla _ ..ti.ta.,

:IV - ......'-II1r1•• o ....~1 _101pio
• _.. _..-. Jar110 _ Ano./lcoa. J _.Me. --... ~.1DIIo, JtecIra car.rIe. 1'090 8J:aIIaO. .......'Ia1.... _,

llllIY - alo .l....l .·OOOa.. ....~i....

:r~1~I~oc:r::.t.~~::~l~~::~~ ~.:: rpo~~
::'~IJI:C:-:i~óJt:l~=,.tc.~~~r~,Monda!, ••1_ 1101.,

xxv - lf'UberAqs o r ••pKt:.lva .unloipl0 •
... .. kIM.", 8r1tÇlO do. Morte, Ora0 ••X''', Gravetal,.

~~~"~-=..al~••:o~":lo~ta_. da '14'"

• XXVI - Videira. o r..ppC~J;.,. 8mllclpl0 •
_ da .......10 orrlnta. ftolbv90. Plnboiro ....te. "lto V.l_

.~"
D'YII - Xanxerts: o naC:1YO 'a'W\iaf.~O _

::z.:-~l=no::: J'=~na~~aioGa~~.-::o-;'~
1'arvoIo ••Xaxlo' .

Ut. 33 - rio.....10 daf1nl..... , .....'
.. 'urll1d191o ... Junta0 da ConG1U.çAo • Julq...nto. locoU._ .... el__iXo. portancantoa' 13' -";110' ,

.) _ .._ 1M.
:I - 07 o roepoM:tLYO _lelp10 •

:J:,A1C:::=~ ..-:&~ c::o~~,~=~o,~ :1=:
_ta alta. 810 .1....1 da 'l'&lpo1 ......' '

de Anra, üeCJOlftIta.Xlt;:l:;:.~ar:=v:o,,-::lC~:~r~
1Iu1.......11_ • "01910'

lU - ca'...i ....' o roepocu.... _lel.1.
• _ .. ~ 3 , Ionlu de Santa N, Cachoeira dotI 11141.-,
_to "'_ ta 1Io1on•• 810 Joa1 da Pl.._. alo 01......
aio da ..1_ • orriunfo, .

no - ~1na c ...-. o ....poat1.... "';'lel,.,
~De de Areal, Aroetr_, 8an'& de aao lliquel, Boqualr1o,

1Ia9ar~,'=é, ~tl;=~~ =~VO~ln~;·Que-=:.
.... alo II_Ulo .. La.oa da Roç......... _nela. 801_._..iro'

I Y _ COtol' do Ilooba. o ....poM:tlvo _1..1-

e,::.':.:'~~ r...=~°ai~~~v:=-:Ch~to~'
. U - OUoral>l... , o roe~l..........101.10 •

:: tn~~~l~~!~~~~-ÍJ:I~:Oti~,cae~
da Dontro. ....i. P116&o1_. p1rplrl"uba. ....... .. ..ia.
........,1•• 80~ • 'racl_,

UI - Itabalano, o nopoct1.... _Lelpl••
_ da :In91. """lplr_. .....".Lro...tuI>a. _ .. da ._.
P11......1..... da alo r.ux,

• _ da __tara ~~::po~~....~t;o~=~
Y.lI>o. Dl.....to. Ibl....i .....a1ra • ....,. olL.dã1 Pedr. "''''''•• ,
PLan06. PrS-. 1._ 1 .antano do .....,... .....anta _
Gan'atea. ,alo Ja.4 de ca ana, "na Gr"- • ~aY.r_!

• _ da _ ... 'rral~7==r.'J:..=~~=t:1LS:
,1at:o.

II - _toi..... o ....~1""_1..1tl0 • 00
~l;fv...~aioo:.=:tro· :.~~~o.:,,~~~ ai:-,

ll:I - Patoa. o ....poct1YO _101.io. _
da A4ua .......... coc~ da Arol.. COti_lr.. _ •
DNtero de Malta, ...., laaCUla4a, Juru, MI. d'Ama, "lU•
olba D'1aua, JI_aqea, Qu xaba, Santa "!'ar.ainha, ilo .lo•• cID
8aftfia, j&o J~ do aabucJl, 810 ....., .",b Luzia '. V'r...,

da aur. da .....ta ~~.-~~: o:~~.,=~~~...,:
Plo....ta. lIovo ••bol.... Podr. Lavr_. alo Vl.....to ..
....1156.

DII - _ •• o ....poM:tlYO _lelpl0 • _

=ulay:t~'.~~:' ~~h~!:' ,:~aa~,:,,1Bbe~
Ulrallna, ,

_ da _torro. GIn"I:~ ;;::~~ o~l::,,=~"lLs:...~
_to. "19&41Mo. Mo J .... _ c:or.\oi...... 'IIIix.l....

~) _ .._ do 1110 arando do _.

~ JM\W, ~.~ -1:r=lS..:r~.:.Tt:~c1~~o:~
~r:~al~10. 810 eonçalo do baranta•. alo PaUlO do

1_ ~ ~~~r:.=~"ir'_1"1!10J:":::~
~... Par.u......_ do ..toa. 810 iãi"l~'

'tU -~......p...t.1"" _1..1.10,
ftU - -..-.., o n>o~l__lalpl0

ta~,

•• talnNllM,

Ut. n - Pl.,.. ...1. dotlnl_.. , .....

::,'-=1~~-=~c:;:c~;.: aUlt;:an::"~al~.
~ da .....ta COtar1na.

I - .1A>rl.......l1.. .. ,_poat1YO -.!cl-

.-te,,1.,
" D - faNtS-. a ....po~l"" _101.10 •

_ ta Ata1a1tt ... _ o Mo p.ulo da 011"'_'

DX - '11I'" o ....poc:tho ....101.10. _taU__ ._101.
~) _ .._ da Iloral ..

I' - _ 1'l.ta. O >1:1YO -.101pl0 ••

lU'
U .;.._........, o Np'M:tlYO ..ml..1pl0 •

_ .. hc1at:o _. -.r-1', IIol.lro. ·...a1•.cr.-. alo
"...... aul. _ta _ do 1I1U. _10. 'rl_ do aul •,....,

UI - "1no1r10 caaI>odlh o ~""
~o • _ .. _ld. ItaPua rto "lo,

no - al_u. o ICUYO ....1..1pl0 o... ...,... ..--,
l' - _. o ....poctlYO _101plo. _

.. ........L _eanol1Jlba_.OI1llb1..-. "',.r CIorc1ni>. lIoYa"".810_0 aaUota ti,ucaa. . .
U - C09&dO'" o ....pactiYO ....101pio • _

.. :r..- 11191o~ lIllI _.&atao • ~1_ cranda, ,
911 - canol_. o ....poat1"" _1..1pl0 •

• ...., .. 1'1,1n • _ aur..,

9111 - ClJa...",s, o ....poctlYO _lolplo •
• .. '..... da CUpoo6. COÜll. cax~ do SUl. c:o ~
1'101 _1•• _ sz.x1•• Pal.ltoa. P1nIIola1_ ....
~ .."... Alta o unl10 do oe.lto,

.' IX - CllIIC>ikdl.. o ......M:tl.... ....telpl0 •

:.r~.1n:rc=~lo~~~Uáa~~'...~lo':".aul~..._~,
• .: II - crl..1... o _tl"" _lelp1o • _
.. -..ol1Jl1nllo. I~~_Lauro Jlii11 110,".......~. ............. 0&"_. Slda_~lo •~__, .

D - C\lrU.l_. o ....-"1"" ....t..lpl•
.... coml. Pinto. _ta Alta......ta ,COCll1•• alo J_
.. ~to,

, DU - bIbltu1>a. o ....poc>1:1.... _101.10 •• "I*n1.~'
. XIII - Inelal.1I o ....plCUYO _lelpl0 •

:.~-:-ÍlodaaroU;.;~to-. llollto _lnbo. alo

llIY - :ItA':l.1I o ....pacti 101pl0 • _
..__• 'I1JlDta. wl. Al~. .._tu. ...... .
....-'

Z'I' - J"""'" do ...11 .....poct1Yo_lellU. _ ..~. -....ira. -.r__ • -....ser,

Z'I'I - JOAQObo. o ....poctl"" _lelpl0 •
_... ~ ..t.i.ta, ~ Doae, ca.poe ~, ~ln••l,
~t.. =:1. or::~ Tl11~al '.'OOOto. 1.......

Z'I'I:I - Jo1nvl11.' o ~1.... _101pio
• _ ta~l. CIuIIVa. :Itapo1 • alo _1_ do "'1'· .. _1. _1Ml~~-J=' _o.:-....r.'*~..-:l~~~P~
*10 .. 1N1. coloq _. otacll1o CoOta. alo ,J~••
llnIIdo1 • ......-,

XXI - llaf'ral o ~~J.~ _101pl0. _
..~•• _to COOtolo • Papanduv.,

. ' :a - Porto unllo, o .-.-tl.... ....tolpl0·
• .... :IriM1pollo ..._ e:-ta,

• _ .. Ao9=lb41. llllI~:~~..:...""=~ ~t~ec:
!!M<w!',.- _. n.l...... 1-.1•• Itupor_•• J .......i_
~, I.-oberto laal, Lontr.., Petrolln41a, Pouao a.doft
... _l_to Gotl1io. Praoidonto ••r.u. alo do C_f alo
.. _to. "l.to. 'rol6. TI:-..so contr.l. Vldal _. Yltor..1n1M ••i ,

llllU - .10 _ do 'lul. o ....~1...
~ • _ ..~ Al..,... • ,aio L_'
· icrUI - Mo J .... , o poctl.... _101pl0
• _ .. __ ........ ~11na. AniUpoU•• Ant4nl0 COrloo.
~L~' _m...... Col__.L_~~lboc.. ....10
~I,~ _~. _to -..... _.trl.....
lIaidf~" .
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.:u~ .- Indal.t:\1ba. "roapocl:1vo IIIIftle1-
plo,

.. CUntva,

XlXII - Iupevat o ~~lvo -mic1.pl0 a
.. de Ipl.l, aarlo da AntonIna, Buri, <:aC:O~to, Coronel

=t~,~t~ó .~~~:t".~;:~r~~1.~;=r1t~~·r".
XXXIII - It:.Apol1•• o '....pacU'YO .....leipl0;...."tn::, 10_, IlIlt:1n;a, Itaj.., llOYo IIorlaonta •

DIUY - 11;11. o r_pec"J._ .....lc1pl'o ~ o

XIX '- CAJIpo Lillpo Pa..l1.t:a. c ....pocU_
.-J.c:lpl0 • a. de Jarinu _ V'rz•• Pauliatal

•." .11...a_to,~~~~~~te°~:~=d.u:l~~10~
~-I '

DI - Car.guatat:\1ba. o rupect;lvc .....lel
pl0 .... dII Ilba "la, ao _.1:110 o'Dboit:\1ba' .

DII - Catanduv.. .. 're.pectlvo INnleip10

:'~i:-bl~~~::r~,~~.:..~b~~ú~r:~~rniY:~#TJ::::ra:
llEup&a,

. :unI - cru.olre, o re.~lvo IIIIftleiple
:'::'1:: • ~1::lr=m1·1, Lavrlnhu, QUe uz, 810 30M do

, . D:tV - nracena: o raas;eet:lvo JNnlc1.pl0, •
... dII lraPlU"', J'anquair6polb, lIoJite Ca.ul.. , . lIaYa

=-r::~ó J='do ;:~S"lh:-:Oiua;í'pauI!~~41., ~ta

, llllY - Pornan&lpol1•• o reapectlvo ....,lei:-
p10 • _ dII IIOlein6r.l1. bt:rel. D'oe.ta GOnoral. "81.,.40,
c:u.ranl D'oaata, I:nd aporá, Macad.Onla! MerIdiano, Mira ltatr.....
la, Padranópolle, Popullna, 810 Joao da. OU.. Ponta. _
orw:.-l1"., '.

~ - Franca: o r ••pectivo ·aunlciplo e
a. de Crl.1:aia hUlill1:a1 Itirapul, Patrocínio paullata,
::'i:!:l~á~.t1nqa,Riba rio Corrente, ltitalna _ 81.0 Joa'

lixvn - Garça. o r ..pectlvc lIIIfticlpl0 •
... de Alvaro ele carv.lbo, Alvlnllndi., Cllia, J11110 lIoaq1Jite
• L1Iptrcl0' '

XXYIII - Cuar.~U, o ....~'YO
.mJ.cipl0 • ... dII ApIlroc1da, C1mba, Lagcl.nba • J1D..lr., .

• Dl! - It:.nh.'a, o ....poct:l'YO INnlclp10 •
_ dII lterlr1, II1racat:.. , ~.'l"i, Pedro ele Tolodo • hr\libe,

Dl!I - napel:1ninqa: o ....pect;lvo """lel
ê~,- dII Antat:\1ba, _rol, ao 111_1 Arcan:lo, aerap\!i '.

• - Arl4:r:a41nat . o r_flM'Ct.lvo -.mlalplo _
~ de Ca.t,11bo, auaraoal, Itapura

1
IAvin1., Jlirand6po\i.,

1IUrl~1ft9. 410 .UI.. lIova 1n4IIpend'nc a, ...r.lra Barreto. suei
...."""1'

n - Araç:.tuba. o r ..~tiyo aunic.1pl0 •
_ .. -.nu da Abreu, ouararap.., 1tUh1.c••• Valparal.ol

• oe" AMrloo .ra:f~l;n:~~ar:;S:r~;~~l=I,.unJ~~~
.anta Lócl. • IIotuc.. •

YIII - Arara.. o r ••pect,lvo -..nlctpio a
~ ..~ a 'anta cru. da Coneeiçlo.

XX - bala: o re.~ctlvo -.unleipl0 a oa

::la1c::1~~ar:'~,~:~t~~, ~::~~ ~ T:~~la, bracai"

X - Avari: o r ••pectlvo .m\lcipio • 011 da
Aquaa da Santa "rbara, Arandu, Carqu.tra C••ar, Iara., -lu!,.
1Iandur.l, 01410 • PUUlapaneaa;-

• XI - aarr.to.: o zoe;.pectivo JNnlclpio •
oa de COlina, C:Ol6abla, 0ua1ra a Jaborand.11

XII - Batat:al.: o r ••pectl'YO .....lelpl0 •
011 .. Alt:1n"pol1., aro&aqu.l, Jardln6poll., lfuporanga,
Orl&n41a, .al.. Oliveira a Santo Antonio 4. Al8C)rial

XIII - "uru: o re.pactivo .unlc1.pl0 a ~
de ~, Araalva, Avai, Cabr.lia Paull.ta, DuGrtlna,
IacllftCJa, Luclan6pol1., .iraUnlJ19. o Ublr.jar.,

oe ,.. b1MI~, XIVIbl~=~uro:.a::.~~ ~~~r;~~
.1rangi,.1ta.rl9Uair_, '1'arra Roxa • VlracJouro,,

. n - .1rl~l, o ....pectivo .....lelplo • _ .

:'~~~m·'':~~~ro,.ra~lé.~~~~I.~ln-=:tln~~IT:;
.i_t:1I, aant6poli. cio Aqwlpel o Turl1lbJl,

m - Botucatu1 o. ~.~ivo aunlc1pl0 .'
Ge de bbaBl, aor.te, Itatin9&, P-.rdlnho e "'0 lCãnóa1.J

-.mlalpl0 a ~ de At~fa: .:ag= ~=l~~~ J=~~1f:~
_..ari .aullata, Pedra "la, Plnh.lzlnho .• Plraeai.,

MIl - cajurul o r ••pectlvo aunlc1.pl0 _
_ .. caa.la doa Coqualroe, SeDU ao-a do Vltarbo, 810 81"0
• "rra Azul,

I - dbpl..... o ~1"" .miefp10. e

z - _ Valbo, o pactl'YO _lelpl..,

U - Az-i_., pacU_ l ..fpl.'

UI - _1. o pectl'YO lelplo'

. :rY - ·co~ "'llaate, o ....pactl'YO·
~ •• de CUw:lolr..,

". - c.ta ., o ....pact:l'YO _lel-

vn - .Tuu, ......pact:l'YO _lelplo,

n!1 ~ Jl-!8r""'. o ....pectl'YO -.J.elplo,

D - ._ Pr.t:o 4'Clael:e, • ....-"1-

.. - CUrral. ~, o r-e~lllfO __lot.10

L" -t,ao~\1bAaa:l=~~lç~~;: co~~o ~ro:.ito;.fIqU~ .
~8IOAftI, lAooa!$e V.lhoe, L.aQoa -.ov., lAJ•• Plntae:t... a.nta
D1la, a&o "nto 40 TTalrl do 'toM, "0 vJoent-, .{tio JIovo,
~ • lIu1 ..r_.,

VI - 00lllftlnha. o r..pectl'YO _lelplo •_ .. az... ...1~ ro~.. .rejinhO, Canqu.arataaa, "pirita
a-at., ~t. Al-.gre, M181.. ,"lqr..r.a, •••••9'1'., "'-dro '1albO,
Me~ do .iplbu, "nacSc,r Ceorçrlno, Av.1ino, 1'1.IIbau. do aul,
~. v.r. c:r&Q • vila "lor.

VII - Maca".. o r ••pectlYO aanlclpl0 a oe

r.:~ '=~:~11~~~=r~~do~io~'lIo~'
VIII - 1Ioe1lOr61 o reapeatlvp amlc!pio e

.... Apo41, .ar.1& Branca, ISaralln.-, caraubae, Felipe GUerra,
~r Dl'C-'.pt JkMIacSo, Qrotl.oa, It.l1, Olho d'!qua doe
~. serra da "1, Bever1ano "lo • u-raaall

'. IX - Kava Cru•• o re.pIMJ1:1YO -.mlclpl0 ec.:: :t~Á4a~-:a~~~.:m~~. ~i:lr~;;_CS:. :-~=:
b'Ml....t.e Juaoellno, .anto Antonio, do Joe4 Ü c..pe.~,

...... a101 de aoua., "na de do ..nta e Serrinha'

. . X - Pau doe rerrocl o ~pectlvo -.mlcl-
••• De cs.~ .ova, Alexandria. A1.1no llorwo, Antonio.
1IaRl.Jw, Coronel Joio Pe••oa, 1À.I'.Itor 8everlano, ancanto,
ftaaol-eo DIlntatlJ, Prut0e50 Go"., Joio Dl.., Jo.4 da hnha,
~i•• lAJ1. c;o.e., J1arcellno VI.Ira, ICartina, .....1..
!'aqiDa. paraM, Pil6e., I'ortal~r., ..ra.l "em-.ncs-, Rat••l
....ira, aJ.aobo ela CruE, Riacho de aantana, Jto401ro
......... ao rrancl-eo do oe.te, "o lli91Jel, TaboleIro
....... ~ta Ananl.., VIÇlJea. Pata ..

Art. 34 - PlcaJ1 a..l. daf1nldaa.. • .....
.. '.18419&0 ... oJUntu ele Conc1l1aç.lo o J ..19aaento, loc.li-
___ el4a&18 ~~":'; ~~~::._!Ao.

U - AdaollftUn., o ....pectl'YO .....le1..10 o
_ .. Pl..... alcai P16r1da .a..li.ta, In1U>la ....U.te, 1.uci11.,
~l6pel1., Oliva do cru., Paeaeabu,~ ••al.cMlrlol

. UI .,. _rlcana. o ....pectl__leipio •_ .. e-.5pol1•• _. _ ••,

........ "LlnMl.~j':=~.~ tr'~~'YO~e~~: :
8111, II!'~, ''''''''lra, ....... Jle9ra • _no.

UI - Cl:uMlro 40 hl. o ....pocI:1'YO
......1.10 •• de Jllncl0 Lioa,

:rY - ...1:16. o ....pacU'YO le1plo'

. " - llad11relra. o pecti'YO _lel-..... "'_1 UrIlllfto, .
n ... __, o pectl'YO _l"i.lo"

YÍI - lrapIrll o pecti'YO _le1pl0.

Art:. 35 - PlcaJ1 ..81. e1etlnldaa.. • .....
.. :Il1r184191.o ... oJUntu da ConclliaQt" o j ..19__nto, loc.li":
......... 01dalSea aaixo,' pertanoentall I 15- Jl891ao, laO
_ .. No Paulo, coa _ n. Cl_ da, ~1nu.

. II ....1MJIte -..o, o' ....pecti_ .....lefpl0
.......i"o D'oeste,

. . , .• 'Xl: .- _l_te ...,lel. o ~'YO
~o • o de .u'YO~"" do llaal:e,

XU - 110110 ele !loUr.' " ....poct;l_ 0W\i
...... _ .. Alta Plore.'ta 4'oute, lkNa ar..l1lndla D'OUte•"'ta Lu.i. D'oeat:e,

XUI ... "luMna. o ....pecti_ -.nic1pl0.
11) DO cio ADft,

. . .' I - alo _, o ....pectl_ .....lei.l0 ia
_ ...Uclc1o de e:utzo .·_r CUl.,....,

U'", .~ll'la'·o ....pecti__le1plo •
.... _ia _11"

...'...'
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:r.d - ao....... o ....pactlYO -...J.ol,io •

nI - c:bapad1NIa. o napactiY'O .....ic1pl0
• ..... aaa~, 8Z"ejo, lurit1 cse In6010 v••, Itapec:uru,""'1I>lo1l 60 Aàalda. Il&ta _, .iJIa _1.,.... aanta
QultArl. do ..........0...o ....to do R.io Prato, 8.10 Barnardo.__toa ov~ ~ande'

nu - ~trb. o na-=t1__lcl,1o
.00" _.., ....anII&o. btrolto. Joio Liaboa. __ü_. Porto .......... o sitio 1Iovo.

.. ..~. ~';l:....a.-l~'J:"'''~~::.:~o;r~~
r-nr o .....1-1111'10'

li: - ....ta x..... o ~Y'O -uolpl0 •
_.. As'U"1, ... JU'diJI, lIonçao, PeDalvã~- P1JwSari-ll1Z'1a.
_ta r.oosu. Vlau • Vl_1• .., _I..

~) 110 .._ do 'i.II1 ••.

.. &1_. ~ aaI";.~;lo~~:......~ol~l~~
_ .11 • 1ll11&o, • DO bt.ado do ....anh40 o .. 'ri......'

11 - 'arna1ba: o ra.pactlvo _lei,10 •_ .. _lU _ ~ a 1Mb c:0=0la,

IXI - ..o aai_ Ilonato: o roopec:tJ._

=:fP~.~~aa1o~~:ão~~~""if:~ •c.;~~....-.

• "1Ia1.'f~'
LllItI - ..l:'tAol1nbo. o ~t1__101

p1a • 00 do .....,~. _~ • _C.l,

o 00 .. inçool_LllIt~I ;.:~~.rozee~;:. ~~p1:
~,

LllItIII - T&nabJ.: o ra.pactiyo _iol,lo •
_ -: ..~. JIi.nMollJIIIJ.a. _to Apra&1val o Pcl""l.

....~1_ da~a: 'r=ic,oda""'-=~YO=~1.,:
~._,

LllIt'f - 'rl.UI o ,...pect1vo .....lcl~ ..

::.J'>~"'~~°Po~aba~W~hl~· jü

LDYI - ~. o ....pect1YO -.lclplo ...
~tt"; 1I1IrGel&ad.1•• Iraol. ""•.JIU&. Qualrdo. Ql>intana •

AI"'t.. 36' - Ploaa __I. dIIrlnic5aa.. 'naa

=t1:"~~.:::=~.da~~=o.·11~=-'~·1_11-
.) _ .._ 60~•

I - ao 1.1l1.. o roepactivo OIl:Iftioipl0 o 00
.. -.rio. __ tito. aao 0l0lI' 60 R.i_ o ._ CIO ~ar"

11 - A9aUAnd1.: o napooot1_ ioi'lo'

111 - _h o ~1Yo iol~:,,<:

=:~ttI-~~='d~~ ~~90Pa~o_:
..~r=.~. V1....-:l-Uorr.1f'r:.cen- do Maranll&o. "o
.. hr:bl..... ~ir~ag:.~~~v:,~~~,·.::
NUa" aalau. Ao aa!smcIc cIaa llanoJ&I:>eir.. o Toao rraqooo,

v - ....... do cerda. o r-pectlyo ...m.ol
Dto • _ ... 00. JllI4ro, GoDcalv_ Di.. , Grajad, JOlNl&n41a,
111_••1r.t1ft6polla• ..,..idaDto _ •• ao ~ ........-...'IlID_.

'UtIII - _l_C. "'_la~o • ~
... _101pl••• _ da Cal"''-r_l1_ .. CUnI1a ..ull.ta.

=-=~~~'':=;-':to~~:,~!..T:-l-
LU: ,. _1•• o ",.pooot1__lolp1o o

_ .. -.. ~. oJfl6o~ • QlIoU,

. LIl - ...1otre. o ftlIpeot:1YO _101pi. •
_.. llaI'nl ... 71In<l, CaaaMl.. .1do~. 1_.
~. ;n"pu...d_.-AoÇN to 1Iarr'"

LIa - lIUlai"'" to:r • r-pecU_ -.1-âIIle o _ .. _U-. CII1atapan • OorX'1lft&,

LXII - alo Claro. o '-Uvo _iol.s•
• _ ..~. ~ta1. 1"_,, IUrap~ • _ta.....-,

_ - -.n. o r_peot:l_ .-J.al.le . LXn - ao JaIo da _ Vl.ta, o ....pect1_
• _.. anaba. .....lU..l l _.~. l...,~. lpuA. _ -tolpl0 • 00 .. aqpel. A4uM doi Pr.ta, "plr1to _ .._i4IMI'&. 1Il_1....11•• lIOrI'O _. NOJ~ .. .....,., l'1JIMl .......to AIIl:6ft1o do J&nÚJ1'.. V.rqoaa Grande .., IIUlI

ll:XXVI -'_loual. o r-ap."U__101- LXYII - "o JaM > Rio Pardo. o "".pac_
... _.. Cbll1- ~1~, h.r'ftaft4o ft'M,~-..:.... o.ar~!. 'tlYO ...tc:lpl0. iDe de c.concs., c Branca, Dlvlnol'ncUa,
....·Üu· ~lle,·'l1Il_. ftl........._~I,.~.o_ ~-~.• n"l. __."" _tlA" doI ••r o T.plr.Uba.
&1oIN .., llt..., '-'- --- .-- -'--. --' ... i.irnn _ "o ~oe4o do R.io ....to. '0' .,...pac_

Dll'III - ~b ••..--u-..ta1~ U __101pl0 • 00 da "<!lo "'a1tt. COldral. """pl.cu. 1""',
• _ .. 'IearaU • IaRta .anca,· Jac~lUraaaol, ...... Paul1ae., JIova C:rana4a, OndA Varde.

XDYIII' _ Jal", O ~Y'D ...io:lplo • OI" na,. ••l_tlna, Paulo de 'ar1a, Potl~ • Och64,
_ .. ~lda .·_ta .....in.... Dl...,. "!., auolAndJ... LXIX - ao JaM _ ~'o .,..pect1vo
.....P6P>11....:t-lra .i·ONU. ltarana",". _1""1., .anta ._1c1pl0. 00 .. ~. J_lra. _ira toboto •
~ laiota Clar••·l>Mto. aanta N 00 aul. _ta R.ita ...,.üõlDo,
••_to. a.;;~ 11& ...... rrU1C~. - Freoul-_ .1Iüa1.,

DllD: - J.d. o ~ftl .-.101p10. 00.. ...,11'1. ...,.,. _1~. lIocoiJla, 8o,..,...i., _~. Dola
~ I1fU&9'I do n.tA. Itapui. _uao do flotA......tn. o '1'on"111b&,

XL - __lf"'10' o~__01-
.te o _ .. •....Uo. --.. alpo&. _. &11&119&••l~to •
adio JÃ11tota,

XLI - ~a1. o ftlJPeC1:1_ -.!ol.le o
_ .. Itot.1Jla. ~. _ir•• Y1JIbocIo'

XLII - LMQ6la ..11lLlota. o nopocU-
~ • _ .. an16po11••~ o , .

XLIII - Lbal.,.•.• no~_ -tc~ •
_ .. C0d01ritOlle • ~l1a' .

. XLIY - LiM••~_ -.101,10. ..
.. ~.1oUI1aoa1--_.__C4lf.l~... Go~~.

~.L~~' .1nill1. P1>n9a1. _idoODt.o Ar"". ----• _lIIllpol1.. 8&1>1110 o vra,
lWl' - x.or-••~_ .-!olpi•• 00

.. CO$OOlra ...."lota ••s.q-eo,
XIlrI - ....,1110. o~__lo!IIlo o

~-:-=.~la. oco_o Cl&'iaou. __•

. llI.nI - aat6c. o ftlllIOOU__olpio •
_ .._. _ -..- .....ta _t.lDo,

llI.nU - IIojl~. o~_ ..tol.......~,
llÍ.D - 11011 a1rlJl. o .,...PMU- -tolr1o

..... an.r -..-ua. It&pUa .....to 1I.~10 .. -,
L - OU""la. o _1U__01.s0 o _

.. alto1r. eajoa.!. _1 0_'-'
LI - Clar~' o ~YO _101pl0 •_ .. ..........u- ..~.'~ _ huU.c.. C2lav""-.

té"Jl: ::':t~..~~·~~:adoIIt~...".:~r·ill
~ da 'IIIno. aarataü. "loj. o ~1.

LII - ~1B1a. o _opaoUYO _c1p1a •... -..,
LIU - ti_. o _opaoU_~ o

_ ...11ar da l1li1. &alto .. 'lrapcra o ~ra,lral'

LIY - ~. o 1'OOIlOCl:i_
.-101,io o .. do éalI(lOO do JordIo. _to Allto.1o ....laIIal o...- ..~,

'UI - .u.eloalll.. o "'-U- .-.101pla •_ .. Avua& ...... _.~.....ta ••1'1. do ...,.,.••...-,
'UtI - I'orto PUraUo·, .....~_ -.1-

=~=it.~doAII':=0a..:~~o\,-Cru

'UtII - Prooi_to ~ta. o r-pooot1_
.-101'" o _ .. Ufrado~ •• Al_ -.
~Calallu. ..trol. do IIcrto, lftQ.\_. IIar1:Ú1llGOU••

• • lr_1nbo......ldaDta-~l JI&9U1c. hij6.'''.'''''.l1áa. _to Dpo4.lto. '1'aG1M o .,........1

IilIII - "lt.o. • --u- -.101.10'
liIIY - _ lNdIUa ••D..to••~-

Al't. 37 - Floaa a..l. doaf1nld.... Ú'DOO

::J:"~~~JQa:~~~ea:f"l~~lio~:';
.._ do ",lrlto ....to•

.. C&r1oll1oo. llaI'nl ~ ~t;h:~~.mo1pl0. ..
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"1"1•..

.l'IIdlo16rl0,
art. 45 - o __'-to _ __ ..

_bento atoU_ provlotoo ....to 181 t.r-ao""" .. _rdo_
: :rt~7~T~az~ ~=m~r;:.; =~!~ aa 41a_iOO-

art. oU - Ao _""_ ..
~o de _toa Lol cerrarAo • oonta _ reo-uroo. __
al.,...se. &O Trlbwtal a_rlor cio TrabalbCl •• quanOo llbera
tIoe, _rio deet~, de toraa equ1taun. proporcional,

=~l::n-~l="":-~·';"~l:O~:-.,.f. =.:
.ta Lal.

.. ft_11Io. __ ::rtr~:ç.I~~-~~ra-:vt:=
lU" .. .:runtu _o_ta prlarltllrlu.

Art.. 47 - ..ta IA1. _tra _ ,,~ _ doU
.. _ puIo11aeo&a.

_lUo. _

.. _1__ ~o ~=::-....:~.:__~
~..:-_~rvr.:-.... o:~:-~teb6 o=~ 5~:t..a:t
_. tantA> 4a pd..lro ...... tio M9UD4o lIRa de :lurU9&e.

art.·.. - •• h.lp6toeo do crlaçlo ..
ft~l 1091_1 ... Trabalho, entoe ao lnotoleesa., na _
::'1. t.~_-~tudecSeJu~~=': ~=~cSe~~·~
'frabalbo 8uNUtuto, de Ju1a.. Cl•••1ata8 de JUnta .. b-. CC*t.

~~o.-:_oo:.~o:ou~u~1~1~~1I64~~--.no. lnteqru' o nova Io9lao. _ o ~
let:aQh por """ta•

- a (4ala) _ de~... ónld!cUrla,

- a ("'la) _ .. Oflal01 de ".~

- I (cS-) __ .. Au1dU..., _016-

- I ("'la) _ .. A_toe .:IlId.teU-
- a ("'la) _ do ~te de ___

art. 3~ - b 3\mt&a â CCftclllaç&e •
.J\Ilva-nto cri.... por ••ta LIll _rh lnataladM _ c. re-JleO
U~~ pnwld1M, vradatlva-a..nte .. a .-dlda _ q\M ooor
ror o 41._11.111_ de reaur.- tu..-lroo•

art. 40 - A ~~lo terrltorl01 ...

=:Ou~r~~~~ona°da3Uta~::tA!=~<l~~~
.101_i. arl_ por _ta Lol .

_~to IlIúco - • _ revra do al_
nvIo" _Unolo .p11aar-oe-" _ J\l1... de Dlrelto
"_1:1_ ... lurlHlqÀo trabalhl.ta ao tono _ arte.... o

~:r:~ ~t::-l.~a_,O :;~~t'. --- "l~
art. 41 - .. __ de -..01--., ..

tiatrlto tio• ....~lda o :luriodlç6o da _ """ta de COftCll
11... Jul_tA> __ o ...... terrlt:odal tio _ _ial-
pie•

UX - ApUeOlda .. Gol"10'. .--tl_
..teI.p1a • _ da cn.1lIlo. .14rolAnd10...trl,._. _
Nu..••1ceoaa:l- o Prot_r .leall.

n - cal... _. o r.peoU.... -=101,10
• _ .. ........ ~. ~11oo. -.r....... 1IDc'r~.

1Mat:al1aa • i10 _te.
• - catoUo. o real**1__101~ 00

::l~~;t':'';':-c..:. =t"dÓt~ .:eu... ~
..- • Vritt&1.

, n - _. o ~__l.otplo. _

.. .mo ~~. : ..tIoGO~~. :=-.~~~l=~:'
~·aiandpoll0._10_......to lutol • _.

11'11 - rox-o. o rea~bo _leiplo •
_ .. Alto hraiao, C&bIIcIllraa, Flor. de GO~, _ .1enaltlaa.
__~..... _101· <Se GOl.o • do .loAo .'IU.lUlQ&'

nu - G016o: 0 ....1**1- _lalplo. _
..~, &r1IaaI, C4necJO do ouro, '.,iDa, "1torai,
~. I~l. lta.,uar4. Itap1ro""', lu........... 1:'=:t :-oou: :,=u~_11. JIOYD. 0016a, 8ana1w: .,

U - Ipon. o r.~l__101,10 o _

=l~~M:r,:~~~~~l·i.=li:.t~ ".lo=:
h1eittlaa • '~l

Z - n_laro. • napeatl__101N. •
_ ..~~110,&.loAndl., !IOO .l_..... Gol" L .....lU
~. ca.emoeJ.ra DcNrada, GOl.~, lMoe1.&lMUa. Jcrri.&a1.,
--.. • ,rl_t1a6polla.

. U - "otol. o __,*",1__lalpl•••
..~1" ... tio _. _ri. c:a"-iro lUta. C8qU..._
ele. lta'''. I~. Itia:uiLla••0-.1And10 1__ e

- 8lJ1AO. ZU _ l.Il8ianlO. • napectl 101 1. e
.... crl.ta11aa. orla.... ....to _lo da ~.
Uhlal•••1""'11a,

UII - ainolroe••~.. _lal,i••_ .. CIuol*IIe da _. _1~0. _11D11......te tita
.. AnI'M1O' .

laY - tio 'Verde•• na~l... _iol,io e
_ .. ...-. c:a.tel_1.. ......11~0•. __ldia.
==11•• auto "1_ do GOl". autA> __ .. 1Iarre.

1111. _1_1••

U .. ..wNe.~:&.:tt.:;t: .aç,;;.Tp-:'1olI.,i"nçc::

u - At_ Cl~., .....~l... _1.1
........ c:anc.l~ .... cutelo, Doat_ ..nu., I~.=::':..: :~'iI'en:.~14LM. _CIO ........ .leUM •

UI - al~1 • __1*"'1__101,1•••
.. Dl"~ ~. __ .... al. _. -.-&.
~.~t= ~.IlI"', .:l_iN _iN" _la

......., DJ.n.;N, ~:::U:I.:n::-=-~_10••1. •~
. • - ~lro .. Ita-.t,da. o __,*",1...

-.lel,lo 0_" AtUlo Vl_. c:a.CIOlo. I~d•• at._ .. 8Ul ••_ lUta.

... Alta aio _~ -:~I:~~r;-~-=!~~o~_.....~ .. -.
. 'nI - o-ropuh o __DOCÚ" _01,1••

_ .. Al,"",," a..-. ~oto.1_ o .1_.
nu -~••~.. _01p1a.



•• I:ll o I

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

a. I: 1:. :no

Abril de 1992

YI •• • a a a 101I •• ." .. ..
Sábado 4 6053

__ ••I: .. ...-x.llA~ DO~
__ llID~ •• ux:ua

( JllI'fAPO DO IUO _ DO lIlIL J

•• l:llO U

....

..
1"

..~ •..

t ---to

- CA~ .-:IWWI : ~- :

+--~~-"':"""':""~+':7-:-7,::"-::::-::---~1';'-,.:=I~= ~'=~l _100 o1IIIIlo1Ú'10 I·
I --.·_..ae 1 I
: I Oflcial ..~ .....U·I
I 1-~ 1
I I I
I I II I -s.11U oJlIüa1Ú'1e J
I I I
I I J
I, I~ oJlIüaür1e I

I I
J I 1
I I J! !== .. oJlIü-j

1 I I
'1 I I
• t I

..a....YI ••

..•• I: I: o 'fi....101I ••

- I 1- I
I t ••

I &~1'orl"- .. _1.1 _100 o1IIIIlo1Ú'1e I" I
I o1lItio1Ú'l. - 1lOü.,1 I
I __·_-oU 1 I

1 I OIlalal ..~ -'1-1 ..
J 1- I
J I I

I I 1
I a-ll1U oJlIüaUda I 140
I I
I' I
I I
I ._ oJlIüa1Ú'la I"

I 1
I I
I=t .. ....-. .Jlod1-1 ..
I I

I •

:
I
J
I

..." a

I •

I .
I
I

OIlolal .. .Tloft19a MaU-I"
~ J

J
I
J
J lU
I
~
i .,
I
I
I

ll9Ma .. 8eg~ oJlIü-1 "
OlÚ'la I

I
I
J
I

YI ••

- II
I

__ "-"_-ira~~~ DO ftI.-r.

( JlftADO .. !"U- J

, - I I I I
a.JPO I CAftOCla%&I ftJJICI~ I QCWI'l"I- ~ - I CA~ .-:IWWI I _-I

I I -. '1 I I I - I
+ I I I I I I -I~~= ~~~l _100 o1lIdlCl16r1o I 'H J ~1=:~..m~1

_1_ o7lItio1Ú'l. I SI
I I

I _,.-w-Gao I I --.·-w~ao I
I I I I
I I 01101.1 .. .n.atlqa ,1.-'1- .. =lal .. ol\IaUqa .-'1-: aa
J 1~
I I I
I I I
I I
I a..lU_ ôllJdlalÚ'10 IH

a-lU__01Ú'1.
I u.

I I
I I
I I
~ &_ ôllJdlc1Ú'i. H ._oJlIüaiÚ'1. I ..

I =a .. ___ --l H

i I o 1. I
I_••u ..l"- ~t.a -' .1,1111>01. I ai

I =a .. ___ --l .. 1...1...1_.-_ I' I

I c ia I :..... --'."'1_
1

I I
I I I
I I I I I

I I I I I I- I I I I ...



. 6054 Sábado 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Abril de 1992

" ••,Z O D

t.al •• •• .. Da
___ .. ",8OAL DA a-=ufllJtlA DO ftr8lIIIAL

UllXQIIIlL DO~ " ~UO
( ATA.IlO DO .Aa&IIA )

13

I
I
I
I
I
I
'I-

" •• Z O U'!.aI.. ,Da .. Da

.....- _.....-n DI! PU'CAL DA UOlln'.utIA DO ftU-..L
_I~ DO~ 11' UCl10

( aTAllO DO &IlASClUII'

.... Z o UI

l.aI •• # lia Da O-
__~ DI! nHQAL Il& a-=alfMIA DO ftDQll&L

_IClUL DO 'ftAII&UIO 13' uc1JO
( ATADO Da _li c:AuaDIll.

" •• ZO Z
lolIl ,. • 11II. .. ..

__ ..-.arrs Da PUaoAL DA .IIC:1lftAJIU DO~ _
_1~ DO ftAAIWIO 10' ual10

( Dlnu1O'nDIalAL )

, .--~

I - CAftGClUM P1lIICIODIa 1~a:n- I• ...-+------ ,-------..I~I~= !".=~I,-i- .JlIl11oiUio 1 33 I
I _13'-&.7-030 I I II
I I I
I I Oflcl.... .noauoa AYa1I-1 33 ~
I I~ I I
I I I I
I I I I
I I'_lliar o7DoS1oUrlo I 10 :
I 1 "1 I .._to .JlIl11ciul-r I 33 1
I I I I
I I I I

. I 1 I I

1 I =I: 6a --- ~-I 15 I
I I I I
I I I I

1.:-=.&~t~C6-1 =-";l~ gr,,=,""j~r= 1 l' t
liI1~13'-.-10ool do 11_••• _rYaç60) 1 J
I 1 1 J
I I I I
I I I I
I I ......t41 .. Vl,IUnclla I 11 I
I 1 I I

.1 ~_--:"~-- ---l_~

• ----------- ..----+-------+I _ CA~ rvtICIOIl.U' ·1 QUAJI'rI- I
I I. 1 WWI I---------+--------------...-------+
~I~= ~..:n~1 _i_ .JlIlllci'd. : 44 I
ftl'i'-10'-&.7-o30 I I I

1Ofloi.l .. .noaeloa &y.u-I 44 I
l_r 1 I
I I I
I I I
I 1 I
I _lUar .JlIlllciuio 1 110 I
I I I
I I I
I I I
I ,,_to .7Iadiclulo I 44 I
I I I
I I I
I I I
I=1: ............ iDou-1 44 I
I I I
I I I

...-------~- : li' :

I -------+------.....I - I CAnaoaIAO rvtICIOMI' : g::"1- 1
+- --+______ I -----+:~~= ~=~: ~1_ JIIIUciul. I 13
I _11'-&.7-030 I :
I I II I ~~ial .. .noaU(lll -11-1 13
I I' I
I • I
I I I
I I .....11... .JlIllloiUl. 1
I I I
I I I
I I II I ..- .1lIlUciUlo . I
I I I
I I I
I : =I: .. --- .7IIIU-I
I I I
I I I
I I I
I • I

..

17

"

UI

-

" •• 11 o 9111

r.a.' ." .. 11II
____ llII ...-L DA '.aaTAaXA DO ftIMMllL

_IClUL DO ftUlUaO a' JUlÇUO
( II&TA.IlO DO .uA )

• I ----+
1 c:A~ rwclCUU 1g::n- 1

------.....------- ---+,'';''---+,I =I~= ~..:n~1 _i_ JwtloUdo I)J I

: -''-A.J-030 1 I i
• I Oflol.1 .. õIlIIItloa AftU-

1

I l_
I I
• I
I Ir 1_ill_ .7IId.I.olUlo

J I, I
I "_ ......o..do

I
I
I =:: ..~ hd1-1
I I
I I
I I
I I

I
I
I
I
I
I

- I_ .. At1Yl_ 1
I" .i.... JI6cIl0 - C6-1
ItitIo- UlT"'·"-lOOOI
I 1
I I
I I: I ll9Mto .. fi,nlnol.

I I
I I
• I

". I'X o 911

1olIl.~ • llII a.· 11II
__ -....... .,. PU80AL llI< • ..,.,.,.AJlIA 00 ftU~

_ 1.-&10 00~ 7' UCUO
( UTAllO 00 ClIlIIIA )

...---_......----+---------------------+---------+I - I c:A__lAa JlIIICl.-U I =:n- I......-----....-----------------
=I~t:1:~=~: _i_ oJlIdici'dD I 1. I
ft'I-7'-A.7-o30 I I I

I I I
l~ia1 .. '-Uoa .....11-1 1. I
I I I
I _lU....71"UoUrl0 I 40 I
I I I
, .._w .JWI1olarlo '1' I
I I I
I :reI: ..~- Jwtl-1 11 I

~lll~~C6.1 =m~ ~,,;~""1~r: 1 11 I
:titIo- _7'••-10001 .. li_'. ·-rYe9Ioll :
I I I I
I I I I
• I • I

1
c:ATIIClCIIlUO PmIC:Ie:-&I' I QUllIIU-

...----------...------------,--+:-----...
=~= ~"=~I -- Jwtloiulo I N
-"-llJ-O:ZO I I

I II =ial .. ollIaUoa .._11-
I
I
I
I _111_ .7IId.I.clul0
I
I
I
I "'...,.....te o7lld1......lo



Abril de 1992 mARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 4 6055

... 11110.111

UlIII. ,a. l1li llIJ

__ -.aft IX PUIOAL Dll III1C1lftAJIlA DO 'l'ltl_
uaIOIIAL DO 'nlAMUIO u o UQUO

1 aTADO Dll .AM1u I

----------+.--------------......-----+-.o I ca~M PullCIOIlAIa I lIUllIl'rI- I

...~~-----..l---------------------..l-~~ __..J
~I~1::i: ~o~~: 'NanIca JudloiA..lo : 4~ :
'l'ft-uo-A,7-0Z0 _ I I I

I I I
I Oflol.l .. "","tio. AV.11-1 4~ I
1-.. I I
I _lU... o1II/Il01'do 1 1115 I
1 1 I
I A-"ta "U4.101'do I n I
I 1 II=: de a ""'"'-I aI I

-- UlYl_ : _111... 0pe..ecl.....1 de I n I
...1...1 Jl6410 - <:6-1 ••nl9"t' Dl".....- I'.... 1 1

Itiwo-ftt7'-U·-1OI-10001 de 11_••• _rvaç&oll I
1 I I 1
I J : 1I 1 Aqenta .. "1911""'1. I ~l I
I I I I
.! I I I

1---_ I I

•••• 0 llYI

UII •• ,llII llII •

. -----------I _ CA_IM l'UIIClmlAl. I QUllIl'rI- I
I 1_ I+--------------+---------- . •I~~I~= ~~~: _100 " ....101'..1. I 1. •
I 'l'ft-16·-A,7-DZO 1 I
I I I
1 I Oflo1.1 .. _U98 ....U-I 1.
I lador I
I I I
I I I
I I I
I I _111..- JlMIloUrÜ I.
J J I
I I I
I I I
I I ._ JlMI101'rI. I 1.
I I I
I I I
1 I J
i I:: da ......- JlMI1-1 1.
I I I
I I I
I I I_ I I

A ••• O IlYIIl

UII •• • DII DIl ÍlII

DIl,l1liUII ...

+-- .--------------+-------..I _ I ca_IM PUIlCIOWU. I _- I
J I 1_ I
----------------------+--~I=r~= ~..:st~: _lco Judlol'rl0 I 22
I 'l'ft-17°-AJ-D20 I I
I I II I ~~lal 40 .n-t198 A".l1-1 21
J I 1
J I I
I --t"-- I
I _111u JlMI1oUrl0 I Ii
I I
I I
1 I
1 ._ta Judlol"'l. I 22
I I
I I
1 II :: de JIati-1 22

1 I
I I
I I
, I

• --+--------_._-----+-----0+I -.o I ca~M Fl/IICIOItAU I~-
• I ' -+ ----+

I =I~tr~ ~..=~: _lco Judlol'rI,. I 3a
f 'l'ft-1O o-A.7-D20 I :

I ~~I.l .. "","Uq<l Avau-I U

: I
I _111.r "",",01...10 I ao
r I

I
I
, 22

i
I

::de_,.......9O ôJII41-: U

I
I
I

~l·~f~CCl-.1 :.~m:~ ~~:C~:"il": I 32Iti...-'l'llT-l.o---lIIOOI 40 11_••• oono.rv.q6OII
I I I
J I 1..---------...---,----,_._---..,----

•• *1l0 llI'f

Ial •• • Da .. DlI

__ -.amt D. PUIOAL oÃ ~l\Jt:[A DO 'I'Itl_
_ IOIIAL DO 'I'ItAalWIO 10 o JlZClAo

1 aTADO os -*DOIIlA I

.,..

SI

..
AQenta de JlMIl·1
ollld. I

I
I
1
I

; fIltQIlO -r-êi~nJIC1õWãi-QUllIl'rI---.-+
I I 1_.-- _·....-------------'~---+I~---+
~~t~ ~o~~J _lco JudloUrl0 1:tI
't'IlT-UO -AJ-D20 1

Oficl.l de "-U98 AVall.'
odoro.

2H

111

--------+--------...--_._-----+------+
I -.o I ca'rllOOtUM t'UltCIOIlAlI 1 lIUAIn'I- IJ , ,_ ,
--._-----+----------_._------+--------+
~=~..a!~: _100 Judlol'no I 121
ftr-15 0 -A,J-DaO I I

I I
I Oflolal 40 ollIat:1ÇtO /I".U
lador
I
I
1
I _111... Judlo16l'1o,
I
1
I Atanclanta """1014lrl0
I
I,

~ .1 ~: 40 "IÇO --I M-<._--------..,--- --------



6056 Sábado 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Abril de 1992·

o UMt .. 1"1 _rce o oll'1q\Mftwn6zo1o" 1_"'1..

.. ,J,atlç. do 'n'Ül&1ho no ."..U.
• lfte96-1 que .... l_rt.ante ..- do _.. -

01'1'1. jur1oodlclon. o que. aoc1_ br..n.lr. ~ do 

lli1DZ"i OI tr~lba40~ • De opr....rloe, a fOl'Qa1 .. JIaqIe ..

ll1P"lalO1W noeao .ata .. 41reç.1o ao prowr..eo ..
_". ..-conI>eol_n.. de.~l"""" ••_ O .u...

do noeG ••1., notI cinquenta anoe da J\»t:.1Qa.~" '1'1'..1110•

tOl''' =la4&••pen•• 72.2 ( ••t.eoenu. e vlnte e __ J .7ws'tU ..

c:enclUa«&0 • Ju1q...n~. nUM »41. 1'141",,1•• 1"'19"11tlcant:o

do ........ 14 (qu.~r•• ) Jur,....TrÜl&lh1~u. por .......

o l:ou1 de na (••teeenu. • vlnte _) Janta0 opa

_l_to jurla4101on. '0.000.000 ("""enU 1111_) do tr....

1_.... br..n.lroe. n_ propor9Ao do 1 (_) o1IInCO pua

124.500 (cen~ • vin" • quatro .U • quln1Mntoe) tr_1__

ne, ......1. • l_..ibUi4&de do o .:na4101Ario 'l'rÜl&1I>1ata
o..-r • _ de 1.a50.0<I0 (_ 1I11bAo, __ O

a~t.a til) reel...t6rl•• nov_ par ano, _ "cU., • •

neul_ • que o oporirlo .fJII&I'4a, lnodta_l te. - O

oto' __ por _ 4.01860 4& j ...~lÇ& IIOb.... o , 41...1to O

Nl'rlo-, t.rl•• , repouao re8Ul'Mlrado etc.. , .1~, lael_I.,.,

do naturezo .U_.....
A .1~~o 41tioU do .:na41c1Arlo 'l'rÜl&lblota. on_

"'pl40 ••fioiente. pnci.. .... corrlgi40 _ ~io, poia

j' oxl.te o an~1_nto gonor.U••do 40 povo trUl&lba4or _1

101ro de quo MO Juatlça do 'l'rol?-ll1O tl1nQl..........

A talta de confiança no JuoUça ••190 alta ...__,

........1 contrlbui_ por. _.' povO doi"o de """.,litol' _
iJwtltu1çllo. poroonone- do ...,.110 "10.

_te poaqul0. de oplnilo pdbUca ...lb_ ..lo

IIabl-polb&, 1'= IIOUoltaç.1" 4& Aooocla«&o de lIocJiotr.- cio

'I'r_lbo 40 ....40 do lUo 01'_ 40 lul. _o o.... ati..
_. _ ddo con.tatado quo ._ aOI ("lnte por _ta)

_ tr_lb.do.... gl1lc""" 1_ .. aua 41...1_ trUl&lbio

~ procur... Juatlça do Trabalho. 1110 vai. ..... recl~

Da .:ruotlÇll. 4la... pol0 " "'''1'. 4 ..lto 91'-.
li .1t_9I" • i_tlc. _ tocloa o "'_U, _ ..

_ ..... Concilia9lo • Julq.-nw _U.. c_~ do __

oio de i.,.~ruç.lo proco..ual .,.,. pr••'" 40 .to' a (cIolo) __••

b ".... at4 ..i.. AI•• da de~r. na eol\llÇolo ela recl...t:dria,

• trob&lh.40r .1n40 uo quo oqu.r4.r ua~ ...... i_I parO

a ezecuç.lo da ..ntença que lhe fol ravor'vel, o que af'.~ alo

116 o '""PI"'9.do C01IO 'to_o • pr6pri. Juatlça do 'I'r_lioo, ..

4, _ <Nv14&•• J ..UÇtI 40 povo br••Uo1ro. oontl9""...... _

atlitivo qu.dre de lnjuatlç. 0001.1 •

AI" ...... a1~~" 40 gr_ 4otl01_1...._1-

.anta 40 jllria4i.01onlclo8. " Juatlç.40 'I'r_lIoo ..ti.

raoebendo de ••rvldoraa plbUcoa C01IO clt_tela nova,

atuante • .uito axiqente, •• redo do q\M di.p6e o artlfJO 240

_ Lai • • 112/90. quo iftltltulu o Iloql_ Juri41co llnioo.

li propo." conaunu ....ta IIoftl_ obj.tiv. rocupo

rar \Ia pouco o .tr_o que ocorreu quanto • crlaçAo de Jtaltaa

40 ConciU...!" • Julg_to•

.... ....U_.· 4a<:orr14oa 50 (olnqiianta) _. j'

.....rl....tar tuncloiuando nlo apen.. 722 (_t.ecefte&a e 'Y1nte
• na.) JUnta. Trabalhl.t..... t.odo o k~11, ••1. o Ulpl.·

...... neb> -o, no ainl80.

o w.'ota do 101 pnp6a .., ..... __• _jo

_i-*» _ 0U9't do .nall 40 'l'rabal'" _ltoto. aldo" __
do o7Id. _i_U. _ .....,.,. .. .nú... Cl_S- o .. ...

do _1. lM1o-,,_1 .. ,...1_ ..~.
O ....,.ta. ao _unto...... "ioc1I1o • .....,., do .natl

.. _1.... _1_ • oJwlU o .110 .. .-.. .....1 do ""1__tl_ do ....i&o _ .... _1"- 11_-·

te ..1_ 'l'rJ_ia 1-u p«:ei_. O .. - Jlr"~

'.1 _ i_1Ilr o -... do JlIl... _1_ 00 do ""1_
.....i __•

• O ....,_ "'1", 01nde. 40 ..1109&0 ....... ...- do

_1........ do üotritoe O do crl", de 'l'rl_lo ....l_ia_.
.~ce_ltar .. o....,da~o ~

lllÇllo ..._ti". .... __... _1_ opa. to.- _ lu-r

.. __ tJ.-lroo. _."'l_te,. 1IWtal"91o do _
_ o1lIntao_~ ooorred _ 3 (_) __,.-1._ _

,d""'i_ do _ lIIo9ilo .. Juot1QO cio tnbolIlD.

~~ .. O tralMllba40r 40 _U... ....s-pao_. .....~ eo.... _u.o, COfttr1lN1 .

,.,.......... 11&9'0, ...... ter O _ ~QO ...d_
__ para tour. "'p"ltar __ lIi...l~_~.

_. -.c.uo
~ OO_LIlO
111_ ....._00'_

lHa.



Sábado 4 6057Abril de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
-------------------- -------------------

LEGISU-ÇAo CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAo

DAS COHISSOES PERMANENTES

Titulo VIII

DA JUSnçA DO TRABALHO

COJ:JSTJITUJ:~;ilO
JU:P'áBLJCJ\ n:nERAnVA Df) BIUUiIL

1988
e ..

................

.. . . .. -.. -
Cllpftuloll

DOS JUizos DE DIREITO
Titulo 11I

DA ORGAI'IIV,çAO DO ESTADO
.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .

C8pftulo VII

DA ADMINISTRAÇÃO PóflUCA

Seção I
Dispos/çóe§ Genlh

Art.. 37. A IIdmlnistração pública direta, Indireta ou funda·
cional, de qualquer dos Poderes da Unillo, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Munidpios obedecerá lias principias de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e. também.
ao seguinte:

, I - os cargos, empregos e funções plíblicas são l'lcesslvels
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em
lei;

D - a Investidurll em cargo OU emprego público depende
de llprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, ressalvadas as ncmeações para cargo em comis
Mo.declarado em lei de livre nomeação e ,exoneração;

·Aft 868. Naa IocaIIdds nIo compreencIdas na
jurIIdIç;Io da Jlnas de Coodilaçfo • JulQamenb, OI
Jufzo5 de DnIIo 110 o. 6rgb de UnInistrIçIo da
~ do TrabeJw), com • jur1ed1çAo que lhes b ête
lIm*lada pela lei de organIDçIo Ju1Ici4ria locaL

Art. M9. A COilipMlncla doa Jufzca de Dlrello,
quando lnvMtIdoa .. admInlatlW;to da JuItiça do T,.
MIlo, •• mesma dai Juntas de ConclUeçJo • JuIga
merm, na forma da 8eçio 11 do Capftulo I.

I .~. Nas localidades onde houver ma. de um
Jurro de Dlrello • CClmpIltl1nc1a • detltrmlnada. enn os
Jutz- do,cfvel, por dlS1rIbulç.io ou pela dIvlIioju.~ri.
local. na confonnldaode da lei de organizIlçIo I'npediva.

t 2ft 0Uand0 o criIl5rio de ~ncIada lei de
CIIgllnlzaçIe judlçltrJa b dIwrIo do previsto no pari_
grú) anterior, ..,.~ o juiz do cfvel mais an
Igo.

.... - ~.'IIi: - ..

:. :.: : .. -: .- ..: .. : -: : : .. : : : : : : : : ..: : " :: : : : : : ..' ..

DA ORGANIZAçAO DOS PODERES

c:) li criação ou extinção dos tribunais Inferiores;

N.- '17.2~2 Dl!: 26 '•
FEVDUIO DI uni

.~~ff#ftt4 G C01ICeUdo de graU/f
Jfe14 repTuen~ do! gabl-

o Pruldente da Replibllca•
IIIaI1dt da atribuição que lhe confere
O art.1go 81, Item In. da ConsUtulçAo,
• &end" em vista' .> ~pQlSto no n-rtlgO
.,Ite4. UI. e De Item II do An~XI..l 11
·do Decreto-lei nÜlDero l.hl, d" :.:~
se acc.to de 1m..

.-cUTA:
Art. 1. A rratltlcaçAo pela repre

IeDtaçlo de ,ablnete ~r. conceoJaa
pan IndeD1u.r ... deapeaaa de repre
IeDt&çAo lIOC1&1 reaultaI.ltea do exer
cdcSo:

I - DOS Gabinetes da Pres1denda '
• da VIce-Preald!ncia tia Repúbllra;

U - Il& secretAria de PlaneJamen
to da Presidência da República;

m - na Becre·an. Geral do Cou.
.lho de 8eiW'anÇ& NacloD&.l;

IV - nos Gabinetes de a41nlatr'o de..tado·~ ,
V - 1108 Gab~teI$ de Dirigentes

ele Oriiea Intelran~ da Prea1d6De1a
ia RepÍlbUca;

VI - DotI Gabinetes dos BecretlU'105-o
GeraIa dos M1DJatúiotl Civil.

.... .. .... ........ .. . .. .... .... .. ...

.... -........ ~ .......... ".....

....... .. .... ......... .. .......

Título IV

.......... .. .... .. . .

_ ' ..

Cepltulom
DO PODER JUDICIÁRIO

&çAol
Dlspos/ç6es Gem.

LEGISLACÃO CITADA, ANEXADA PELA 'COORDENAÇAo
DAS COHISSOES PERMANENTES

... ----_ .......-

Art.. 96. Compete privativamente:

. ' •. ~ -~ ~ ~o' ~:"~o'T~~ ·F~d:;lll:· ~.Trlbu~b "Su~·
rlores e llOS Tribunllis de Justiçll propor eo Poder Legislctlvo
respectivo. observado o disposto no IIlt. 169:

-_ -- -- -_i"··'·· "._" .. - '._- .

- - - - - -
DECRETO-LEI N. 5.452· DE 1.- DE MAIO DE 1943

Aprova li Consolidaçllo das Leis do Trabalho
...... - , ..

Art. "2' 1:. Yectaâi á aesttnaçao ae
JM'IIbC)&J tem Ylnculo ~m o 3e.~çO

hbl1::o para o desempenho dua fun·
t6eI de Que trata este Decreto.,
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protestoa

. .-. -.... .. . " .. .-. -

.......................

--._ ....... - ....... - .. '" - -

Dl.~ -.obre o req:l.. jur1.4100 doe
"rvld.ore_ Nblloo. civ!. da Uni.o,
~ autarquia•• d._ tundac;6ea ptlbll
o... fa"".ral••

. .. _.... - ... - ..

a.1U. 4a 11 .se .s.••Jlbro .s. 1"0.
L&J: .'

-.-,: : :-.-.; :. ::: ...- '" - - -,,= .. ""'- ":"'": : : : :. -., ---

..... _-_ .. - ...... - .. -

_._ r .. • .. -· ..

Na oportunida~e, reitero a V.Lxa.

de elevada estima e distinta consideração:

Bras!l1a-DF, Si. de julho de 1991.

n=lll
CA7tTUtD muco

Das Dlap;,alÇÓ41!S 'l'ranalt6rl" _ '1nal.

Art. 24). 'te•• aubM'tldOA ao "'91... jvridleo lnatlt\l{do
por ••t. lAi, na quallc1act:. d •••r.rldor•• pUbl1COtJ, oe. ••rvldor•• ~
Podar•• d& UI'l1.0, de....--r.rrltório., d•• autarqu1•• ,.tnclualv••• 
~1.. c'!iç'..c.h.L, • da. tW'\d.çO.. pUbUc•• , r.lJld.o. p.la x.. 1 ft
1.711, de 21 da outubro M l'ilSl - ~t.tuto do. r1.U\Clon'rloa I'\1bUcoa

~r~.~~r~~~~~lo~.~ ~:!t~~n~:l~~~:o.:~: :S:l~,:;,~~:~:~~ .~:~:~
t~ pc1:' prailQ deterwlinad.o. eu1~ COnt.ratoc ,,"o podar&o ..r prorro-

.adoe açó; ~.~.g~l::~;:q~: ~:~:d:: ~~~~oq:;~idora. lnelu1doa no
~l... 1n_tit01do por ••ta lAi t:Ie... Uanato~d.o••• carqo., na 4.
tA d••11& pubUcac;lo.

I 2-. Aa tunç:6e. doe confiança exercida. por ~.1•• nAo .1n
t6g'rant•• ~. tabela t:-er&.ananta do órqlo ou anttd.ada on4. •• axarcl-

~: ~~~·:Il:~:~~::I:d;~,:::r:~: ::i:;::~••(XIb~~:::~s.~~
.. da 1.1 ..

I , •• la J'i,u,ço.a de AII....or...nt',.C: ;~perior - tu axarcl-
::~~.:v~:a~~t:l~:~~:.d:,::d~l~Utabela ::.. polI.ao;l, rlcaa

I 4:. !vn",!;j). .
••• 41 r.ql.. 1~r1dl00 deflt .. lAi 4 a.:ctanalvo a~ ••~_

t.Nrloe ~ .7utttlça.. r.oaun.r&c1oa coa r.-curao. 4. Unl&o, no que cou-
~.

• ••• oa ••pr~ doe "l"VidorC:1lI: •• tr&r'jq.lroa co•••taJ:0111
~ no ••rvlço pUblico, a.nquanto nlo adqu!r.t.r.. a nac1on&lid-.&e

:r~~~~r:~tt:::~I:.:~~~;~!:~ ~~:-~~r:ito:x~:;;:~~.•~oe~:~~:l:
earnlra ao- qual... arw;on~r•• v!ncl.:l • .;1;oa 011 ••Pl".~o••

Senhor PresIdente

[lemo. Sr.

Deputado IBSEN PINHEIRO

DD. Pres1drüte da Câmªra dos Deputados

RRASÍUA-CF

01".S'l:ST.GDG.GP.!I'Jg~ /91.

Tenho a honra de encaminhar.a V.Exa. pa~a

.pr~e1ação pelo Congrcsco Nacional, nos termos do art.96, lncl

ao 11. Alínea Uc" da Constituiçno Federal, o an.exo anteproje~o

de le1 que aprovado po';!lo Órgão Especial deste Tribunal. trata da

criação ~e Juntas de Conciliação e Julga~ento nas Regiões da

;tistiça do Trabalho. define jurisdições e dá outras prov1dên-

clas. acompanhado da respectiva Exposição de Motivos.

I l' Em reJaçio .ao. Qab1Detel de
I4ln1stros de Ji:Iltado, a IlUh~· dI)
peasoal de Que tnta es1õe ar:t1&o po.
der.. ocorrer exc1W1vamente em re
laçA0 a prollulooM com qUlllltl~
de Divel méd10 ou a .tl'ildAdea de
VaDaporte e porearl&. deMeque nI.O
ult.r&paaM ao~' (Vinte por ce.ntul. do
númelo de funçOea aprovado. e far
~_.. ~te contratol.Çâo· nó re.pme
d.. lf:iialaçAo traba1hl5ta. apUcando-.e
la ncrmu que l1laclpJ.1nam o FUndo
de Garantl.a de Tempo de Sen1ÇO.

, ~ A duraçAo do contrato • Que
Ie refere o paráçUO anterior ~ con
dicionada .. convemmeia da AdmlD1I
traçA0, competindo a cootolat&çlo • a
dillpeD5& àa autoridades 1Dd1caetaa DO
&n1&0 39.

I 3.- O uJii1o. do peaoa1 de que
trata o I 19 d~te ~o Iel'á 1KU&1 ao
nlor da l1'atWc:açA.o pela repreaen
taçAo de pblnete tlx&do para lo ru
pectlva !unçi.o, acresc:1do de. 80" (DO
yenta por cento).

Art. 39 éi 'Chefe cio Gabinete ou
Becretirlo-Geral • competente para
.. reapeetlvaa dealgnaçOea e a con
oesslo da aratlflc:açj.o lerá d~VJda. lo
1*1'tlr da pubUeaçio -do ato,. DO B0
letim de Peaao&1.

Art. 49 A aratlflcaçlo lo qu~ ..
refere este Doerekl lláaoRr" lnc!)rpu
rada &<* vencimentos, para qualquer
efeito, e seri paga com bUe 11& lre
queDe:1&, rea&&lvad~ OIS uutameutol
por férlaa, luto, cuamenkl, uc.:nça
para tratamento (\e saude, ltcellÇa ..
restante e ICrvlgoa obr1ptór1ol por
le1.

Art. P A pereepçlo da rratlflea·
tiv ·pela ·representaçAo de iab.netd
obrtp à pnataçt.o.DO m1.D.1mo, de 40
(quar'n~ boras RUlanat. de traoa
1bo.

An. .. A IBtUlcaçio pela' repra
aeuta.c;io de rabmete n.t.o poderá ser
·cumulada com venc1meDto de CLI;O
em oom1eelo, uJAr10 de tWlÇt.o de cOn
fiança. lfatlt1caçAo de funÇ1ÍO ~ ara.
tlfleaçio por Encafio de DlreçAo OU
AIIs1&t6nc1&' II1~tmed.1á.r1U.

Art. .,. o. órgAoe enumeradOl DO
art.lKo l' deveria propor ao Prel1aen
te alto ~plibllc:a. por Intennfldi') ao
ófila central· do Sistema de Pe.uoal
eMl da AdmJnlatraçio Federal. no
pr&IO de tIO (sessenta) dias con'ado
da data da publ1~ deste Dec:re"'
& aprovaçlo clAa novas tabe!&l de tuD·
çOea de lablnet.e elabol'lldaa na forma
deste ReiUlamento.

Partarafo ÜD1co. com .. pUDJ1ca
çio du novas tabeJu f1cario UUu\U
as lU entio V1ients.

Art. .. Este Decreto eDtI'aom em
virO!" na data de sua publlc:açlo re
YOIadu u cUlPOlS1~ em contrâJ!o.

8raa1l1a. 2t1 'de fevereiro '1e Jt'l8:
1559 da Independ6nd& e 189 da
Repúb1Jc&.

zanno aJ:IUL
AI"IIIAftdo I'alcdo
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..... _ .1~nl.clo '0 toxto 0.191n.l

. to Proj.to .. Lel •• 1•.•Ut~Pub1~.

.. 13 I ., ler jr ....1..-..

or.lmT.CDG.GI'.1l151? 1.1.

.....I11.-D'.2:4 .. outubro de lln.

....".... P.....lânt.

'anho a honra de encUllnhar • V.Ex.. para
apNclaçÃo 'P.~o eooar••ao nacional. no. tel""fl'lO& do art.96. 1n01

ao J], aline. "c", da eoo.ti tulção Fedoral •• anexa Emendll. Sub!

tlíutlva ao Projeto de Lei nl 1.4045/91. que dl.põe sobre a cri!

qão d. Junta. de Conc1l1ac;i.o e Julft&J'Hnto nas Regiões da Jl,I~t1

ça do Trabalho. de!1ne jur1sdições e dá outra, providênciAs ,ac(I!.!

panhada da reapectlva Juatltlcatlvll.

Ma oportunidade. re1tez'O .. V.Ex.. prat••toa

de elevada ••ti••• di.tinta conalderaçÃo ..

IJ' ostGq~~·~
1C1nlatro Prea dente do

Tribunal Super~ l' do Trabalho
/

E.XAlO. Sr •

•"putodo IllsEN PIHIIEIRO

DD. Preald.ntt d~ CkRI...N. dos Dt:'putados

!,.!'!!~loll~~!'F

IlAl:JmAll DO AUTOII DO PROJETo-DE-LJ:I li" 1.145/.1. ftI1l1IIIAL IIUPII:

aIOII DO 'rIWlAUIO. llUE OIlJETIVAJI GORIIIGIII Ul'SOS DATlLOGllbI _

tos ooOIIIIIDOII QIIA11DO DO ENVIO DA JlEHSAGJlII À cNwtA DOII DEI'IIT!

lIOII.

A. aI teraçàes introduzida. atraves dest.a e_n
de .ub.titutiv. ao Projeto-de-lei n i 1445 d. 11l1l1. de lnlcl!
t~Ya do T.S.T., .ão .s .el~nte.:

- -rj- -No -af"tlio' ·1·5, 1nclso 11. incluiu-•• um earlo de Juia do'

Trabalho Substituto, em conaeqüêncla do que • redaçÃo do
,..rer1do 1nc1ao 11 é • aeau1nte:

II ... na cld.de qe Alllerlcan., 01 (_a) JWU:. de C'onclu.çio
• Julgamento (2'), 01 (um) cariO d& Jui: do'Trabalho

'residente de Junta. 01 (um) carao de Juiz do Traba
lho Substituto. 02 (dois) cargos de- Juiz Class1.ta de
Junta, observada a reprt'sentaç.iio paritárIA, 01 Cun)
C.reo em comlspão de Diretor de Secretaria de Junta
DAS-10!.5 • 01 (um) carao e. comi••ão de DiretC;;r d.
Serviço de distribuição DAS-10l.";

2) No art1ao 1;, inciao I, incluiu-ae CII; h.) carco era cOllla
.'ào de Diretor de Serv1ço deDlatr1bu1çii::> DAS-I01.4, •• con••

qüênc1a do que a redação do re1"erido' lncilo I é a •••uin
t.:

X - na cidade de Vltórl., 05 (cInco) J"nt.. de concul.ção
• Ju11"""nto (41 • 81 ), OS (cinco) carlOS de Juiz do
'*-b.lho P....ld.nt•.d. Junt•• 05 (cinco) "arlos da Ju-

i& do Trabalho Sub.ti tut. f 1,0 (de.) earlo. di JuiZ

el•••1Ita d. Junta. obaervada a reprelentaçao pari t.
rJa, eCb (C11"lC'0) caryr:!lt'rt'l eorr.15",.O 'd~ I'I1retor de- ~e'('rf't!

1':1. d. Junta DAS-lOt.!) e (.11 (um) carpo em COi'l'Uan.(' de
I\Jr.toT aI ~(r\·Jc' :h fl~rtl·~:':\'lÇ.(l r.f~"J01~":

(C"~"'OOo'o/'~ °o;'./I-â(~:- o

.(0'- /'
" '!'"'

~._IIJ_.ua.I._..I_
1.0 Proj.to de Lel n

'
1.445, de 1991, ora ••

tr"i'taçÃo no Conlre.lo Haclonal, conlubatancia med1da vi'l!!·

do • criação de Junta. de Conciliação e Julaamento na. ft!.

11Õ•• da JUltiça do T.rabalho, detine Jurildiçõea e dá outra.

proVidência••

2. Incu1nhado a e.aa C.a. Lea1alat1va o cor:

r ••pondente NlteproJeto de le1 através do OF.STST.OOG.CP. H'

313, datado de 31 de julho de 1991, verit1cou-•• , pollterlo!:

aante, que o referido expediente cOIIPortavl incorreção con,!

tante do U:e. 11, do art. 15, que deixou de prever o nece'!.

.árla cerao Ge Ju1z do Trabalho Subatituto para a 21 Junta de

Conciliação. Jul.amento propoata para a ci~.dt! de Americana,

151 Re.1Ão, ~ontora. prevl.ão para a totalidade C:oa dellaia

6rcão. de 1. Inatâncta] obaervada no aobredt to proJeto~

3. Por outro lado, vert'f'icou-.se que o menci!!

nado anteprojeto de le1 'deixou de I1rocedet' à correção de Ir,!

.. equivoco ocorr1do quando da promu1aação da., Leis n'a 6053,

de 4 de junho de 197. e 7~71. de ao de abril de 1986, que

criar.',l. re.pectlvtlment.e. Co$, 2' e 31 Junta. de ConciliaçÃo e

.~\.llfa"lt'lI"'tI c't. Vitir:;·-ts. !'t'! i :",rrvh,.ftr.. ctJ ("nrc(, dE distr!

buidor,· Co;".oz:ntt" determ1nt:,'o ;.':-Jor- nrtr.~ 1J3':, 11!. do Cons.f!

ud.çiio d.. LeIs do Trab.lhc.

do proj,to d. h1 n9 1~.445/91 , dra ·proposto· Advém de, Ü1l'!I:'

riO." Mee••idade d. correção cf« de.propÕatt~. ocor':1doa an
tet'1onNnte, .e. dClhlrtu...nto ou acré.cl.-o de conaider4vel

de.pe.a. J~rente. ao Mnclonado proJeto.

I. No que •• l'"tttere a car,o., lnaerlu-Ie na.

pre••nte J:...nda tão-.CMMnta O carao de Juiz do Trabalho Sub,!

Ututo p.r. • 21 Junt. d. Concll1.ção e Julaamento d. cld.de

de AJH:rlcanl-sp, 151 R••tÃo, e o c:arao em com1••ão~. dt.tr!

bUldor p...... 03 (três) Junt.. d. ConcUl.ção. Julaomento

d. cld.d. d. Vltórl.-ES, 171 lIellão.

I. race 10 que t;»ra ae expõe, ti objetivando o

tomaclMtlto do "'alor número de informações ao. eminente. M!!

broa d•••• CA.a Leatalat1va, ratlt'1ca-ae a Juat1!"1cAUva trt,!

cialllente remetida, noa aeaulntes termos:

7. O ano de 1991 .marca o clnquentenÁrl0 de

ln8talaçÃo de'JusUç. do Trabalho no IIrasU.

i ~"'láve1 que .sae lllportant. ruoo do Poder

JUdiciário Juriad1c1ona o qH • aoc1.dad. braa11.1ra t.. de

"lhor: 0& trabalhado..... "" _ ....mio•• a to..... da Ilação

ipi. lapu1810na noa.o Pel••• direçio ao procr..ao.

labore 1"'IIC<I'twc1cWw'lte a••tlnada a atende&" a

.1ite do noaao ,.i., no. clnquenta aloa da Juatlça do Trab!

lho, tOI'M21 crladl••pena. 722 C•• tltcenta. e vinte e duq) JU!!

tu de Concll1açÃo _ J~i.lWe·nto, nuca. Mdia rldlcula. 1natl

nltlcant. â .pen.. 14 (quatorz.) Junt•• T...b.lI11at.. por

ano•.

o total cs. 722 (Df't.eeentll' • vinte e dua.) .tu,!!

tac qUtl' aluI.JrIc-nte JuriGc;1clortt. ~O.OCJ<I.~I.(nClvt'ntl rJUh~f'I)

de \ra4&lhlc:lo.·t'& br••l1e1ro~, nu::-: p;o;lo;oção d. 1 (U:.Ik) .'unta

par. 0 124 ••oo (c.nto • vinte e 'lustro "il • o.ulnll.nto.) tr.b!



6060 Sábado 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Abril de 1992

, ,

!lu~t.j('r. ...1(\ TJ".h~]ll<,. C!IK" ~. !:t'h t!;,vid:. n .lur:t1çl' (~ .'C"\",.

lhado.. tl....ll.1~ de qu. ne" Ju.Uç. do trabalho

r.e••

de tod Junta. 80ment. ocorrwrÁ em 3 (tri.) ana.,
atendia prioridad•• de cada :Reltio da JUltiça do Tr!.
balho.

Acreditamos Que o tr.b&lhador do Bra.il. qUI

pala 1IftpO.to•• que, através do .eu trabalho, contribuI para

o prolreaao, da NaçÃo, _Mlea 'ter. aua Justiça devlcs.aoente

.partllriil~~'"para fazer napet tar oa .eu. direi tOR trabalhl!

.u.~~~

t l~rt.nte rrssal tar que o Projeto 'Pi"e"ê &

lnata.laçio nr.d,~lv. li." Juntas, • Iltf'dldp C'ue forf'm st"n~C'I Jl

VIII - na cidade da 610 ~nçalot 01 (ua.l
Junta de ConciliaçA!) e Julqa.nto (l'), 01 (ua) carqo aa Jul&
do 'Trabalho Pr••ldente - da Junta, 01 (ua) carqo d.e Juia do
ftabalho subatituto, 02 (d'Jl.) carqo. de JU1Z el.... l.t. da
Junta, ob.eTVBd" a rlf!pr••entllç'ão par1t6rio.. e 01 (Ull'l) car90
•• coaiaalo d. Diretor d. Secretar!. d. Junta DAS-IOl.5;

IX - na cidade d. São Joio do Merit1 ~ 01

~:·S~i;u~~. ~~.g~~~~1~~~:id:nt;U ld:tft~~~~a ~ 2~I' (~m ~ u~ir9~arã~.o2\l.1r. .do Trabalho Subc.tituto, 02 (de!.&} cargo. de Juiz

f~)·~:;;odee;U~;:l.~~~e~:dglr:t~:pr~:e~;~i=~.~!~ i t~;iajun~;
IíAS-IOl.5 • 01 (Ulft) cargo e. co.i••lo da Dirator da Sarviço
da DlatrlbulçAo DAS-101-"

X - na cidade d. Re.ande, 01 (uftla) Junta
"a ConclllaçAo • Julqamento (1-), 01 tua) carqo d. Juiz do
~ab.lho Preaidente de Junta, 01 (ua) c:arqo de 'Juiz do Traba-

_nda '~ltutiva
da inicl.Uva do .ut,or
Trtlounal superior do
'l'r.balhO .0 Pl<oj.b de Lei'
~r~·:4:~r;"oq~: g~~
de COncl11aç lo e Julqa.n
b na. tte9i~• .sa .i~.tiç.

:t~:b.;hâ1 ::~~~ ~~~;i:
<Mncl_.

O PQSIDEM'rJ: lllI _LZCA. paiO _bal< que
o convre.ao ".clon~l decreta e eu ••nciono a aequ nte IAi:

Juatlça.o Trabalho~:; 1;.~i~~:ac~~~::, : c~~c~!1;~.o ~
",ulga-.nto, e cargc. pertinent••••••1_ dlatrltna1CS.. :

I - na cidade do Rio de Janeiro, a:z
(vinte e du•• ) .1'unta. de Coneil1açl.o • Julqa.nto (52. •
73-),. 22 (vinte,. doi.) cargo. de 3uiz. do Trabalho Pr.sidente
de J~nta, 22 (vinte e dois) cargo. d. Juiz do Trabal.ho S~
tltuto, 44 (quaranl:.a e qUlltro) cargos de Juiz elea.i.ta de.

~~~~)'c~~~~;v:~a C:lllr:~~:·~~t~Y:~to~ar~;'~~~;e~arf: :S:in~:nt:
DAS-10l.51 ,

II - na cidade de Cabo Frio. 01 (aaA)

=';:.f:l~:n~;~tX:~t:~;9~~ (~~)(U:~ ~~OcM~J~.Ju1:t
Trabalho Bubtltituto, o;z (do1aj carqoa d. .:rui. C1•••iata .s.
~:n~~~::::4:d~1:a~:~r~:·~;~~e~rr:rá;4j~ta· ~-1~~ 5;cargo

XIX - ita cidada da CAIllpOa doa e;cyt.aC&&M,
01 (Ulla) Junta de Concill.,;.lo a Julqa-.nto ('2-) f .01 (al

:':1:- :~l~:e~~i~.IT~~~n~; d(d~ix:r-~a~~o~1DIJe c:
~~j·~:~ode.;~~:l.:~~er::d~lr:t~pr~:·~;~;:~ll~li1U~1.jW\:
~ASõl~t.~~ig~o(~~-~~i?:, .JO coal.alo d. Piretor de Serviço

IV - na cidade de cordeiro, 01 (u:aa)
Junta d. Concl11.çao.• Julqa..nto (1·), 01 (ua) carqo de Juia
40 Tranlho Pr•• ld4!'nt. d. Junta. 01 (Ul!\) cargo de Jul& 40
'trabalho Sut.tituto .. 02 (doia) carqo. d.a Juia Cl...1ata da
Junta, ob••rvadA" r.pre••ntaçio. r.ritária, • 01 (~) cargo
•• 008I1••Ao da Diretor 4e. Secretar a ~ Junta OAS-lDl.5;

. • - ... clda" de Duque 4. C.xl•• , 03

1
"1:'.' ",untoa. d. C:oncl11aç.o e .Julq._nto t"·. "-), 01
~r•• ) car90. de JU1E do traball'lo 'r••1dente d. JW'lta.. O)
tr•• ) car90a d. .Julz. do Traball'lO Iluwt1tuto, 06 ( ••ie)

oal'loa d. Juiz. ela•• tata ele .;Junta. oba.rvad.a. recr.a.ntaç.lo
C~r:::~~r. :. g~nt~t~:;~l~~~~· •• co.l••ao.:t. lretor da

, ... eoncl1iaç&o • Jul:~':n~~ c:::~~ ~ ~~:;~6~~rg~ ~~~i:\ln~:
ft'abalho pre.ldente d. JUnta. Dl àUlt) c.r~o da Juiz do Traba-

~=.::::~l:ut~~P~~.~~~~~loc·~:~~t.~l~~l&. ~~••~~~~ d~.r;~nt:á
oo.t.....o de Diretor' da s.cret.rla cs. Junt.a DAS-10l.51 "

VII .. n. clcbd. d. MOVa Iquaçu, 02 ldU••l
Jun~•• de Concl1iaç&o _ .J'ulq...nto (. - • 5-). O~ d01.
carqOa de Juiz do '1"rabalho Pr•• ld.nt. de 'Junta" 0:1 (doi.)
oarljlo. de Jui& do Trabalho Subatltutb, 04 (quatro) carqoa de

.7\11& ela••i.ta de Juntll. ob•• rvad. a rapr••l'JntaçAO parit'r1;: .
• 02 (dois) c:arqoa e1C\.eoal••lo de Diretor d.e secretari. d.
.,Junta DAS-IOl.5;

\ ' ........ ,

, "t .": ..~ '•• ' .:~••

01.1.

A 81tuaçao t idêntica tI!! todo 0,lrul1, onde

.. Junta. <le Conclliaçio e Jul,_nto.••tió' COll paut.. ...

audienc.ia de tn.truçao proce••ual COQ pruoa de. até 2 (doia)

anoa .. e à. vezes até l'J~t•• Além da deQOra na aoluçào da "!.

cl-.-oqt;l(,:, j c, o tf'ab~.1h&,x.r aindlt ttn C!UIl: &fl:c,:-dar \Jr.. ler.l:te;

'!Ju.ae 1~'J~1 ,ara a execução C:I. .er.tença C'lue lhe foi favor!

ve'1';' o que ateta não só o ~~repdo cOf.tQ também a . própria

,A f.lt. de cont1l11lç. na Ju.tiç. i .1'0 ..!to

aravI. que vai contr1buindo ?ara que" Q povo deixe dt . "&CNd!

tu na. 1n.t~tulçôea per.Ynentea do no.ao Pai••

lI.c.nt. pe.qul•• "e opinião públ1c. ....U.!

da pala llata~'o1h•• po.. aol1ctt."ão d. A.aocl.ÇÃo de 11&11.

trado. do T b.lhO do E.t.dO elo Rio a..ande dO Sul. COAproY&

O que &ti tendo .1e10 con.t.tadO qu.....nu 2Ol' (Vi!!

ta po.. c.nto) do. trab.lh.do ,aúcho. laudo. .. ..... 111

ralto.·t..a!lalhi.tu procu Ju.Uç. 110 T..ab.lho. Irão val.

a JMna recluar na Juatiça, dizem. poi•• deJlOl'a é _1to

'I'ande.

1.1.........1tu."io d. ,rllllel. deflClênci•. 110.

at.ndl...nto <Ia ••u. 3ul'l.dic1onado.. • Ju.tiç. 110 Trabal"o

.atá r.cebendo a ".a.roa de' aervldorea PÚbllC~. cOtlO client!

1. nova, atuante e -..i to .xl.ente, •• razão do que dl.pÕe o.
'a..t1,o 2~O <I. Lei ,1:112/90, que ln.tituiu o lIe,iM JUl'ldlco

Onleo.

\ora :."l hc..C: :. lIll.:•• ; ..... tlt 1.~~·.·.\"'·..; \Ílu·. I•• i Jtd."~. (iU"~\~h"\I' t·

clnqulnta .11) .Ncl.atórl" nov.. por ano, ....dia,. o

n8uitado • qUI o operárto qu.rd.~ lnevltavelMnt., _ •••

a ati ano. PO" ""'. decl.ão d. Ju.uç••ob... o .eu dlNlto a

aa1Árloa, teri••, repouao "aunerado etc •• alaun.. 1nclualv.,

de natureaa a11Hntar ..

A altu."ão d11'1c11 do JudiCiário t ...ll.1hl.ta.

"'t•• rápido e ettciente, precl••••r corri.lda com urain

01•• poio Já exl.te o .enU..ento ,enaral1udo do povo t ..ab!

A propo.ta Con.tllllt. de.ta ...n...... Ob3.tlV.

recu.perar UQ pouco o atroo que ocorNu qu..;.to à. • cr1-vio
... J ...tU da CclbcUlaçio • Jula_nto.

•• N.Ullad•• I1.COl'l'i_ &O (cinquenta) _ •

. 3- deverl" ••t.1' fUnclonlllldo não ....n.. 722 (.etec.nt.. •

. .,1n",e e duas) Junta. Tr..~.lhl.ta. eQ ~o4c. o Br••ll, , .1. o

triplo eleate número. no .1nll1O.

O Pro3.to de lal PropÕe que. __ jUnta. -.lA

cl'ladO ... c.l'lo ele Juia do,'!l'llbalho"Subatituto. &lia do c.!

lO de Juta Preatd.nta, dOI cuao. de Juiz•• Cl•••l~t... 40

Il"\Ipo d. apoio lndllpeneável ao t'Unelonamento da Junta.

O Pro3eto, no eni;anto, não vincula o eRra0 dt

Juiz do Trabalho Subati ~U~O â Junta. 11m ao QuaG6'O aer&.l d.

Juiz•• Sub.ti tutoa da R••tio para que po••an aer deat&f\adol

l1vremente ?81oB Tribunai. Rea1ona"ia respectivo•. O que ••

pretendeu rot' apenas laualar o nWaro de Juiz.. Sub.ti tuto.

ao de JuIz•• Prealdentel.

O proJeto cuida, ainda, da aoluçÃo para o.

Cr.IiOG de eru:.nc'lpaçio dr d1atr1t.oa e de crlll.çao dto Tr~~·u:',eo.ie

Pl:~f1on.ila novo••
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lho SubatitQto, 02 (dol.) cargo. d. Juiz ela••iata de Junta,
obw.rvada. representação par:it.iri.f o 01 (ua) cargo ••
coal••lo de Diretor de Secretaria d. Junta DAS-l01.5r

.,..tlça do Tr.b.lho~; 2;.~l~~~sCi~~::' ~: c~~c~!y~:~o ct:
Julv...nto, a cargos pertinent•• , •••1. dlatribu1d•• :

I - na cidade da CalttiJ:•• , 01 (uaa) Junta

::.~~~~~l~:~~td:n~~l~:III;~~~.,(~;) éu:t ~~~~o ~:r3~i~· d~\l4:.b~~
lho lubstituto, 02 (doia) carqos de 3uiz ela_iata "de Junta,
ob8ervade. representação par1tiría, t! 01 (um) 0&.1:9° &11
cOlai••lo de Diretor de Secretaria d. Junta DAS-ipi.51

..' Conc111açlo • -luII~":n~: ct~:1~ g! ~~l~"~~r-O~ ~:-~~.t~un~
fta"alho Pr••1CSanta Xe Junta, 01 ~U'lll) carq:o da !ulz do Tr.b....

=.~~~;1;\lt~~p~:.l~~;~1oc·~2~rt':l;~lz•~~~.at:; CS:.r~~t:á
00-1••10 de Dlr.t~r de Secretaria de Junta DAS-l01.~~

%%1" -I na c143ade de CUbatio, 01 (UJUi)

:n;:.g:l~~n~~;;!X:~t:J~~q~:~~;~,~~)éu:t ~~~oca~:o;~!zJUá~
ftabalho substituto, 0'2 (doJ..) carqoa de JU1z ela••iata de
.Tunta,"ob••rvada a r.pr•••ntaçÃo partt'r1a, a 01 (ua) c.rgo
•• c:oal.sAo de Diretor d. Secretaria de Junta D~-101 .. 51

IV - na cidada a. hbu, 01 (UJla) Junta de
concillaçl.o. Julgamento (1 1 1, Dl (WIl) cargo d. JUiz do
ftabalho pr.alc1ente de .lunta, Dl á\DI) car90 d. Ju1:1 do Traba-

=-~=~i:ut~~p~:s~~~;~AoC.~~~!t.t~i~~i";.C~~••~:;j d~.~~t:~
GOIIia.l.o da,Diretor de Secr!tar1a d& Junta DAS-10l.51 I

V - na cidad. d. Ferra. de Vaaconc.lQs,
01 f .... ' Junta de ConcilioçAo. Ju1'1....nto (1", 01.(UJI)

::~1:· ~~i~:~ai~~ba~~~a~i~:~~~n~d(CI~~ta~a~~o1U.!a·c~~:
el•••.t.ta da JuntaI observada • repra.erltaçÀo parlUrla., e Dl,
I.) cargo ali coa ••40 'd. Diretor de S.crataria da Junt.
~-101.5:.

VI - n~, c1".d« de T.tapecorica d. Serra,
01 (uaa) Junta de Coneili.ç'o e Julg.uMJnto (2 1 ), 01 (um)

t r!:l:e ~~l~r:~ai~~ba~~g$if~~~g~n5~ d(d~~~ja::a~~o~ulllàe c~~y~
Cl.asi.~ d. Junta, observada a r.pre••mtaçlo parit6ria, 01

m!1~~~2°. ~~ (~t·~:~90dee~i~~~~;.,~ed:e~i:;:~~·dede.a~'~:
.. D1atribuiçAo DAS-IG1.4: ..

. VII - na cidadel do Jandlra, 01- (uaa)

=':ag:l~~n~~;;iX:~t:J~;q~~~;~ ,~~JCl:t· ~~~oC.~%OJ~!zJUá~
lfrabalho Substituto, 02 (dola) cargo. ~.Iu1.a ela••l.ta d__

:n:~i~~::~d~i~.~:~r::·~;~;:~.rf:r~;A~U:ta·D~-f~!51e~rqo

____Yl%I - na cidada el. o.••co, 01 (UJIa)

='~ag:l~~n~;;;!~:~c:J~;9g~~;~ (~~){1J~l ~~~oca~:oJ~~jJJJ~~
-rraba.lbo IijUbatitu.to, 02 (doi.À cargo. d. Juiz Claaui.ta da

;:n:~l:~:~~:d~i:ei:~rd:e~;~~.~.rr:rà;'~~tae~-1~~5:car~

IX - na c1dada d. praia Granda, o:a ldu.a)
Junta. da Ccinciliaçlo a Julqa..nto (la • :za), 02 do1al
cargo. de Juiz- do Trabalho Pr••identa d~ Junta, 02 (doia

=r~O~l~:ei:~: ~~ :i~~~:~h~b~~~;á;u;oé.:;.~~~~~~~~:~Y~:r!:~
~l:OàU_l~~~xo:a~l (~:~··~~r;: .~i~:~y~.:: tc~t~:~: t
..rv1ço da Dlatr1bii1ç1o DAS-101,4/

X - na eidade da Ilibllirao P1no, 01 ( .... )

~~n~:.::l~~~~;~~~~~t: "~;9~~~;~ (~~) (U:~. ~~oca:;:oJerZJ\l~
~~~:~h~b:~~~U~o ;..~:••l~~~~Àocar~~it:i. ~U;~ O~I~~:~.t~.r::
•• co.t••ao de Diretor <IIe I.cr.~.rra da Ju.nta 0A8-101.5:

Xl - na cidada <2e 1i,lntana do .arna1b.a. 01

~.~~J.~~~. ~:a~~l~~)~~~:id:nt;Uld:Jlt~~~'~.~l~I·~~.~u:~rg~ftr3:·
Jui& do 'I"rabalho {iubst:ituto, 02 (d,al.) carqo. de Jtl1.t
ela.aiata de JuntaI obaarvada a r.pr•••ntaçAo pariuria, _ 01
(ua) earqo •• coa •••0 d. Diretor d. S.cret.aria d. Jl:..-,ta
DI\8-101.5,

XII - na cidade de .10 Vicente, 02 (dua.)
Junta. d. ConciU.çlo • Julga.ento (la • 2 1 ), 02 (do:.'&-)
carqoa de Jul. do Trabalho Pres1d"nta de .Junt., 03 (do:..)

J~r:O~l~:.f~i: ~~ J~~:~h~b::~;á~U:Of.~:.~~~~~:~~:~i~:r:~
g~nt:O~~_l~~~XC?:a~l (~:~··:~r:~ e~i~~;~~.f~ ::c~l;:~~~ :;:
serv190 da Dl.tr1bulçAo DAS-I01. 4: .

XIII ~. na cidade d. suzana. 01 (U'Z.1l)
Junt. d. Conc11iaçAo e JulqaJNInto (2 1 ), 01 (\:.%I) c,rgo d. J',J,1z
do Trabalho Preaidente de Junta, 01 (UJll) carqo de Juiz do

Trabalho Su.batituto, 02 [doia) carqoa ,11••1uia Cla••ista de
Junta obs.rv.dA '. repr••ent"cil:o plIrlt.árJ.a, 01 (UT) carqo I!}:',
cOMia.lo d. Diretor d. secret.aria de ';unta DAS"'101.5. 01
(UWl) carqo .Ift COIÜ••&O da Diretor d. serviço ele Diatribl.liç.lao
DI\S-101.4/

XIV - na cidade da lJ'aboIo da Sarra, 01

'~:-~~i~~~a ~a~:~~~1~;;~d:nt~Uld:~~~a~1~I'(~~~Lrq;~U'ã:
-Juia do Trab.1bo Suhatituto,. 02 (doi.) cArqos de ';u1z
·ela••i.t. d. Junt., ot.ervad.a a repr•••nteçAo parit4ri., e 01
(UII) carqo •• COa1aAAQ da Diretor d. Secr-tar1. d. JlL':'lta
~-101.5;

JUattçe do TrAbalhO~; );.~j~~.c~~~::' ~: c~~c~1;~~o ~
Julqa••nto, • cargo. pertin~!'tas, a••llt diatribu1da.:

I - na cldade...de. 8110 Horizonte, 10 (ÔI!z)
Jun~•• de conci11aç!lo. Julq"mento (:2"1 a 35c'), 10 (e.ez)
"argo. de \Juia. do Tr'-b.... lho Pr••identli de .Junta. 10 (Cf!z)

~:~~o~l::sí~~: ~~ :;r~~:~h~ba:~:~~t:~~p~~.l~~~~%l~:~~~r~:~
• 10 (dez) carqo.... co.i...io de Diretor de Secretaria de
Junta DAS-~01.5'

11 - na cid.O. da Alf.n•• , 01 ~U=.) .:r\;....,~a...

:;.~~~1~:~:rd:n~~l3:lIlj~~~., (~~) (U:~ ~::~o ~:J;~~1&· d~Ui~"b:~
~~:.~~~l~ut~~p~:.l~~;;lo ca~~~i t~~i:~i ••c~~··t:;) d~ar~~-·~:.
coai••lo da Dirator de secretaria 4. Junta PA,S-101.51

%11 - na cidad.. da "tia, 01 (ua) J1ID\ta

:.~:~~1~:~:7d:n~:19::-n~~t~~-) óa01 (~~~) c~;~;o:e ~~iZ"uí~
ela••i.ta de Junta

l
ob••nada a rapre.entaç.lo parit6ria, e 01

~!l~~~X~ •• co•••,10 de Diretor de Secretarl8 de Jsmta

XV - na cid.de de Conqonha., 01 (1DY.)

='i:a=l~~n~~~iX:~t:J~~q~=~;~ (~~)CU:l ~~~oCI~:OJ~iz :õJâ~

:;rU:~~h~~~~~;U~ r.~~a.l~~;~lo C;~~l~'~!a, :~~z (~;)~~~~~~ ::
coai••lo de Diretor d. Secretaria d. Junt. DAS-1010'S. 01
~ll~~~!~ •• COllli••Ao a. Diretor d. Serviço de Di.tribuJ.çAo

"I' - na c1dade de Coronel Pabriciano, 02

I
dua.

1
Junt•• da COnciliaçlo e Julq...nto (3 1 • 4'). 02

elol. ca%"90a d. Ju~z do Tr.balho Pra.ia.rota de Juntll, 02
doi. cat:'gos d.. JU1Z do Trabalho lubati':.uto, 04 (qU2.':.ro)

~:~7~r1:,.7~izO~la(~~i~) ~:r~~~ta~IlOb::;r:;:o• derebi~:~g~;~~
Secrc.tarl" a. Junta DAS-10l, 5;

VI - no cidoda d~ D1vinopollo, 01 (_a)
Junta de Conciliação. Julgamento (2· J, 01 (UlM) cargo de ,=uiz
do Trabalho Pr••idente d. Junta, 01 (ua) cargo de Juiz. do
lIfTabalho Subatituto, 02 (d01s;) cargo. de .Juiz el....ist... d.
Junta, ob••rv.da a repre.antaçAo parit'r1a, 01 (us) car;o ••
co.l....o d. Dir4tor a. secr.tarl. d. Junta I)AS-I01.5. 01
~!1~~~~ •• co.la.l.o d. Diretor da ·Serviço de DJ.str1.b~iç.lo

01 (UM) JUn~. da ~~~il~:J~d:d.J~q=~~.~~),V.~~d<=)
::~i:· ~:l~:~an;:ba~~~~~~:~n~~"(~~r-~a~olua!.~~7~
~~)·~:~o~ee:~~:!s:~e~:d~ir:t~:prd:a~~~~~~i~;ia':ung~
DAS-l01 .. 5 • 01 (ua) cargo a. cOJlia.lo de D1retor ele Serviço'
de Di.tr1buiçlo D/l5-101.4:

VIII - na cidad. ela euanlllla, 01 1-')
Junta d. concl1iaçAo e Julgamento (1. 1 ), 01 (la) cargo d~ Juiz
do Trabalho' presidente d• .Juntoe, 01 (l1aI) cargo de JU1: do
Trabalho Substituto, 02 (dois) cargo. de Juiz Clasaist.a da

~:n~:ái:~::~:d~i~.~~~rd:·~;~i:~arr:râ;'~~~ta• Jl-l~~~ 5: cargo

x- na cidade da JIOnt•• Claroa, 01 (WIa)

t"~:.=lg:n~~:~~8:~t:J~~q~:~;~ (~;)1u:t ~~~~oc.~:oJ~!zJUá~
r-U:~:~~b:~~~à~u;o~e~~e.~~~~~loc;~~~:.~!., J~~t (~~).~;:~~ ::
ao.i••Ao d. Diretor d. Secr.tari. d. Junt. DAS-101.5. 01
~!l~i~:: a. co.i.a~o de Diretor d. Serviço a. DJ.tribuJçAo

XI - n. cidada da Hova Li•• , 01 (\Ia.)

=:'~a::lg:n~~;~:~:~t:J~;g~=~;~ (~~)lu~t ~~~~oc.~:oJ~izJU~~
Tr..balho Sub.tltut.o, 02 (doi.) CAt'qo. de .Juiz Cl••"iat. de

:~n~:~i::i~d:d~i:.~~~~~:~~;~~:~.r!:rà;'~~~ta•~i-l~ ~ s;c.rgo

de concili.ç'!? a JUl:;;e~t~a (~~)~eo~a (~:)ao~~;g~ ~~~lJ~un~:
'1'I'.balho Presldente de,Junta, Dl (um) cargo d. Juiz do Trab...
lho Su.b.tituto, 02 (d01S) cllr~oG de Juiz el....i.t. d. Junta
obe.rvad~ • r.pra••nteçào p~rlt'rill, 01 (UIl) c.rgo.m comi.'='
.Ao d. Dlretor de secr.t~rla de Junta DhS-lOl.!1 a Dl (LUI)
g:~!ioi~~: cord••io de DIretor de Serviço de Di.trJ.buiçAo

XIII - na cidad. de Pedro lAopoldo Dl
, ..., t7une. de Conctlteçao _ Julqa..nto (1-), 01 (tal) ~at'go
"1.1'ulz do Tr"balho Pre.id.nte ele Junta, 01 (UI!) cargo d.
Ju. do Trabalho Substituto, o;z (doia) cargo. de Juiz
el•••i.tA de Junta, ob.erva~' e r.pr•••ntaçlo pariUria .• 01
&:!lg~:~~ •• cOJua.io de Dir' ~or de Secretaria d. 'Junt.

XIv - na cJ.dad·,1 \la aibeirlo da. "ave. 01(u.a) Junte da ConciliaçAo a Julqa..nto (l-), 01 (ua, c~rgo

de Juiz do Trabalho Prelóldento ela Junta, 01 (Um) cargo d.
Juiz do .Trabalho Subatituto. 02 (doia) cargo. d. Juiz
ClA••iata de Junta f obaerV4da A reprftsentação parit6ri., e 01
(Im) cargo em cOll18a60 d. Diretor de Secrataria de JUhta
DAS-10l.5;

XV.- n"" cldad. de Sabara, 01 (uma) Juntees. Conciliaçio e Julglllrtlento "',), 01 (um.) cargo de Jp'11 do
Trabalho Presidente de Junta, 01 (UM) cargo d. Juiz do Tr.ba
lho Subscituto, 02 (~ois) cl'lrgos de Juiz Classi6t.a de Junta,
oba.rvada II ~epre$.ntaçio parlt.4r.1lt, • Dl ~t.lln} carqo em
comiasfao de Dlretor df!, beCr~c..H·.1.1 de J'un~lI: DAS-I01. 5;

XVI - TIl!l aidtl"e d.!!' Sant':1 7,'.n:.!1I. q ,"~ ~unll)

~~n~.g:l~gn~;;~rg:~t: "~;9~~~~;~ (~;) (u~~ ~:~~oca~~o~J~!ZJH~g
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Trabalho Subl'.tltuto, 02 (doi.) cargos de' Juiz ela••i.ta da
Junta, observada a representaçÃo paritária, _ 01 (um) car90
•• Clo.~••60 d. Diretor de Secretaria de Junta DAS-lOI.51

XVII'" na cidlllde d. Uberl'ndi., 01 (uaa)
Junta dlt Coneiliaç60 e Julgamento (3") r Dl (um) carlio d. Juiz
do Trabalho Prer;ldentC! de Junta, Dl (um) carqo de Juiz do
Trabalho Subatituto, 02 (dois} cargo. de, Jui~ ela••i.ta d.
Junta observada a reprel:.entaçao ~l'lrjt'rl•.• Dl (ua), car90
ell eo~i&.60 de Diretor ~e Secret.arl.• de Junta DAS-I01.~;

XVIII - na cidade 6_ Una!, Dl (ua.) Junta
d. Conciliaçlo e Julgamento (1·), 01 (um) carqo d. Juiz do
Trabalho PrecidentM de JUnta. 01 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 02 (dois} cargos d@,Juiz Classi_ta d • .Junta,
ob••rv~~ft. repres:ontaçao paritâr.la, e 01 (Ula) cargo ••
co.ia.a.o de Dire.tor doe Secretaria de Junta DAS-~01.5;

JU.tiça do Trabalho~;; 4;:qu~~~.;r3:~~:~ ~: ~~nc~~Y;:~o d:
JUlqaaento, I! carqoc pertinentes, aa.ia di.tribuida.:

1" - na cidade de Porto Aleqre, 10 (de.)
.:runt.... de ConciliaçAo e Julqame':lto (21' li 30·), 10 (dez)
'c.rgos de Juiz do Trabalho Presldf"nte de Junta, lO (dez)
cargos de Juiz do Trabalho Subst1.tuto, 20 (vinte) car90s d.
Juiz Classista de JUntll, obse,:vada a representação par.l~ria,
• 10 (dez) cnrgos em comissao de Diretor de Secretar1a de
Junta D1I.S-101.5;

11- na cidade d. Arroio Grande, 01 (UIla)
Junta de Concilill.çlto e Julq2.mento (li l, 01 (um) carqo d. Jui&
do Trabalho President@ de Junta, Dl (um) carqo de Juiz do

~~~:lh~b:~~;~;U;o~e~~esl~~~~loca~~~it2~la:u;zoi
1<=tat

:ar;:
•• co:"lasllo d. Diretor de Secretar.la de Junta DAS-10l.5;

~II - na cidade de B41!nto Gonçalv•• , 01

.\.Ullj~l~u~~a ~~a~~l~~l~~~:~d:nt;Ul~:~~~ll~ 2~l' r~ ~~~rg~·rx:
Jui" do Trftbalho substituto, 02 (dois) cargo. de Juiz
ela••i.ta de Juntl!l! abGervada a r@prelilentnçáo pariUrl., 01

l:;ll~~~~o. ~~ (~:)S~:~90dee~i~~~i~..,,~·~egi~;:~~a dedese;"~~~
d. DlstribuiçAo DAS-lOI. 4:

. IV - nn cidade d. Caxiaa do Sul, 01. (aa)
Junta de Conciliaç60 e Julglloml"'Jnto (3 ' ), 01 (um) cargo d. Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, Dl (um) cargo de Juiz do
Trabalho substituto, 02 (doia) cargos de JuiJ: el•••i.ta d.
Juntoa, observada a representação ~arit""ria, e Dl (u.) carqo
•• cOllli.são de Diretor de SecretarJ.1lI de Junta DAS-10l.5;

Junta d~ ConciliaçAoV; ju~~a~~~~~· (1~), F~ir(~tl~:;'9g1 de(~t~
40 Trabalho Pre.idente de Junta, Dl (UJ:l) cargo de Juia do
'frab.lho substituto, 02 (do1c~ cargo. d... Juiz Cla••t.ta de

~:n~~~i:~:~r~:dgi:e~~~rd:e~;~;e~arr:rá;'~~:ta·D~-I~~51car90

VII - na cldada d. era_do, 01 (u.a)

~~i~ag:l~~n~;;~i~:~t:J~;9~:~~;~ (~;)(~~ ~::~oca~J:ia3U~:
Trabalho Subatituto, 02 (dotal cargo. da Juiz ela••iata da

~:n~~~i~~:~~:d~l~e~~~r::a~;~~.~.rr~r~;'j~fa•~_!~~5,oarc,o

. VIII - na cidade d. Novo Ha-.burgo, 02

t~~i:1 g~~~~: d~e. J~l~C~~ift~~~b:1h~U~i::~~;~ta(4~eJ~;l: g~
(doia) cargoa 4- Juiz do Trabalho Substituto, 0-40 (quatro)
cargo. de Juiz ~las.i.ta d. Junta, obs.rvada a r.pr•••ntaçao.
parit6ria, a 02 (dol.) cargo. e. coai••Ao de Diretor de
secretaria de .Junta OAS-l01. 5;

x - na cidada de Pa••o :rundo, 01 (UIIa)
Junta, d. ConclliaçAo a Julgamento (2'), Dl (oa) carIJo de ,Juta
do Trabalho Presidente de Junta, 01 (uz) carqo de Juia do
Trebalho subatituto, 02 (doi.) cargos d. Juiz el•••lau ele
Junta, ob.ervada a rapreG.ntaçAo parlUria, 01 (ua) carqo _
comi••ao d. Diretor de SllIcretaria de Junta DAB-101.5. 01
~!1~~:7~ e. coai••lo d. Diretor d. Serv1ço da DletrlbuiçAo

d. ConciliaçAo e JUI~;m;n~~ ct~~~~ ~! ~~)ta~~r:~ ~~~1;un:
Trabalho Pr••identa d. Junta, 01 (ua) carqo de Juiz do Traba
lho Substituto, 02 (doia) cargos de Juiz elasai.ta de Junta,
obs.rvada a reprellentaçno pari:"6.ria, e 01 (u.) cargo _
cOl1isai.o d. Diretor da Secretaria de Junta OAS-l01.5:

XII - na cidade d. Santa Cruz do Sul, 01
(u•• ) Junta de Conciliaçâo e Julgamento (2'), 01 Cu.) c.rCJo
de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, 01 (WI) cargo <te
Juiz do Trabalho sub&tituto, 02 (dois) cargo. de Juiz

~~:)c~:~;odee;;u~~:!s~:~er~:d~ir:t~~pr::e~;~~:~a~!;lt~~iajun~~\
DI\5-101.5 • 01 (Uln) cargo em comi••ao de Diretor d. ..rvlço
da Di.trlbuiç&o DAS-lO]. ... :

XXXI - na cid.-.de de Santa Marr.,. 01 (\13&&)
Junta de Concl1iaçl.o e Julqamento (2'), 01 (u.) carqo d. J'Ill:
do Trabalho Pr••idente de Junta, 01 (u.) carqo d. Jui. do

~~~:~h6b:~~;à;u;ore~;e.~~~;~loc:;~i:6~ia,J~iZ(~~.~;:;~ ::
co.i._60 d. Diretor de secretaria d. Junta DAS-10l.5 e 01
A~:~1~~~7~ em coai••"o de Diretor de Serviço de DlatrJ.bulç&o

XIV - na cIdade de &10 lAopolclo, 01 (uaa)

~~ni~l1g:1~~n~~~~!~~~t:J~~q~~~;~ (~~) êu:t ~~~oc.~oJ~zJU~:
Trabalho Subliltituto, 02 (doie) cargo. de Juiz Cla.alata d..

~~~~~1~~:~~:d~1:.i~~r~:e~;~~:~arr:r~;'5~ta·D~-f~~~51carqo

XV - na cidade d. Sapiranq., 01 (uaa)

~~ni~ag:l~~n~~;;!~:~t:Jd;9g~~;~ (~~) ê~t ~~~oc.~~oJ~!zJUà~
'l'rabalho sub.tituto, 02 (dois) cargo. de Juiz Cla••l.ta cs.
Junta, ob••rvada a rapreaentaçiio )?arittirla, _ 01 (1m) c:arqo
eln cOll1a.lo da Diretor de Secretarla d. Junta DAS-lOl.5,

XVI - na cidade da Sapucaia do Sul, 01

à:m~~i~~~a ~~Ag~~~~l~~~:~~nt~Ula:m~~~e~ 1~l' t~~~~r9~·rx~
Juiz do Trabalho Substituto, 02 (doia) carqos de 3uiz
Classista dE: J\.mta, observada !l representaçào parit4ria, a Dl
(um) cerqo em comissão de Diretor de Secretaria d. Junta
DAS-ID1.5;

XVII - na ciciada d. Taquara, 01 (\DIa)
Junta de conciliaçlo • Julqa••nto (2'), 01 (u.) carqo de Juis
do Trebalho Pr••idente de Junta, 01 (um) cargo de J.ulz do
Trabalho Substituto, 02 (dois) ~arg05 de Juiz elaa.iata de
Junta, observada a representação_paritária, 01 (1m) cargo _
comi.cÃo dé oir.tor de secretaria de Junt.. DAS-101.5 e 01
(um) cargo em coai••6.o d. Diretor d. S.rviço de Diatrlbuiç&o
DAS-10l..'

XVI~~ - na cidad. de 'l'ra. ••••0., 01
(uma) Junta de ConciliaçAo e Julgamento (1·), Dl lua) earqo
de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, 01 (um carqo de
Juiz do Trabalho Substituto, 02 (doi.) carqos da Juiz
Classista de Junta t oh&ervnda a representaçAo parit6ri., _ 01
(Ull'l) cargo eM COIn.lcsio de Diretor da Sacretaria de Junta
DAS-I01.5;

Justiça do Trabalho~r;~ 5;;g~~~~e;r1~~~:~ ~: g~nc~i7~~~o d:
Julgamento, e cargos pertinentes, a ... im diatribuída.:·

.) no ._tado da ••hi• .,

1''' na cid.ade d. Salvador, 10 ,Ih"l
Junta. de Conclllaç&o e ",ulqa..nto (lS' e 25'). 10 dez
cargo. de Jui. do Trabalho Pr•• idente de Junta, 10 CS.c

~~i~o~l::ci~~: ~~ :;~~~:~h~btI:~e:~;t:t~~p;~al~~~~:~ ::~Y::r1~
e .. l0 (deI:) cargo••• cOlli••Ao de Dlr.tor de 8.cretarta de
Junta DAS-IO!.!)I

Junta d. Conciliaç60I; ;u~;am~~~~d(2~), ~~a1~)h::;'qgld.(~r~
do Trabalho Presidente de .Junta, 01 (U1\) cargo d. Juiz do
Trabnlho Substituto, 02 (dOial cargo. d. Juiz Claaaiata de

~~~Í:~.~b~:r~r~:1;~rre~~·::g~:~a~i~arà;A~~taDlD1s~lo~~;9~ ~~
~~!1~::~ •• co.i••lo d. Diretor de Serviço de Dl.trlbu!çlo

111 - li. cld.de d. aorrelro., 01 (.... )

=,,~.g:l~~n~~;~~~:~t: .:J~~q~~~;~ (~;) (u:t ~~~oca~~oJ~T.JU~~
Trabalho Sub.tituto, 02 (dOi_, carqoa d. Jul. ela.aiata de

='~:~l:::~~:d;l:.i~~r::·~;~~e~arr:rá;'~~~fa •D~-l~!5,çarqo
IV .. na ci4ade d. 80:. Je.u. da Lapa, 01

c\.UJI~~i~~~· ~~.~~~~~l~;~:~d:nt;Uld:J~~~"~ 1~1' t~Ju~~r9~ar3~
Juiz do Trabalho Subatlt'.lto. 0,2 (doia) carqo. de Jui&
ela.aiata d. Junta, oo.erva"_ • r.pr.....nt.c.o parit6rla, • 01
A~:~l~~~~~ e", comi••lo d. Diretor d. Secretaria d. Ju')ta

de ConclliaçAo eJUl:a:.~~oCl1~~j,~1Jl(::)dO~a~~o(=-Jul~W1~:
'l'Z'abalho Pr.sidente de Junta, 01 (ua) ewrqo de Juiz do Trabll
lho aub.tltuto, 02 (dota) cargo. de Juiz ela••i.ta de Junta,
obeervada a repr•••nteçAo pl'lrit'rl., • 01 (ua) carqo .II!
00.1••10 da Diretor d. S.cr.:.aria à. Junta DAS-101.51

VI - na cidad. d. Ca..cl., 01 (u.a) Junta
da Concl1iaç&o • Julqa..nto (lt), 01 (WI) cargo a. Juiz c.1o
Trabalho Pr.aident. do .Junta, 01 àu.a) cargo da Juiz do Traba-
~t:e~~;l;ut~~p~~.~~~~~lo ca~~~it'~i~~iZ. Cà~··t:;) 4~llr~~t::a
ca.l••lo de Diretor de Secrataria 4e Junta GItS-10L5:

VI.I - na ciclade de ·c•••çari, 01 (\UI.)
Junta de ConciliaçAo a Julqar.lento (4,'), 01 (um) carqo de J~iz

.do Tr.balho Prealdente de Junta, 01 (um) cftrqo de Juiz do
'l'rabalho Subatituto, 02 (dois) CArgo. da Juiz Cla••iata de

:"::~i::i~r~:d~i~e~~~r::e~;~~:~arr:r~~;~~t.aD~-l~!5;cargo

VIII - na cidade d. Candeia., 01 Cu.a)
Junta de ConciliaçAo a Julqamento f1'), Dl (um) cargo da .1uiz
*» Trabalho Pr.aidente de Junta, 01 (u-) carIJo 4e Jui& do
lJ'rabelho Sub.tituto, 02 (doi.~ cargo. d. Juiz Cl•••i.ta d.

:n~:;'1:::~~:dgl~e~~~r~:·~;~~.~.rr:rà;'j~t.eo:i-f~! 51car;o

IX - na cidad. d. K\1c11d:e. da cunha, 01

1.~~l~~~a ~.~:~~~li:~:id:nt:U13:-';~~~a~1~l' ~~.~~~r9~·rx:
Juta do TrabAlho substituto, 02 (doi.) cargo. de Ju1s
ela••iata de Junta

l
ob.ervada a repr••entaç&o partt"rJ.a, a 01

l::!l~i~X~ •• coa ••60 de Diretor d. Secretaria de Junta

X - na cidade de ,..ira de ••ntana, 01

l.-:~l;~~a :;a~:~~~l;~~:id:nt:Ul~:1j~~a~ 3~l' t~~~lr9~ar~;
.lul. do 'l'rabalho Sub.tituto, 02 (doia) carc;oa de Juiz
ela••iata de JuntaI observada ti. repres.,ntaç'o parltA.ria. e 01
l.::!l~i~l~ •• coa ."'0 d. Diretor de Sacr.tari.a de Junta

XI - na cidada da Ilh4ua, 01 (\ma) Junta

=.g:~g~lt:~:14:n~:13:1ft~~~a,(~~) iu:t ~~~o ~:r~~l:ed~u~~~
lho Substituto, ~2 (doi.) cargo. de Juiz Cla&.i.ta de Junta,
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obeervada a repre••ntaçAo pllrit6r1a, Ol (u.) cargo ... cODli.
.10 d. Dik'etor de Secretaria de Junta DJ\S-101.5 • 01 (WIl)
carqo ali: co_i•••o de Diretor de Serviço de Oi.tribu~ç.!o

lIAII-l0l.~1

XII - na cidada da I.tabuna, 01 ruaa)
3Wl'ta de ·Concl1iaçAo e Julgamento (3'), O:L (um) carqo de Juiz.
do Trabalho Prê:5idente de Junta, 01 (Uc:l) ca.rgo de Juiz do
Trabalho substituto, 02 (dois) cargos de Juiz Cll'lI&iata d.

='~l~~:~~:d~i:.:~r~:·~;~~:~ar~:rà;á~~t.·D~-1~~5:cargo
XIII - na cid..cf. cs. I'tapetinqa, 01 (uaa)

.:rant:. da C:onciliaçlo e Julgoa.enta (P), 01 (ua) carqo d. Juiz
do Trabalho pr.side.nte de Junta, 01 (um) carqo de Juiz do
~.bAlho Subatituto, 04l (doi.) clIrqo. de Juiz Cla••i.ta d.

='~1:::~~:d~i~.~~~r::fi~;~~:~.rr::à~3~t..e~-i~~ 51cargo

XIV - na 'cidade d.e Juazeiro, 01 (uaa)
.Junta de Conclliaçlo e Julga••nta (2-), 01 (UJI) carqo d. Juiz
do Trabalho Pr.sid.ente de Junta, 01 (um) cargo ae Juia: elo
ft~lho substituto, 02 (doia) carqoa de Juiz ela••i.ta da
Junta, observada :a representação paritária, Dl (um) cargo eJl
00.1••1.0 de Diretor tje secretaria de ,Junta DAS-l01.S e 01
S::!1~~:7~ •• comi.sáo de Diretor de Serviço d. Dtatribu1çio

XV - "li cidade d" Santo Antonio a. J ••u.:,
01 (\11Ia) Junta d. conciliillç~o _ Julqarl'lento (1-), 01 (um)

::r!:i~· ~~~;r~~aI~~ba1~~5ij~~~~~n~~d{d~i~~·~a~;olum~e Q~~1~
Cl...1ata d. "unta! obs.rvada a r.pr••ent~.ç'o parlU,rla, e 01
A::!1~~~~~.•• co•••10 da Dirator 4e .;ecr.t.rla Ü JW1ta

XVI - na cidada 4e blxelra de I'Z-elta.,
01 (uaa) Junta de Çoncillaçl.o e Julga»ento (1-), 01 fua)

::~l~ ~~i;:;:~an;~ba~~~.~l~:~~~n~;c1(d~~~t·~.~~D~U·Á.c~~y~
ela••i.ta de Junta! ob••rvad.a a -cepre.antaçlo pal:'lt'rla, a 01
&::!l:~~g~ e. coa ••10 da Diretor d.e IJecrataria de Junta

XVII - na cidad. d.. Ubaira, 01 (\ma)
.Jun~. de conc111açlo a Julga_nto (1·), 1)1 (ua) cargo da Juta
tio 1'rabalho Pr••idant. d. Junta, Dl (wa) cargo "- Juil do
ft'abelho Subatituto, 02 (doi.~ CArgo. d.. Juiz ela••iata d.

='=-i:~::rd:d~i~.i:~r::e~;~~.~.rf:r~;'~;:t.•~-1~!51car9°

b) no Zeteelo ele ••rglpe.

I - na cldada da Aracaju, 01 (uaa) ,)unta

~.~:~~~1~;;:~d:n~~13:~~~a,(~~ ),~~ ~:;~4o ~'~i:~d~ui-:ab:~
lho SUbatituto, 02 (doia) car90. ~. Juh: ela••iata d. JWlU,
o~al:'V.d. a rapre.antAçÃo par1t.irla, 4, 01 (u) cargo _
coai••lo de Diretor d. Sacratar1. da Junta DAI-10l.51

11 - na cidada d. Moa•• a.nhora da Gl6
ria, 01 (uma) J'unt. da conciUaç'o\o e JlJlC;lalMnto (1-), 01 :ua)
~:r~~l~e ~~1~r~~4i~~bat~~s~i~~~~~n~~ d(d~i~~a~.~~ ltaáa c;~y~
Cl•••iatll de Junta, observada. repre.ent.açlo par Yt.irla. e 01
(LUI" cargo c~ cam,i.5do d. Diretor d. 1I'iecretat"i. d. Junta
Oo'S-101. 5;

Ju-t1ça db Tr.b.lhO~; 6;.~i~~~.c~~~~::' ~ C:~cm;~o ":
Julq."Qto, • cargoa ~rtln.nte•••••1. cli.triIN1daa:

.) no btado d. Pern.labucol

I - na oidad. da belf., 06 ( ••1.) Junta.
de Concl11aç'o e JulqalN:nto (15- • :l0-), 06 (a.l.) carqoe 4.
Juiz do Trabalho Pt;••1cllmte d. JUõ'lta,;:)6 (.e1.) carqoa da
3uia do Trabalho :iub.tltuto, 1~ (dou.) cargos da Jui&
ela••i.e. d. Junta, obftllfcvad... r.pnJ••nt:&çAo pariUrLa, .. 06
(••ia) c.rgo. em comla:Aõá.o de Diretor d. Secretar!. da Junta
DAS-l01.S;

11 - na cidade de J\.r.ripln., 01 (uaa)
Junt. de Conciliaçlo e ,Julqalll.ento (1-), l)l (\DI) cargo da Juia
40 Trabalho Pr6sídente de Junta, 01 (wa) cargo d. JUls do
Trabalho Substituto, 02 (dois) cargo. dQ! Juiz Cla••iat& de

~~~~l~::~r~:d~i~e~~~r~:e~;~;:~.r~:rà;A~~~~t.·~-i~~5 Icargo

In - ne cielaele de Cerpine. 01 I .... )
~n~:ag:l~~~:~;~~:~t: J~;9~~~;~ (~;) éu:t ~:;~oc~:oJ~~IJ&lc\:
:r-~~:~h~b:~~;~;u;o ~.~~••l~~;~locar~~iJ:la:u;JtO~l(=~.~.r::
•• co.i....o da Dirator de ..acretarfa da Junta DAS-lOl.'t

IV-- na cidade d. Pior.ata, 01 (\mA)

~~n~.g:l~~n;~~~rS~~t:J~;9~~~~;~ (~~) (u:t ~~oca~~o.,er.JU~
Trabalho Substituto, 02 (dOlal car90s d. Juiz el•••i.t. 4.

~~n~~~i:~:~d:d~i;ei~~rd:e~;~~.~erf:X'à;'~~t.eD~-i~!5,car90

V - na cidade de Igara••u, Dl 1u:aa) Junta

~.~~~~~1~~~:~d:n~~lâ:IIl~~~~.,(~~) (u:i ~~~~o ~:J:j~l~e d~ui;aba~
~:.~~~;i;ut~~p~:s~~~~~lo ca~~~!t:;;l;~l~~. c~~••~~) c1~.r~~~
cOl\i.a~o da oiretQr de secretaria da .1urlt... DAS··10l.5;

VI - na cidade d.. II>ojuca. 01 (Wla) Junta
d. ConciliaçAo e olulga»anto (1'), 01 (ua) cargo d. Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 01 (um) cnrgo de ~uit d.o Traba-

lho Subat1tutl), 02 (do.1.~2 cllrqollio de Juiz Cla••iat. d. .Junta,

~~:t;::~~d: Di~:i~~·~;el~:~r.~:~l;~~~·jun~.°5AS!~i.5~ar90 ..
• . V'lI - na cidade d. JaboaUo, 01 (uaa)

Junta de conciliaçlo e Julgamento (1-) ~ Dl (UIl) cargo d. Juiz
do Tr.balho Prenidentlft de Junta, O:\. (um) cargo d. Juiz do
'rrllbillho substituto·, 02 (doi.} cargo:.. de Juiz Cla••i.ta- de

~~n~:~i~~Â~r~:d~i~e~~~J:~:e~;~~:~arl:rà;'~~~t.I!D~-l~~~5;cargo

. VIII - na cielaele ele OUnela, 02 lel.... )
Junta. de conciliaçAo _ Julga.ento C1- • 2-) I 02 (dOi./
cargos de Juiz do Trabalho ~relJid.,nt. da J'W'lta, 02 (doi.

~:i~O~l::sf~~; ~~ ~~:;h~b:~~;~;U;°f.e~:.l~~~~l,~:~Y~:rl~
02 (doitl) carqoG em c:olllissAo de- Diretor d. Sacrataria de
Junta DAS-101.5 e 01 (UJll) cargo e. co.iu60 d. Diretor de
llervlço ele ./l1etribuiçio OAS-101.41

IX - na cidade d. tibelr6.o, 01· (ua.)
Junta de Concilie.çl.o e Julgamento (1.-), 01 (\Dl) cargo c!a Juia
do TrabalhQ Presidente: de Junta, 01 CUJa) cargo d. Jui.z do
orrab.lho Substituto, 02 (dois) ca.rgo$ da Juiz Clalui.tft de

;:n~~~i~~:~~:d~i~~~r~:e~;~~:~ary:rà;'~~t.eD~-t~~~5;car-;o

X - na cidade d. SAo Lour..nço ds: Mata, 01

á:m~~i~~~& ~.:;~r~~l~~~:~d:nt;Uld:m;~~a~l~i'~~J~lr9gar:
Juiz do T~abalho Substitu.to, 02 'doia) cargos de .:rui~

~~:)·~:;:ode.;U~~:!.:~~.~:d~l;.~~~r.~:ni:g:~t~:I~ t'~;., J-:n::
J)JUl-l0l.51

x~ - na' cid.de d. ..rtAnf.a., 01 C--'
~~~"~:l~~n~~;~~~:~t: J~;9~=~;~ (~~) (U:i ~~~oca~~o~tJtJuJ.~
~~:~b~b:~~;~;u;ore:~ ••~~~;~loc.rq~!J~.:U;&Oil(=~.~
•• cOlli.alo d. Dirator 4e seorlttarY: de Junta DAS-101.51

XII - na cidade d. Surubi., 01 <-.)
Junte d. Conciliaçl.o e .:J'ulgaaento (1-), Dl (\mi) carqo da 07ui.
do Trebalho Pr••idente da Junta, Dl (u) cargo d. Juiz 40
Trab.lho Substituto, 02 (doi.) c.rqoa da Ju1& ela.ai_U de

~:n~ái~~:~r~:d~i~.~~~r~:e~;~~:~arr:rà;'~~tae D~-f~~ 5 Icarqo

Junta da ConciliaçioX~I~Ulq~:.n~~d(~~)~.01Tt=)l1~:;.q~l.de(=~
do Trabalho pra.identa d. Junta, 01 (ua) cargo de JuiJt do
'1'rabalho Subatituto, 02 (doia) c.rqo. d. Juiz Cla.ai.ta. de
~:n~:.1~:l:~:~~1~e~:~r::e~;~~:ta~r:rà;'~~ta·~_i~~5,caz90

b) no zatado de Alaqoa.:

I - n. cid.ada de Mac'io, O) (tr•• ) Junta.
M ConcillaçAo e 3t.alq...nto ("- a "), 03 (trta) carqO& da
.,.1. do Trabalho Pr•• ident. d. Junt4, OJ (tr4a) c.rqoa d.
Juta do Trabalho subctituto, 06 (IU~t8) carqoa de J'uiz
elaa.iata de Junta, ob."rvad" a repr.a.ntaçAo pari t~rla, • 03
m~~61~:~go. e. corni ••60 de Diretor d. S.cratn.ria d. Junta

de COncl1iaçl.o e J\tl;;';n~~ <:~~~~~ ~~ ~~~ai~~r~~ ~~~l~un~:
trrabalho Pr•• idante d. Junta, Dl ~ua) c.rqo d • .lut. do Trába-

=-~u:d:l~\lt:~p~:.l~~;~loca~~~iU:l;~l&.Ck~.·~~) d~.~unt:~
coai....o da Diretor d. Secretaria de Junta DAS-I01.S,

:III - na cid.da de Port.o Calvo, 01 (uaa)
J\mb de Concillaç&o _ Julqa..nto (1-), 01 (ta) Cbcqo da Juiz
do Trabalho Pr••id.nt. d. Juntill, 01 Cura) cargo d. JuiJt do

~~~:h~b:~r:~à;u;o~eg:.al~~;~loca~~~i~~l.~U;ZOi1{::t·~ar~~
_ ca_l••Ao de Dir.tt:' .... de Secretar.l.a de Junta O:'. 1;·~ ~

• I'" - na cidade da Santft,na d~ ._

~~1;U::~· ~a~~~~~l~~~:id:nt;Ul~:~~~~a;l~I' (~)U~1.r9Õ..r311
Juia do Trabalho Substituto, 02 (dois) car-goa .'30 Juiz
Cl•••.1.ta d. Junta, ob••rvada I!I rG'prclSentaç.!o partt<!\: .. :d, e (11
~!l~~~g~ •• comi.aAo d. Diretor de SI!':Cretllt ia 0..;: Juntl'l

V - na oicSllde cSe 860 Luie do Quitund., (,-1
hDU) J'unta da Conc::iliaçAo e Julgamento (1-), 01 (\UI) c.rqo
.. Jui. elo 'l'rabalho Presidente de Junta, 01 (u-) cargo de
.Tu1. do Trabalho 6ubat1t.uto, 02 (doi.) car'Q'o. ela Ju1.
el....i.t. d. JuntAI ob••rvada a l"apra••ntaçAo parit'rla, e 01
la::llg~~~~ •• COIl ••60 d. Diretor 4. Secretaria de Junta

,Juatlça 40 Trab.lho~. 7;e;Ui~:~.c~~~~::' ~: c~~c~y~~:o d:
Julva.-nt.o, e carlios ~rtinente., a••i. di.tribu1eS•• :

I - na cidade cle Fortaleza, ·04 lquatrol
.Junta. d. Conc1l1aç40 e Julqartlt'll'lto (9- • 12-), 04 quatro
caZ'9Oll d. Juiz do Tre.bAlho Pr.a1dent. de Junta, 04 qUilltro

~I:~l::.t~~: d:
o
J~;'~~~l~~;k:~;t~t~~pr~:aÁ~;~~~ ~:~1~ri:~

~:"(~~=i~L;~r90a e. cOllll"al.a de Diretor da Secr.tari. de

II - J"" cidade d. Baturit4, 01 (\DIa)
Junta de Concl1iaçl.o e Julg~»ento (1-), 01 (ua) carqo d_ Jui&
do Trabalho Presidente de Junta, Dl (ua) cargo d. Juiz do
Ifrabalho Subat.ltut.o, 02 (doia1.. cargo. de Juiz Cla••i.ta de

~~Ü:~:~:d~1:ei:~r~:e~;~~e~.r~:rà~6~~taeD~-l~~S,cargo

• 1Y1 - na cidAde de crat.üa, 01 (uaa)
3Unt. de ConciliaçÃo. ,)ulglunento (1&), 01 (um) cargo da Juiz
do Tr• .,..lho Presidente de Junta, Dl (um) cargo· d. Juiz do
lITabalho Substituto, 02 (dois) carqos do Juiz Clas.i.t.. da

:n~:~1~~:~~:d~i~e~~~r~:e~~~~:~arl:rà;6~~~ta•D~-l~~5;cargo
IV - na cidade d• .1u<\zeiro do Kort4:; 01

.\.~l;~U ~~~i~~l~~::~d:nt~Ulã:~~~Il~"l~I'.~~~~~r90carX~

.lUla do Trabalho Substituto, 02 (doia) cargos de Juiz
Cl•••18t. d. Junta, o);:,aervada a repr.aentAclo parit6ri., a 01

I.:l1~~:g~ •• cOII.1.aI.0 d. Diretor de Secretaria da Junt.
V - na cidade da Liaoeiro do Morte 01

(uaa) Junta de Concillaç60 e Julqa..nto (1-), 01 (ma) ~.rqO
de .luiz do TrabalhO Pre_J,dente de Junta, 01 (ua) car'90 a..
Juiz do Trabalhl) SUbstituto, 02 (dole) cargo. de Jui~

~~)·~:~;odee;ug~:l.~~~e~:d~i~e~~~r·d:n~:~~~t~~riUá~a, J:n~;
J)JUl-101.5; .
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v - na c1dad.· d. C••tra. 01 (\ma) ·Junta
da Concl1iaçao • Ju1fJa_nto (la). 01 (ua) cargo do• .}uia do
'I'r.b.lho Pr••idante de Junta. Dl (UJI) car'Qo d• .1uiz do '1'raba
lho 8ubatituto, 02 (-t!oi.Y çiarqoa d• .lula el•••i.ta d. Junta.
ob••rvada. repr••tmt." ..· parit6rla. a 01 (ua) carço _
C01Il••ao da Qlr.tor d. Secretaria d. Junta DAS-10l.5:

. VI - na cit!.da d. Coloabo. 01 (uaal Junta
da Concil.iaçlo _ Julq...nto (la), 01 (wa) cargo d. Juiz do
Trabalho Pr.atd.nu de Junta. 01 (\D) carqo da ,)uil: do 'l'raba-

~=.~u:d~i:ut~~p~:.~~~~;loca~:~iJ:i~~iz• C~i··t:i. d~.~:n~
cOII1••.ao da Diretor da Secretaria da Junta 1)AS-101.!51

Tr.b.lhO~~~ Jt.;uf:~a.C~~~~::' ~: ~~~cn!;~~o d:
• carg'o. partin.nt•• , a ••!_ &3f.tribu.tda.:

.) no Di.tl'i~o ra.saral:

IX - ... cidade de Ja\lWlridva. 01 (...)
.,.t.a de Concl11.çlo _ J'UIQ....nto (lah OI (ua) C.reJO 4a Jui:lt
.. 'l'raJ:>alho Pr••ld.nte 4. Juntai 01 (u.) car90 aS-. Jui. do
'trabalho Sub.tituto, O~ (doia) car90_ de Ju1a ela••iata de

:n~oái::::~:d~l~.~:~r~:·~;~~:~arr:T~;'~~tae~-1~~ 51cargo

XIII - n. cidade d. Maril\9",02 l4u••l
ihaftt.•• de Conc·iliaçlo _ Julqa_nto ( 3' a.' ) , 02 doi•
carvo- cl4i Juiz do Trabalho Pr••idente 4. Junt.1 02 (dot.)
oarvo- da Juiz do Trabalho 6ubatituto, 04 (quatro cargo. a•
.:ruia Cla••iatll de Junta, ob••rvada a rllpre.entaçlo pariUria, ,
• 02 (doia) cargo. •• C~.1•••0 de Diretor de secretaria de
"""~a llA!l-101-5/

xxv - na cidade da Ponta Cro•••• 01 (u.a)
.Tunta da Concil11lçlo a Ju)qa.ento (2·). 01 (UJI) cargo da Ju}z
tio Trabalho Pr••jdant. d. J'unt:a, 01 (tal) cargo da Juta do
Trabalho sub.tituto, 02 (doial cargo. de Juiz elaa.lata a.
=~a~b::r~i~:t~rr.~~a::g;:{.l~i:arà;&~~~t.01~~10~~~9~ ~~.
(_) cargo e. co."....o d.a Diretor d. D.1.tribuíç.o DAS-101 •• '

XV - na cidad. de Rollndia. 01 (uaa)
.Janta de concil1açlo e Julga_nto (la). 01 (ta) cargo d. Juiz
do 'J'rabalho Pra.ident.. d. Junta f 01 (ua; cargo d. Juia do
Trabalho Sub.tituto, 02 ~:>lc) cargos de Juiz ela.elsta da

='~1~~:~~:cl~i~ci~~r~:o~;~;:~arr:rà;6~~t.eo~-l~~ 5;cargo

. XVI - na cidade d. SEto Jo.' do. Pinhai_..
01 (\ma) Junta da ConciliAçio. Julgara0nto (1'), 01 (uÍl)

::'1~1:e ~~i~~~~I~~ba~~.if~:~~~n~~d(d~~~a~a~~o~u=Aec~~~~
Cl_ai_ta da Juntai obaervada a rap::aa.ntaçlo paritiria. _ 01
=.!.1~~~g~" •• co•••40 de Dirator da Secretaria da Junta

XVII - n. cid.da da Tal'.aco Borba. 01

~~i~~~. ~a~~~~~l~~~:id:nt;Ulâ:~~~a~l~l'~~~U:irq~arx:
Ju!a do TrabalhO Substituto, 02 (doI.) cargos de Juiz
Cl_aiata d. Juntai obaervada a repr.M.nta~o parlt6ria. e 01
~!1~i~3~ •• coa ••10 de Diretor de Sacretaria a. Ju.n~.

XVIII - na cidade da Venc••lau Braz, Oi'
r_) Jun~a de conoiUaçAo e JulqAlHnto (1'), 01. lua) car~o

::l~~l~odoTr~~:~~~hOs~~:~i~~~~~ g; J(~~t~) Dlcai;~ C~~goJul:
Cl•••iat" de Juntai observad.a a. r.pr••entação pa~it'ria, • 01
1::!1~~~~~ .aa co• • elo de Dirator d. S.cratar1.a d. Junt~

Juatiça do Tr.b.lho~; 9;.~i~::.c~~~::. :: c~~c~Y~~o ct:
Julqs..nto. _ cargos pertinente•••••ill diatribuíd.s:

I - na cidade de curitiba.' 08 (oito)
Junta. de Conciliaçio a Julgamento (13' a 20'), ·OB (oito)
cargos de Juiz do Trabalho President. de :J'unta. 08 (oito)
carqos d. Juiz do Trabalho Substituib), 16 '(daz••aels) cargo.
da JuiZ Cl.a••iata de Junt-. t obs.rvada a repr••entaç.lo parit6
ri•• _ 08 (oito) cargo. e. coai••Ao d. Diretor da Secretari.
ele Junta t)AS-101.5; .

11 ..-na cidada da Araponq... "01 (uaa),

~:,g.::l.~nc~~;~~~~J~;~~;c: (~";)(u:t ~=~oc.~oJ~zJUà:
Trabalho SUJ)atituto. 02 (doia) cargo. da Juiz Cla.al.ta da
JUnta, ob••rvada a repr•••ntaçAo paridri•• a 01 Cua) car;o
_ co.l_Ao da Diretor de' secretarIa d.· Junta DAS""101.,51

XII - na cidad. d. Arauc"ãriA, 01 ,(\lISa)
Junta de Conciliaçlo e JulqamG:nto (la). Dl (um) cargo de Jllh:
do Trabalho Pr.sidente de Junta, 01 (ua) carg(' de Juiz 40
Trabalho SUbstituto, 02 (doi&:) cargos de Juiz Cla••1st:l! d..

;:n~:':'i~~:~~:dgi:a~~~r~:e~~~:~arr:rà~~~taeD~-I~~ 5;cargo
IV - na cidade de As_li. Chat••ubriand, o~

~:j~ig~;a ~~A~~~~~l~~~:id:nt;Uld:~~~~a~ 1~l) ~~II ~ ~~r9~arx:-.
Jut. do Trabalho 8ubatituto. 02 (doi.) carqo. de Juiz"
ela••i.ta de Junta! ob••rvada a rapr••entaçlo parit.6ria, a 01
t::!1~~~~ , •• co•••10 d. Diretor de Sacretaria· d." Junta

.. COncl11açlo a JU1~a;'~~oct:~d••.s;.~~·:6 O:.1:·1:Lr9~unt::

.luIs do orrabalho rr••ldente d. Junta, 06 ~ ••i.~ &arÇIQ. d.

.lUla> do Trabalho Subat1tçto,. 12 (doa&) car90' d"Jal ..
Cl...lata da Junta, ob••rvada a repr•••ntaçlo crlUr18, • C16
1::!~~1 ~;~O••• coal••lo ae Diretor de ••cra .ria de Junta

_ XX - na cldada de AneniR"", 01 (uaa)
.Junta d. FuncllJ.açAo a Julqaaonto (1-), 01 (WI) cargo ele 3\1i_
~ Trabal Pr••1dente d. Junta, 01 (u.) cargo d. Juia do
lJr.~lho ub.tituto, 02 .(doia) cargo. da Juiz Clf••iata d.

="::'l::::~:c1~l:.~:~r::·~;~;~~.rr:rà;·~~~t.~~-i~!51C&1:90
111 - na cidade d. Cone.içAo do Ar.qua•••

01 (uaa) Junta d. ConclUaçAo a Julga_nto (la). 01 (\UI)

::~i:- ~~i-h~gaih~bai::.~t:~g.~ng;d(d~1:t·::.~4o~UJlJ.c~~y~
ela••i.ta de Junta! ob••rvada a rapr•••ntaçlo pariUrla, e 01
=!l~i~~ ... co•••&0 da Diretor d. StICretaria da Junta

XV - na cid."'. d. I'talt:.uba. 01 (uaa)

~.g:l~~nc~;;i~:~t:J~;q~=~~~ (~~) éu~t ~~~oc.~oJ:.JU~~
~abalho SUbetituto. 02 (aoi~...car90. da Juia Cl•••i.ta d.

;:n:ái:~:~~:dgi;e~~~rd:e~;~marr:râ~á~~taeo1~-!~~5'cargo

• V - na cidade da JU.ra"". 01 (UIIa) Junta
de 'Conc111'!çlo • Jullla..nto (2'). 01 lua) carllo de'Juiz do

~~b:~~~tt~:~~~·~ie(~~i;)n~:~ ~~ á~'"Jul:r~la~:i~~;Jtd:o ~~~::
oo.ervada • r.pr•••ntaçlo par1tlirla, 01 (tuI) cargo.. coaia-

~:~9~·e~ir:~~i••~~ s~;r·~i~;:ord:.J~;:V~~:-l~~. Di:t~lbul~=~
'OAS-1.01..4,

.7Uatiça do Tr.b.lhO~; ·:e;Ui~~:.C~~~::' ~: c:~e~tl~~:od:

.lu1v...nto, • cargo. pertinftnt... ~ •••ba diatribL11daa:

.) no Zatado do par":

Junta d. ConciliaçAoV~ ju~~a~~:~(1~) •p~~a1~:tn~:rg~1d.(~1~
do Trabalho Pr••idente de Junta, 01 Cwa) carqo de Juiz do
Trabalho S~tituto. O:l (doi.) cargos da Juiz Cla••i.ta 4a

~:n~~~::Ã~d:~l:.~~~rd:·~;~~:~,rr:r~A~~ta·D~-1.~~51c.rIJo

VIr - na cidade ·de Parauapeba., 01 (llÍIa)
Junta da ConciliaçAo e Julga.anto (la). 01 (ua) cargo d• .lul.
do Trabalho Pr••idente d. Junta. 01 (um) cargo de Juiz do
Trabalho' Sub.tituto. 02 (dOia, cargo. de Juiz Cl•••iata d.

;~n~~~i~~:~d:dgi:e~~~r::e~;~~.~arr:r~;á~~fa• D~~-l~~~ 5:cari
o

VIII - na cidad. de Santa I ••bel do Par',
01 (uma) Junta de Conc:iliaçAo e Julgamento"(la). 01 (ua)

~:r~~i~· ~~1~~~an:~ba~~~.~f~~~:~n~~~(d;~)a~e~~o~umJ.C;~l~
el•••1.ta cl. Junta! oN.rv.d••· repre••ntaçlo parit'r1a. a 01
~~1~i~l~ •• co. e.lo d. Diretor de Secrat.ri. ela Junta

b) no btado do bap',

de Conciliaçlo a JU1~a;'~~ci1;~), g~ ~~)~éa~~(::a!ui~un~:
n;~b:~~tr~:t~~·~i· (~~i~)n~f ~~ ~~IDJul:r~~a::i;~~zd:O ~~~:;
obs.rvad.. a repres.nta.ç40 parYt.ãrift," 01 (ua) carq:o •• C:ba1a
• 10 d. Diretor a. secretaria d. Junta DAS-I01.5 • 01 (u.)
c.rgo •• comi••lo de Diretor d. D.iatribuiçAo DAS-101.41

11 - na cidade de Calçoena. 01 (uaa)
Junta d. Concillaç6.o e Julg.aento (la), 01 (ua) cargo da J.uiz
do Trabalho Pr.aidente d. Junta, 01 (u.) cargo d. Jui~ ao,
Trabalho substituto. 02 (dOl.) cargo. d. Juiz elas.i.ta a.
~:'~~~i:~:~~:d~i:.~~~r~:·~;~~:~rr:rá~'~~taeD~-l~!5,car90

111 - na cidade d. Laranj.l do Jari, 01
(UIUl) Junt. de eoncili.çl.o a Julqa_nto (la), 01 (wa) car;o
da Juta: do Trabalho Presid..nta d. Junt.; 01 (ua) carqo da
Juiz do '1'rabalbo Subctlt\lto, O:l (doia) cargo. d. Juiz

(~)·~:~;od••:~~:l.:~·~d~l~eg~re~:n~:~~~~;U~.,J:n:
DAS-l0l.5,
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b) no _.udo de llato ero••OI

. I na cida4a' d. cuioW,.03(t.rAa) , Junta.
... eoncl11açlo • JulqD nto (3"'. 5"').. 03 (tl"al carqo. de
.fui. 40 'l'ra,btdho Pr••ldente d. Junt.a, 03 (tda cargOA da
,.Ju1. do 'l'rabalho subet,1tuto, 06 (...1a) c.rgo.... d. Ju1a
Claael.t. d. Juntll.. ob••J:"'&d& • r.~r•••:Jt.ç"o Ct"iUri_, • 03
~~i~1~;~qo• •• cO.1.•••0 ~ Dir. or da sacre ria d. J\Ult.

II - ". cid• .se ~ A11CJl :t1or..t.Io. 01 l-I
:hanta 4. Codciliaçlo e Julq...nto (1·) .. 01 (ua) cas:-qo de .)'1'1.&
.ao Trabalho Pr••idante c3e Juntll, 01 (UII) c::.rqo a. Juiz do
I'rabalho Substituto, 02 (doial c.argo. de tJui~ ela.••iate da

="::'l::i:r~:d.~l~~~~~r::e~~~;.~arr:r~;ci~~t.a·~-l~~~5Jcarqo
21'1 - na cidade d. Barra do c.rç.~.. 01

!.~1~U:;~· ~~6~~~~~1~~;:id:nt;Ul·~:.j~~~~ 1~l' ~:.. ~U~~rq~·r3:
,ifuJa do lJ'rabblho SUb.tituto, 02 (rlol.) car90a de,. J'uiz
ela••iata de Junta

j
obalervada a r.pr•••n1táçAo par1tJ\ria, • 01

("J cat'qo •• coa ••10 da Diretor de ~cr.~etrj·a 4e J\UI't.a
"""'101 .. $J

IV -.... cld.de de V1 a..nt:1no, 01 (""I

=-i:":l~~n~~~~X:~~~~9~=~~ (~;) lu::t ~~oC·~°.i~l& .lUà:
~abalho SuJ:J.tltuto. 0:1 (aola, carqOll a.. Ju.i2 ela••l.ta 4.

;:n~.l::::~~~i~~:~r::·~;~~e~.rr:cà~~~t.• ~-1:ti~5,c.rCJO

V - n. cid.de de slnap. 01 1....1 Junt. de
Concillaçl.o. Julq...."to (1·), Q1. (us) caz-qo da Juiz do
'trabalho Pra&ld.ente d. Junta, 01 1U.,! car.go d_ .1\11. d,o Trabll-

~~.~:;1~ut~~P~;.~~~;~loCCl~~~jt.~l.~S.Soc~~••~:;) d~4r~~nt:~
ooal••l.o d. Diretor d. Secretar!_ de Junta DU-10l.51

VI - n. c1da~ 4e Tnnqar4 da S.rr., 01

c\.~~1~~· ~a~:~~~l~~~:id:nt~Ul~:j:~I!~l~l'{~.~U:~rg~ar~:
Ju18 do TrAbalho SUb.tituto, 02 (doA.) car90. de Juiz
Cl•••l.ta de Junta! obl.rvada a r.pr••en't.8çAO pariUri., _ 01'
t=!lg~~X~ e. CQ•••ao de biret.or de JhO~ta.t'.i. de ·3unta

O) JIOllat.lodo de ...to G~ao do .111.

r .. na cldad. de C••po Granda, O, 14lla.~
JWI~•• da Concill.çlo • Julq nto (4- • 5-) t o, 401.1
ceyqo. de JU111 do 1"r.balho pJ:' 1dent. 'lSe 3unta, 02 do.t.
caJ:90. d. 3tdz do Trabalho Sub.tituto, 04 (quatro) car70. de

~\l~~ ~~:i:~·~:r:~.Jo:;aéo~~::~·~: ·Dl:~i::e~;·l:~r~~~rÍ:rl~á
Junta DAS-10l-~;

II - na c1dad. d. Paranaíba, 01 (WUIo)

~~'::l~~~~rX:~~ J~CJS=~;~ {~~)éu:t ~::4oC·~2°J~izJt.t~:
Trab.lho Bu.batltut:o, 02 (doi_, cargo. 4e Juiz. ela••i.ta .s.
;:n~:.1::::~:d~1;.~~~rd:·~;~~.~r~:r~;'~~t.•~-l~~ 5Jcarvo

cl) . no Zat.ado de '!'ocantin. $

1: - na cld.4a 4. Pa1_., 01 (u.a) JUbta

~~~:~~1;~~:~d:n~:13:~~~~a,(~~)éu:~ ~~o ~:r~~1~·d;u~.~
1110 subatituto, 02 (do1.) carqo. 4a Ju11 Cl....l.t. ãe 3ul1t:a,.
o~.rv..da a repre••nt",qão pu·ltlirJa, e Dl (urn, çQrqq ••
co.j.••Ao d. Dirr.tor de secr.tari. ~. J\U'l,ta DAS-1.01~~;

Juatiça 40 Tr.b.lhO~~ l~.;ur:~••~~:.::' ~: ~~~c~1;~~o ~
JUlg•••nto, e c.rCJoa ,,-rtin.ntelf, a.all!! di.tribuid.... :

I - na ciclade d.. Kat1iau., O) (tri.) Junt...
de Conc:l1iaçlo a J'Ulqa1llento (10· _ 12&), 03 (tr6.) cargoa de
Juia do 'l"raba).ho i'r•• identllJ d_ Junta, 03 tu••) cargo. d.
Juiz do "trabal)':l,O Substitu.to, 06 C_e!.) c.rqo. de Juiz
Cl•••,1ata da "unta, ob••rvada a ce..r •••ntaçAo paritAria, • 03
(tr'.) cargo. e. coai.alo 4. 01retor dll Sec:retaria d. Junte
DAS-10l-5,

:n: - n. cid~de ~ .....c.I'.,.,.. 01 I ....)
~~.g:l~~~~tX:~~ J~~9j~~, (~;)h:t ~:;~c:a~oJ~t&JU~
Trabalho 8ubatituto, 0:2 (doi.) cDrqoa da Jul,z. ela••i.ta ck

~~:âl~::~rva:d~i:a~~rd:e~;~~:~.r~:rà~~;:tae ~-1~:!i; carCJo

x:n: - na clé2a6a da Pr••ident.· Fi9ucirec1o,
01 tu••) Junta 4. Conc111açio It 3lI19u..nto (.1-), O~ rua)
:t!~i~ ~~iir:~a~b&;~~i~:i~~r.~: d(d;~Ia~A~~a~uaj. C~1:
C~).~:~;Ode.;~~t.~~~e~:à~i~e~~~r.~:n;:~~~t~~I~ tú~;a,a~~;
DA5-101 .. 5;

IV - na cid.d. de bt', 01 ("... ) Junh de

~t~Ç;~.:id~~~a=ni~nt~~·Ji ~~) (::::90C:;liJgut: d~ui:U:~
lho .~tit.uto, 02 (c:lo.ta) cargo. d. ~lE ela••i_tll; 4- Junta,
obterYada a repr41.ant.alllo plS:r1táritl, • 01, (ua) carg" ••
co.1••lo· d ...D1re"tor ,da Secr.tat"i. d_ JlmtA DAS-lO!. .. 5'

Art .. 12, - &40 criada., na 12· R.qiAo 4a
au.t:lç:a do 'J"rabalho, a. ..~lnt•• Junt.... de Conciliaçlo _
Jul.ga.-nto, a ~.r9~ pertlnonua, 1Il...1. dl.t.rlbu1d•• :

Z - na cidada de ,.Jlor1an6polia, 04 Cqu....
~ro) Junta. d. COhc.111açlo. "u19...n~() (4- • 7'), 04 (qua
tro) CIlr1:jO. de Juiz do 'l'rablllbD t>r.midant.. c1-e Jt.lt1.ta, O""
(qUtlt~o) c«rqo. de Juiz do Tr• .balbo Gubetltuto.. DI (olta)
oargo. d. JU!J: ela••i.ta de .Iunta, Oba.r.v.aIS.. "t"*;n:-••ent.çi6
paI"1t':rit:l, e 04 (q~a.tro) t:t1rqoa e. Cord••40 da viretor d.
hcr.~.r!. d. Junta DA!;i-J,01-5;

XI - n. cidada da ••lne,Ario d. c..ouria1,
01 (Ilaa) Junta Ü Coneilill.çf.o _ Julqa_nto (1-), 01 (\la)

~:r~~1:· ~~i~~.r:~~.~~~~t~~n~d(d~~t·é~o~uaA.Ç~~1~
ela••i_ta de Jünt:t. uh••rvada a rapr-..ntaçlo par1dria, • Dl.
l::lJ.~~~~ •• co ••'0 ele Di:rator ck 5.cn:t.r!. de Jwabl

UI - n. c14Jlde de .l_nau, 01 (.... )
Junta d. Conciliaçlo e Julq__nto (3-)~ 01 (ua) cargo d.. Juia
do T't:ab&lbo Pr••1danta • da Junta, O~ (u.) cargo de Juia do
Tr• .,.lho Subatituto, 02 (doia) carqo. 4_ Juiz ela••i.ta. d•
.1unt.. , obaervad' a r.p:r••entaç.Ao parW:4ria·, e Ol=~ (UJI) cargo•• co.1••l.o d_ Diretor da Sacr.. tarla cf. Junta DAS-10l.S:

IV na cidad. de Chapec6, 01. (U»a) Junta
d. Concl11açAo e JU13& nto (2·), 01 (UJI) carqo de Jui& do

r~~tri=~a~~(d~1~f~:~ :~ á:-!ui:rg~A::i;~Z~o:r-un~:~
ot.~l):d•• rapra.~nbçl.G1 PQr1t6t-1., 01 (lia) oa.rgo.. coaia
..lo de DJ.rator da StK:".taria 4. Junta [)AS-101 .. !5 • 01 lUJil,)
=-~O~4JCQ.l.a'o 4. Diretor d. Serviço d. Di8tr.1bu ção

V ... na cid.ade de <:Urltiba.no•• 01 (UJI.)

=,;~.g:l~~~~~~i~:~t:J~;q~::~;~ (~i)(~~ ~~~oc·~2°J~;zJU~~
lIJ'rabalho SUb.tituto, 02 (do1al CArgo. d. Ju1a Cla•• lata d.

::n~:'I::::["~:d~i~e~~~r~:·~;~~a~ary:rà;·~~~t.·D~~-i~~5:carqa
VI - n. cId.de d. tabituba, 01 (ua.)

Junta de ConciU.açAo • .JulgaJMInto (P), 01 (Wl) ca'r~o d.eJull
elo Te.b.lho Pr... ld"!'nte de Junta. 01 (Ut:'IJ cllrÇJo d. Juiz dQ
Tr.b.lho Sub&tltuto, 02 (doial cargo. do J~1z ela.ai.t... 4.

:n~:.i~::~r~:tJ~!~e~~~r~:!'~;~~.~ftr~:r~;4~~t.·l)~~-1~~~5;cargo
VII - na cIdade d. In".l&l, 01 (u..)

~:"i:.::l~~"~~~~l~:~t:.1~~q~::~:~ (~~) iu~~ à~~ocad:oJ~!EJ~~~
ftabalho Sub.tltuto, 02 (dol.l carqoa de J\l1& ela••lata 4.

~::'1:::~~:dbji.~:~r4:e~;~fa~.rr:r~;·~~~t.·D~i-í~!5Jcargo

VIII - na cid.d. da Jo1nvl1le, 01 (u.a)

~~.:l~:n~;:~!J:~t:J~;g~~~;~ (~i) éu~t ~~~oc.~:oJ~izJ\là~
Trabalho aubatltut'O, 02 (4oJaL cargo. d. .Juiz Cl••• i.t& de

~::ái::::~:4~i:ei:~r::e~:~~.~arf:rá;'~~~t..•D~;-l~~:5; cargb

I.X - na cid.d. d. Laj•• , 01 (ta.) Junta

t.=~~l~:::rd:n~:l~:·;~~~a,(~~) (U:t ~~;~o ~:rj~i~ed~ui:ab~~
~~.~:~i;U;~pr~:e~~~~:~ ~:~l~:rf:, ;r~fJ: (~;).~;:~~~: ~:r:~
::~~••~ir:~:Í ••:: Sd~~·~l~;~or4:.J~;~~~~-1~~.5Dt:t~~ul~~
1lU-10l•• ,

, X - na cidada d_ Porto Unll0, 01 '(waa)
Junt.. ct. Concl1iaç60 e JulgaJlento (1"), 01 (UJl) cargo d. Juir.
do "'rrabalbo Pr••idel1ta de Junta, 01 (u.) carqo d. Juiz do
lJ"raba1ho &ubatitutD, 02 (doia) cargo. de ,Juiz ela••S..ta d.

='~:~i~~i:~:d~i~lti~~r~:e~;~~:~ar~:rà;~~~t.te~-1~~!s;cÁrqo

. XI - na cid.de de 8'0 3o•• , 02 (du•• )
Junta••~ Cont:l1iaçl:.o e .lulq&!lt.nto (1& a 2-), 02 (doia)
cargos de Juiz <lo Trabalho President. de .1unt.a, 02 (do!.. )
carqoc de Juiz do Trabalho SUbstituto, 04 (q1JAtro) car90& de
J'ui. el•••lata de Junta, observllda a repr.s4Ptação par~t:Ária,
Da (elo1.) car.;oa em COlDi...i.o d& D!.rct tor dI!! Secretaria d•
.7Uftta 1)AS-.101-5. 01 C\UI) cargo •• co.i••lo da Diretor de
".-viço .se DiatrlbuiçAc DAS-1Ql.4'

X1.I - na cidado. da Tub..rl.o, 01 (u»a)
Junta M Corc.iliaç60 e Julqa••nto (;Z· J, 01 (ua, carqo d. Juia
40 'J'r.balboPrasident. d. Junta, 01 (UJIl) cargo <l. Jui.z do
'lrabalho.Sub.tituto, 02 (doi.) cargo. de Juiz ela••lata d.

=:'l~b~~t~:t~rr·~;·::~~:~:~i~ltrà;a~~t.OlD1s~to~;q~ ~~
&=11g~~7~ •• coai••Ao d. Diretor ae S.rviçtl d. D1.tribuiçl.o

"'~j9~ do 'rrabaltfo~~ 1;e~f~~.c~~~::' ~: ~~~eftY;~%r" d:
iJU1v_n't.O, e ca't'qos pertinente., a••l. distribuída.:

a) 110 ~at.do da Paraíba:

I- - na cidade de Joio l'.~.oa, 02 (du•• )
rblnta. dII Cor\ciliaçAo e Julgaaento (.. a 5·), 02 (doia)
~rgo. da Juiz do Tr-Il);)alho . pr•• ldént.. de Junt., 02 (dois)

oaNoa de JÚ.i.a do Tr~.lho S1Jb.tituto, 04 (quatro) carro. c5.

__,:U~; ~~~t:t.~:r::.~~~.éo~~::~a~ aDI~~~·~-~:ai:~r~~ri:1:'l:.
"""~ llAS-lal-~,

.. ~......... :r1' - na- cidada da ANla,- O)' (sma> Junta.
... Concl1iaç&o _ Jul.q....nto (1-) ,01 (ua) ear90 da :rulE do
'l"rabalbo Pr.uidante de Junt... , 01 àWll) cargo de: Ju.1&: do Trab.-

=.~d·:i:ut~~p~:.~~~~~~oCCl~~~!t';i;~i&. ~~··t:) ·~.r~~nt:;.
CJOIIi••l.a d. Diretor d. Sacu't.aria de Junta t>AB-lOl.31

111 - na ci~D.dtt df! Caja&t\.ir•• , 01 (u..)

~;:.::l~~n~;;;!~:~t:J~~9~=~;~ ,~~ J{~t ~~~oC.~:OJ~iE~.Uá:.
W"abalho Sub.tituto, 02 (dOi_, carqoa d. Juta: Cl•••i.ta 4.

;:n~::::~:d~i~a~~~rd:·~;~~e~arr:rà;á~~t.•D~-l~~ 51c.rgo

IV - na cidad. de campina Grand., 01
fuaa) .;Junta de Conciliaçlo. Julqftlllento (2&), Dl lua) C"rcro
t5e J'ulz. do Trabalho Presid.nte d. Junt1lll, 01 Cu. carqo .,.
3ul.· do Trabalho S\lbstituto, 02 (doi.) earqoa d.. ....,üS
ela••i_ta de JuntaI oMarvad. a rep.r•••ntaç.lo pariU.rü., 01

m!l~~~~O. ~~ (~)·~:~odee~i~~~~;.,~. d:·gri::~;ad. 4.6e~~
.. Di.trjbulçAo DAS-10l.4'

V - " .. cJd.de de Catol_ do Jtoch., 02

1.-';~i~u:s~a ~;.~~~h~1~;:!d:tlt~U13:~~~fl~1~1f ~~i~~rg~·r3:
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Juiz (lo TrAbalho substitueo, 02 (doia) cargos de Juiz
ela••iata de Junta! observl!lda li. repre&entação paritária, • O~

tWl) carqo em com .são de Diretor da Secretaria d.. Junta
DAs-l01.5;

VI: - na pidade. d4 Itabaiana, Dl IWIa)

='i:..g:~~~n~;~i~:~t:~~q=;~ (~~)éu:t ~~~oc.~:oJeizJUâ~
Trabalho substituto, 02 (d01aÀ cargo. de Juiz Cla••iata d.

~~~l::ã~~:dgl:.i~~r~:·~;~~.~.rr:rà~~~t.•~-l~! 51 carqo

VII. - na cidada da "Itaporanq., 01 (uaa)
.o7lIft!;a.de conciliaçAc _ Julq...ntc (l'), 01 l_I ~.d, Ju1~

°(10 Trabalho Pr••idente c1.·Junta, Dl (ua) carQo da Ju1a do
Trabalho Sublltltuto, 02 (dotal cargos d. JuIz el•••iata d.

~~n~~;'l~::~~:dgl~.~~~r~:·~;~~.~.rr:rà;á~~t.aD~-i~~ 51car90
VIII - na cidada d. "'•••nquape, 01 (UA.)

~~ni~.~:1~~n~~;;~8~~t:J~~9g~~~~~ (~~) éu:t ~~~oCft~~OJ~izJ'U~~
TJ:aba.lho substituto, 02 (doi.l carqo. de Juiz ela•• iata d.

;~n~~~i~~:~r~:d~i~.~~~r~:e~;~~.~ar~:rá;6~~~t••D~ ..f~~ 51 carvo

IX - na cidade de Monteiro, 01 (\ma)'

~~n~.g:l~~n;~~;!~:~t: J~~q~~~~;~ (~~) (U~~ ~~;~oca~:o.1:11JU~:
Trabalho Subatituto, 02 (doi.) carqoll d. Jui& ela••iata da

;:n~:';'l~~::r~:d~i~e~:~r::·~;~~:~.ry:rà;'~~t.a~-i~ ~ 5 Jcarvo

X - na cid.ada d.a Picui, 01 (u.a) ,]'unta d.
Conciliaçlo a Julq...nto (1'), 01 (ua) carqo d. Juh: do
~abalho Preaiclant. a. Junta. Dl (\1:Il) carqo da Juiz do Traba
lho SUbstituto, 02 (doia) carqC"a d. Juiz el•••illta d. Junt.,
oia.rvada _ repr•••ntaç'o paritÁria. a Dl (UJIl) cargo ••
cOllli••lo d. Diretor de Secretarla de Jonta DAS-10l.5;

XI - na cidada d. Tapero~, 01 (uall) Junta

~.~~~~~l~~;:~d:n~:lX:·~~~~a,(~~ ) éu:t ~~~o â:rZ~1~· d~ui-;.b:~
~:~.~:d;i ;ut~~p~:.i~~~~l.o c·~~~lt~~1;~1&. c~~··t~) C!~ar~~e:~
coaIS.1.0 de Diretor d.e Sacr.taria de Junta DAB-10l.51

b) no _.tado do Rio Grand.. do Norte:

I - na cidad. d. Hatal. 02 (du•• ) Junta. de

~~ni;;~:Y~~ ;r~~t~:~~t~e(~:m~a~'62~ ~~ot~)i~lr;~;q~: g~iZ";u~:
Trabalho subatituto, 04 (quatro) cargos de Juiz ela•• iata d.
J'unttl, obse~ada a repre••nttlçAo perit6rla, • 02 (doia)
czrgo& e:- comiaaio- de Diretor .da SecretA:,t'1a a. Junta DAS-
101.51 •

II - na cidade d. Açu, 01... .f.Jp:.) .J'unta de
concilir.o::-~oe 3ulgll1'\'lento (1&),01 (um) c~-d• .Juiz do
TrabalhÇ) Presidente de Junta, 01 (Ur.'l) clq:qt1 t!e Juiz do Traba-.
lho SubGtituto, 02 (dois) cargos de Ju~~ ela••iata de Junta,
ob.erv.ada e. repre••ntaçllo ·paritária/ • 01 (u.) carqo _
-coai••60 de Dirfltor de # Secr.t.r1~ ~",'Junt:1 DAB-10l.51

111 - na cid.Ú. d. caicó, 01 (Uaa) Junta
de Conciliaçlo • JUlqllmento '-1'), 01 (um) cargo de Juiz do
"trabalho Prlll.idente de Junta, 01 (WI) cargo de .Juiz do '1'raba-

~~e~~;l;ut~~P~;.~~~~~lo~A~~~iJ:i:~iZec~~.et~) d~ar~:'~
coai.a&o de Diretor de Secretaria d. Junta DAs-10l.5:

'IV - na cid.ada d. cear' 1t1ri., 01 (u..)
Junta d. Conciliaçlo • JulgllWlnto (1'), 01 (ua) cargo d. Juta
do Trabalho Pr••1dente de Junta, 01 (um) cargo d. Juiz do
'l'rabalho Substituto, 02 (doi.l cargo. de Juiz elaaaieta d.

~:n~~jli~~:~~:d~i:.~~~r~:e~;~~.~.rr:r~;á~~t.e~-f~~ 51 carqo

V - na clda~. d. currais Novos, 01 (u.a)
Junta d. conciliaç60 e Julgamento (1'), 01 (ua) cargo d. Juiz
do Trabalho Prasidente de Junta, 01 (um) cargo d. Juiz do
Trabalho Qub8tltuto,. 02 (40181' cargo. de Juil: ela••tata <Se

~:n~~át:~:~~:t1~l~.~:~r~:a~;~~.~ar f:r~;'~~ta •~_!~~ 5 tcarvo

VI .. na clCSad. d. No••oró, 01 1u.a) ",unta

::.~:~~~l~~::~c1:n~~lX:~g~~a,(~;) êU:~ ~::~o ::ry~iz·d~u-i;~~
~t:.~~:;i;ut~~p~:.l~~~~Àoca~~~it~~i~~ieec~~··t=) d~ar~~e:á
coai••l.o d. Diretor d. S'Icrataria de Junta DAS-lOl.5. 01
(u.) cargo •• Coai••lo de Diretor,_de Serviço de Dlatribui9Ao
DAS-10l.4 :

VII - na cidade d. Nova crua, 01 (~)
.7unta d. Coneiliaç60 'a Julga'aento (1&), 01 (ua) c:arqo d. Ju1a
do Trabalho Pr.aidenta de Junta, 01 (ua) cargo de Juiz do
Trabalho Sub.tituto, [)~ (doia) carqoa de Juiz ela••lata 4.
~:n~~.l~:~~:d~l:.~~~r~:a~;~f:~arf:rá;Á~~ta· D~-1~~51 carqo

VIII - na cidacSa de Pau do. "erro., 01

~:-~~l;~~· :&~~~~~1~~;:1d:n~Ul3:·~~~a~1~l' ~~~U:~r9~arx:
Juia do Trabalho Subatituto, 02 (doi.) carqo. de Juia

~~i.~:~;odae;~~:!.~~~e~:dgi:a~~~rad:ni:~:~i; u~;a,~~
DAS-10l.5;

Justiça do '1'r"b.lh~;~ l:e;Ut~~••c~~~::, ~: ~~~c~iY;~~o d:
Julva_nto, • cargo. pertInent•• , a.aim di.tribuida.:

a' no Estado de RondOnia:

I - na cidada de porto V"'ho,O. IdU••J
Junta. d. Concl1iaçlo e JulC)4_nto (4' .. 5'), 02 doia
cargo. de Jui2 do Trabalho Pr•• id.ente de Junta, 02 doia

~i~o~l::af:~: ~~ ~~:~h~~~r:~~;u;or.~;.1~~;~J~:~!~ri~
• tJ2 (doi.) cargos •• Coiaiaalo d. Diretor de Secretaria da
JUlita DAS-IOI-5;

Il - na cldad. 4. colorado do oe.te f 01
(IbM) Junta da COnciliaçAo e Julqa..nto (1'), 01 Ctm) carqo.se JUiz do Trabalho Pr••ld.nt. CS. Junta, 01 - CWI) C&r90 de
Juia do Trabalho S~~ltut., 02 (doi.) cargo. de J1I.1.

, . V - ne ci":ad. de ouro het:,. _ ...-.u, 01
(~) Junta d. eoncil1aç'o _ Julq...nto (1'), 01 lU.) c.rqo
.. Ju1a do Trabalho J"r.-ldente d. Junta, 01 (tUI ear90 de
.J\da do 'trabalho 8ub.titutQ. 0;1 (daí.) carqoa d. Jull·
Cl...i.ta d. Junta, ob••rvada a rapre••ntaçl.o parltâri., • 01
la::ll~~~g~ •• cO.l••lo C1e Diretpr d. '.cr.tarJ.a ... Junt..

• VI - na c111.4. d. Pi..nta lliu.no, 01 (:.!21l)
.7U:ftta d. Conciliaçlo • .1ulq...nto (1-), 01 (tm) carqo d. Juiz
110 ~.balho Pr•• 1.-:1.nta 4. Junta, 01 (\DI) carQo .oft Ju1z do
lfrabalbo SuMtlt.uto, 02 (doi.) cargo. de Jui& ela••i.ta d.
t1Unta, ob••rvada • repr•••ntação parit.6.ria, a 01 (ua) carQio
_.00.1••&0 da Diretor da Secretaria de Junt.a DAB-101.51

~1J. - na 010ada d. Preeldante _'dte!, 01.

~~i;u;~a ~.~:l~~l~~~:id:nt~Ul~~~~.~ 1;1' 1~~~~r9~ar3:
t1Ul. do Trabalho subatituto, 02 (doi.) c:arqoll d. Juiz
el•••iata d.a J'unta

I
ob••rvada a r.pr••antaçAo parlUria, • 01

m!l~~:g~ •• COJl ••Ao da Dirator d@ secretaria d. Junta

VIII - na cidada d. Rolia d. iIoura, 01
i.~~i~U::~· ~a~~~~~1~~~:~d:nt;U13:1ft~~~~a~ 1~1' ~~~~~rg~ar3~
Ju1. do Trablllho Sub.tituto, 02 (doi.) c~rqo. de Juiz
ela••iata d. Junt:I. ob••rvada a repr••entaçÁo parit4ria, e 01
=~1:~~ .. co ••&0 de Diretor d. Sacl:'etaria t\a Junta

IJ) 110 hudc do Acn:

• J: - na cidade d. Rio Branco, 02 (dua.)
aunta. 4. conclllaçAo e Julqa..nto (J- ••'), 02 ldoi.)
oa~ de Juta do Trabalho Pr••idente d. JWlta. 02 doi.)

=O~l::.~~~: ~~ r-~~:~h~b:~r:;~;u~Of.g;.~~:~A~::~~ri~
• 02 (doi.) cargo. _ Coat••lo d. Diretor de secr.taria cs.
.:r-ta DAS-101-5;

IIX - na cidade da Feijó, 01 (\Ula) Junta
de COncl11aç60 e Julgaaento (1'), 01 (um) cargo de Juiz do
b'abalho -Pr••idanta de Junta, 01 ~\IJl) carqo d. 3\lil, do 'J'raba-

~=~1;ut~~p~:.1~~;~10ca~~~!tII:1~~1&• c~~e·t:i) d:ar~un~~
....u...o d. Diretor d. s.cretaria de Junta DAB-l0l.51

IV - na cidada d. '.na "'clureira, 01'

1.au~l~;a ga~:i~~l~:~:id:n~U1X:~~~.~1~l.. ~:u.~ ~~r9~ar~~
.Ju1. do Trabalho Sub.t1tuto, 02 (doia) carll'Jo. d. Juis
4:l•••1.ta da Junta. ob••rvada a r.pra••ntaç.o par1t'ria, e 01
~!1~~:J~ •• CO.l••&O d. Dir.tor d. s.cr.tari. de Junta

V - na cidade d. Tarauac', 01 ~u.a) Junta

t:,=~1~~:id:n~:13:~~~.,(~fl(~~ ~~~o ~:r3~ized~U~ab~~
lbo .ubetituto, 02 (doi.~ cargo. l1e Juiz ela••i.ta de Junta,

=~:~ftd: DI~~~~~·a;·í.~r.~:;t;"'~;·!rura~·°hs!~1..5~aroo..

V.I - na cidada d.e Xapur1, 01 (uaa) Junu

t':~~~l:':;:id:n~:l~:~~~a,(~i) (U:~ ~~~o ~:r~~i:·d~ui;a~~
lho ·.~tltu~o, 02 (doi») cargo. da aula el•••ieta da Junta,
ea.ervada a r.pr••ent.ç~o pariúria, a o], (ua) cargo ••
ooa1••ao de Diretor d. Secretaria d. Junta DAS-10l.S J

.7Uatliça do TrabBlhO~r;; l;e~Y:~aa~~~~::' ~: ~~~cf!1~~~o d:
3ulva..nto, e cargo. })4trtlnent•• , a••i. diatribuída. :

, I - na cidade de Campinas, 04 (quatro)

~:~:~: ~: ge~iià~·~~~b.ih~UI~:::~~~nt~S~••J~~~: g: !~~:~~~l
cta~o. de Juiz do Trabalho Sub.tituto, 08 (oito) carqoa: d.
Juia Clas.i.ta de ,Junta, obaarvada a r.pr•••ntaç40 parit..é;:.:ia,
• 04 (quatro) cargo••• Coai••Ao l1e Diretor da Sacretari. d.
"""ta DAS-IOI-51

I.I - na cidaae da Aaericana,· Dl (uaa)
3unta de Concl1i*ç'o e Julqa...nto· (2'), 01 (UlI) cargo de Juiz
tio '!'rabalho Pr••idant. d. Junta, 01 (ua) cargo d. Juiz do
~abalho Sub.tituto, 02 (doi.) cargo. d. Jui& Cl...iata d.
i7Unta, o~.rv.da a repr•••ntaçAo parlUrl.jo 01 (tIa) cargo ••
aoai••&o da Diretor da Secretaria de Junta DAB-10l.5. 01
1.::!1~~~~~ e. coai••lo d. Dirator d. Serviço d. Dlatribuiçlo.

• rII - na cidade de Ar_9a~ubIo. Dl 1--1
iI'WI'ta de ConcillaçAo a Ju1qa..nto (3'), 0.1 (ua) carqo de Jui.



Abril de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 4 6067

., ~abalbo Pr••ldante da Junta, 01 (ua) e.rgo de Ju1a do

:r~~h~b:~~;~;U;o;.~~••~~~;~loÇ·~i~it~:i. :u~zo~lê~~·t~ar::
•• co.i••lo d. Dlrlllltor d. Secretarl. d. JUflta DAS-I01.~••

IV - na cldad. d. Ar_raquerA, 01 (ua.)
Junta d. Concilieçlo • JulQam.nlo (2 1 ), Dl (UJft) cargo do Juiz
.do Trabalho Pr••idanta de Junta. 01 (WI) car90 4. "'uh: ~

~~:~h~~~~;à~u;o~.~~••l~~;~lo c~~~l:,~i., .:J~t· (~).~~:~~ :.
coaJ••lo d. Diretor d. Secretaria d. Junta DAS-10l. ~. 01
(ua) carQo •• 00.1••10 da Diretor d•••rvt,QO de Dlatrlbulçlo
DA5-101.4' .

VI - na cid"de da _.tataia, Dl (WDa)
Junta d. Concll1açlo a JulgalMnto {}&), Dl (u.) car9'0 d. Juiz
do Trabalho Pr••idante d. Junta, 01 (ua) carqo d. Jui't do
Trabalho Sublttituto, 02 (doi5-) cargos d. Juiz Cla.aiata d.
Junta, obaervada 8 repr•••mtftçAo ~Arit'ria,. 01 (um) c.rgo
•• co.l....o d.a Diretor d. Secre:Ar~a de Junta DAS-10I.5;

VII - na cidade de Bauru, 02 (dua.)
JUnta. d. Concil1aClo a Julga••nto (2' .3-), 02 (doia)
cargo. de Juiz do Trabalho Pre.idente d. Junta, 02 (doia)
carqoa de JuIz do Trabalho Substituto, 0.& (quatro) car90G d.
Juiz elas,. i.ta de Junta, obse-rvada 4 representação par~ tár1.. ,
02 (dojs) cargos.~ COJlll.são de 01.retor ele SecretAria da
Junta D.A5-101-5 e 01 (ua) cargo •• comi.a'&o de Diretor d•
••rviço de Diatrlbuiç60 DA5-101.4;

Junta de ConciliaçloV;I~Ulga~:n~~d(~~),d~1Bt~~u~~r9~1de (~i~
do Trabalho Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Subatituto, 02 (doia) CArgo. de Juiz Cla•• J.. ..ta de
Junta, observada a r.pr••entaçÃo pllrita.ri.l, 01 (WIl) cargo .a
ea-i••.l.o de Diretor da Secretaria de JW1te: DAS-~Ol~5;

IX - na cIdade de eajuro, 01 (Wla) . Junta
dia Concil1açAo e Julgaa.mto (1'), 01 (ua) cargo de Juiz do
Trabalho presidente d. Junta, 01 (ma) cargo da Juiz do Traba
lho Sub.tituto, 02 (dois) carqoB de Juiz C:l•••i.ta de Junta,

~=~:~.d: DÍ~~i~~·~;a~:~r.~:~t;á~~ajun~110~AB~~I.5~ar;o ••

X - na. cidada de C••pc, Liapo Paulista, 01

~~1;U::;· ~~a~~i~~1~~~:w:nt;Ul3:~~~.~,1~1' ~~~~~rg~·rã~
Juiz do Trabalho Subs;tituto, 02 (doi.. ) cargos de .Juiz

~~)·~:~;ode.;~~:ll1~~~·~:d~i~e~6~re~:n;::~~~~~i~tá~~a, J~~;
DAS-101.5'

XI - na cidade de Cntanduva, 01 (UJla)
Junta de Conciliaçio·. Julgamento (2·), OJl (um) cargo de Juiz
do Trabalho Presidente d. Junta, Dl (UJTJ) cargo de Juiz do
'Trablllbo sub.tituto. 02 (doi.) carqos d.e Juiz el....l.t. d.
3unta. ob••rv.da a repre••ntaç'o parltárJ.., e 01 (Ull) carqo

~ •• coal••Ao de Diretor de Secretaria de Junta DAS-1Dl.5. 01
(\m~ carç,o ., coai••lo da Diretor d. S.rvlço de Di.tribuiçAo
DU-10l.4'

XIII - na cidade d. Gnrça, Dl (W!la) Junta
de COnciliaç60 e Julg&tMnto (1'), Dl (ta) cargo de Juiz do
"trabalho Pr••idente de Junta. 01 (UJl1) carqo de Juiz do Traba
lho Substituto, 02 (dols) cargoij; (Se Juiz ela.siata de Junta~
c"arvada 11. rapr•••ntaçAo paritllria. • Dl (UJIl) cargo ••
co.i••lo d. Diretor de Secretaria de Juntll DAS-I01.5:

XIV - na cidade de lndaiatUba, 01 (\DIa)
Junta da ConciliaçAo e Julq&1Iento (1'), O:L (WIl) cargo d.e Juiz
do Trabalho Presidante d. Junta, 01 (UlI) cargo de Jlliz do

:r-U:~:~h~b:~r:;à;u;or.::••~~~~~Loca~~~i t~~;La~u;z Oil(~t·t~ar~~
e. coaia••o da Diretor da SecretarlA de Junta DAS-I01.5;

XV - na cidade de Ja:L•• , 01 (utAa) JW'lt:a
da conctliaçlo e JulqBllento (P), 01 (Ultl) cargo de J'~iz do
Trabalho Pr.sidente de Junta f 01. (um) carc10 de Juiz do Traba
lho Subst.ituto, 02 (dois) carqos de Juiz Classist.a dE Junt.a I

ol;Jaarvada a representação parit6ria, a 01 (um) CArgo ••
co.i.fllo de Diretor d. secretaria de JWlt<l DAS-10l. 5; .

• XVII - na cidade de Jundl.!, 02 (dua.)
Junta.d. Concil1.çio • Julgamento (3' .... ), 02 (doia)
c.rlJO_ de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, 02 (dois)

~:Í~l~:s!~i: ~~ ~~:~h~b:~~;à;u;Ofe~~.~:~~;~~~~:il~:ri~~
• 02 (doia) cargos •• coat...io de Diretor de Secretaria da
Juntll DAS-10l.5'

XVIII - na cidada da Lenç6ia Paulista. 01
( .... ) Junta ~ Conclliaçlo a Julga..nto (1'), 01 (u.) cargo

XXI - na cidada de Matio, 01 (uae.) Junta

~.g~~~1;~~:1d:n~~1~:~~;~.,(~;)éu:t ~~:~o ~:r3~i~·d~U~~~
~.=;1;ut~~p~~al~~;~loc·~~~it2:i~~is. c~~··t~) ~a~:,t:a
ooai••ao de Diretor da aacretarla de Junta DAS-10l.',

XXII - n_ cid.". d. Hoji Gua9\l, 01 t\mA)
.Junta d. C:oncl11lJçAo e Ju]q,u-ento (1'), 01 (um) carqo d. Juiz.
do Trabalho Pr•• ident. d .. Junta, Dl- (u.) cargo de Juia do'lTabalho Subattt.lIto, 0;1: (dois) carqo. (I. Juiz ela.ai.ta de
J'Uata, ob.ervada • repr••entaçAo parit'ria·, e 01 (Q) cargo
.. oo.L•••o d. Diretor d~ ...secr.t.ria d. Junta DAS-10l.!r

XXIII - na c1dada d. OU.pia, 01 (uaa)

~n~.g:l~~n~:;~rX~~t:J~;q,;~~~ (~~) iu:t ~~~oca~oJ~.JU~:
lfrabalho Sub.tituto, 02 (40i., carqoa de JuJ.s ela••i.ta ct.
::'~l::::~:dDi:.~~r::·~;~~.~.rf:r~~~~t.•~_!~! 51 carqo

XXIV - na c1dad. d. paulfni., 01 (ua.)

='t'::lg~n~;~r~:~t:J~~CJ~~ (~~) (~t !:.~C~QJ:!.JU~~
lIfr.balho 8ubatituto, .. 02 (doi~_ carço. d. Jut. ela••iata de

:n~l:~:~~:dgl~.~~r:·~;.~.rf:r~;-~~t.•~-!::i~5,car90

xxv - na cidade da Pied.de, 01 (aa)

:n~.g:l~~n~~;;!!:~t:~~9j:~:~ (~~ J(~~ ~~~oc.~oJ:i.JU~:
lJ'rabalho Subatltuto, 02 {doial carqoa de Juiz Cla••iata da

;:n::ãJ.:~::~:d~i:e~~r~:·~~~~.~ary:r~;'~~ta·D~-1~~5'carCJo~:
XXVI - n. eld.ade de Ranc:haria, 01 (uaa)

J\ulta tia Conc1li.çAo a Julga.anto (1'), 01 (UJo) cargo ela Juia
do Trabalho Presidanta d. Junta, 01 (U.) cargo de Juiz do
ftabalho .u~tituto, 02 (d01al cargo. da 3uil ela••iata de

='~l:=::~:d~t:.~:~r::·;~~~.~.rr:r~;'~~t.•~_!~~I,aar,o

XXVII - "a cidada da .alta, 01 (.... )

~;:ag:l~~~;~r~~~~.J~;q~~~~ (~;) I.:t ~~cca~J:r.JU~:
b"_balbo .ubatituto. 02 (doia, carqo. ele Jub Cla••ietll ele

:,un~:ál::::~:d~1:.~~~rd:·~;~~.~rr:r~~~ta•O:-l~~ 51cargo
XXVIII - na cidad. da .ant. Urbera

1~·~:f~:1dl~~lzJ~~ta~:b~~~~lM::~t~.~t~u~:.~~~:,(~~ ) , (u:t
cargo de Juiz do 'l'rabalho Subatitt1to. 02 (doI.) ca~o. d.

~u~~ f~;·~:~;od:•.1~;r••~:·~~~1;.~o~·g;·::~~:~:~1~~. '1~~
DU-10l.5,

XXIX - na cidad. 4. do Carla., 01 '(UJI.)

:ni;.:l~n~~;~!~:~t:J~~9~~~~~ (~;) ,u:t ~~~oc.~:oJ~t.Ju~

r,:~~h:b:~:~;u;o~e~: ••l~~;~loC~~lt.~l., J~~Z (~).~* ::
00.1••10 d. Diretor d. secretaria d. Junta DA8-101.5. 01
t:!lgi::~ •• co.l••Ao d. Diretor de Serviço de DJ..tr1.bu.1~o

XXX - na cidade de Slo ,]'oa' 40 JUo Preto,
01 (u.a) . Junta da toncilioçAo a Julq...nto (3'), 01 (ua)

::r!~l~· ~6i~~~ai~~bll~~g.~1~~i~~n~;d(d~~t.~a~~o~Ulláec~~;
ela••iata d. ,Junta! ob.ervada a r.pr.s.nt.ç~o parit'rta, e 01
~ll~i~l~ e. Co•••10 de Diretor a. secretaria de Junta

XXXI - na cidade .10 Jc.' 40. c..pos, 02

I-al ~ta. da conoiliaç.&o e Julq__nto (3- ••-), 02
401. C&rljloa da Juta do Trabalho Pr••identa de .1'unta, 02
do1. oarqoa. d. Juiz do Trabalho 8ub~tituto, 04 (quatro)

carta. de Jutl ela••i.t.. cr. Junta, ob••rvada. recr•••ntaçao
C:~r::;;íá ~e ~Jdgi:!l;~:g~· •• coai••lo da ir.tor da

XXXII - na cidada d. a&o Roque, 01 (uaa)
Junt;a d. Conel11açAo a Julqa..nto (1-), 01 (UII) car90 da Juiz
do Trl1balho Pr•• ldent. d. Junt., 01 (ua) carIJo de· JUiK 40
'lJ:'abalho Subst1tuto, 02 (d~.l carqoa d. Juil ela••i.ta ,da

~:n~:'l:::~~:~gi~e~~~r~:·~e~~e~axr:r~.;'~~t.a~-l~~ 51cargo

I xxXIrÍ - na cid"de d. 'ot'ocaba, 01 (uaa)

~gag:l~~n~~;~t~:~t:J~~q~~~~;~ (~~)(u:t ~~~oca~oJ~i.JuA:
ft'abalho Substituto, 02 (doi.) car90a da Ju1a ela••iata de

:n::'1:~::r~:d~i:ei:~r~:-:;:~~.rf:r~t43~t.·o:i_l~~5,ca~
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II - Angra doIS ~.:l:.ti: o ra.pectlvo aunici
pio. 0tI de Parllti a Rio Clarol .

IX - I.taborai: o re.pactlvo aunlc1pl0 e
.. de alo Bonito e silvo Judia:

•....""....tlba. X - Itol/Uoll o roopectivo aunic~pio e o
, XI - Itaparunal o r ••pactiYO aunicípio •

~f:,~~l'~~:::,":atf:r~:~~:órgr=~~fá •Ii:~~r::'t6~Y: -:
"*a. .

VIII - Duq~ do c.xloo: o roopeet1vo

I - Rio da Janel2'o: o, ra.pectivo aunlci-
pio,

• tia .aquare..,
ri - Barra do Piraí.: .0, raacctivo .unlc:(~ .

~;1~ =tr:i~d;:ía:~r:1Ve~~~~~:~:pati ,da AI era. P~lo de

_ .. l.rl:a1al do~ ; ~~p~::dao,Id:~VO ~lc:fpl0 •

YI - C..pO. doa Goytacaz••:. o r ••pect.lvo
~o1pl0 e o. de Ita1v., 1110 I'id'lio e Slo Joio do Borr•.:

. VII. - Cor4eiro: o ra.pectivo aunic1p:':» _
.. de C&nuqalo, Santa Maria Madalena, slo SebaatlAo de;,. .,Alto
O ~.:I.no do Moral.;, , ,

-rvoe da Ju1a do Tra.alho Pr••ldant. d. Jun'éÍl, 0& (.ai.)

~I~l::.t~f: d:OJ~~:~l~~.:~:~; t:t~;pr;~.~~~~:~ ~:~Y:r .l:~
:..::.(~~10~~~10. •• coai••lo d. Diretor de Secretaria de

II - na cidad. da An'pol1a. 03 Itr••)
e1Un~•• da Concl1taçlo '. Julqa..nto (2- a 4-), 03 tr'.)
....... de Ju1& do Trabalho PraE.ldente de Junta, 03 tr'.)

=W~l::.i:~:d:
o
J~~:~l~~.:~:~~t:t~.pc::a~~:~:~ ~~Y~:r1~

":t1~!1~~~~O: ~~ (=~··::rllJ~e~i~~;i;••~· ::C~I~:~~~ ::
""Iço de Di.tr~buiçlo 'DAS-10l.4;

IIX - na cldada da Aparacida de Colania,

'1.1:ua:lr~~:t~: d~ui~o~~ili~;~:lho.J~~~:~:;~e(~; ~u:'~l: g;fdo!.1 c.reJos. de .Juiz do Tr:abalho Substituto. 04 (qu.ero)
c.~ da Jutz ela.~i.ta de Junta. ob••rvada. r.pr••entaçio

C~l~~~a,J~~tld~*::lg~~~o.e··o~o(~:)60C~~g~l;:to~o:i••=:cr~;
Dir.tor de Serviço de .t>ictribuiç:ào DAS-~Ol.4:

IV - na cidade de C8ra., 01 (u.. ) Junta
.. Conc11i.ç'o e Julqa_nto (1'), 01 (UJl) carqo d. Juiz do
bahalho Pr••ident. de Junt.. , 01 àua) carCJo 4. Juiz. do- Traba-=.=.:1:u~.p~~.l~~:~lo ca~~~~t':i;~iZ. e~~.et~) d~ar~~t: •
DOIIl••lo da Dirator d. Secratari. de Junta DAS-10l.SI

V - n. cidade do Gol'", O] (ua.) JunU 110
_l11.çlo o Ju1qo..nto (1'), O] (u.o) cargo ISo Jub do

It.~~tn:~c:-~~(~:i;)~fg~ !:-!u~:r~~.~:1;~;z4:0
~u:~:

___"ada. r.pr••antação parit'ria, a 01 (WI) cargo ••
..-J..aJo da Dirator da Secretaria de Junta DAS-10l. 5;

VI - n. cidaõe d. 860 Lui. d. IlÔn1:.••
"IDa, 01 (uaa) Junta de conciliaçAo a Julgamento (1'), Dl
C..) cargo d. Juiz do Trabalho Presidente de Junta, 01 (ua~

!:rrc~.~~;~. :~ ~~~:~h~b.:~~~t~t:~p~:.e~~~~:~ ;:;~~:ri:~
• 01 (ua) cargo e. co_i••Ao de Diretor da Secretaria da Junta
DU-10~.5:

VII -. na cidade d. Ipor4., 01 (\ma) Junta
.. Concl1iaçlo • Julq_....nto (1-), 01 Cu.) C'~r90 da Juiz do
9rabalho Pr••1dent. d* Junta, 01 ~U.) c.r~o d. JuIa do Traba-

=-~::l:ut~.p~:.1:~~ioC·~~~~t':l;~il:. ~~••~::) d:ar~::nt:á
-.l••ao de Diretor .de S.cr.~ari. d. Junt.e DAS-101. 5 I

VIII - no cidolSo do Minoiroe, 01 (uao)

:n;:.e:l~:~~~~tS:~t:.J~~9~=~;~ (~~) éu~3 ~::~oca~2°J~!zJU~~
lfI'abalbo Subctituto, 02 1doial cargo. d_ Juiz el••ai.ta da

:n:::'·1::::~:dDi:.~:~r::e~~6~e~arf:r~~'~~~t••~-iti~ ~ 51 çargo

Art. 1" - o. ·cá~go. d. Ju1a do 'l)'abalhç.

=:~t:~,~~~:~~~~~b::f:u~;'d;nt::;~c:~i~·ct~'it~~lni:
IUaI\do, dirata..nt., vinculado... Junta. d. ConcJ.liaçlo •.
o7lalll...nto.

Art. 20 - Para cada " ...la Cl...iata cs.
.J'WIu ba,;,erA u. auplante.

Art••21 - 1'1ca. a••i. definida... 'na.
.. jHiadíçlo da. Junta. d. Concili.çlo e Julqa..t'to, l~all
aadãa na. cidade. aha.ixo, pertenc.ntes • l- RegI.o, no hudo
.. tio de. Janeiro:

xxxrv - fta oidada 'ranabl, 01 (ua.) Junta
de ConclUoclo e Julqo..nto (]')I 01 (u.o) cervo do "uh cio
'trabalho Pr••ldanta d. Junta, Dl ua) cerVo cs. Jui& do Traba
lho .'U~t1tuto, 02 (do1al carqoa d. Jui. (:l •••iata ela Junta,

:=r~:~·d: Di:~~~~·~·~.~r.f:~f;a~;·jun:.O~!~~l_I~·r90 ••
• XXXV - na cidada da TaubetA, 01 (ua.)

~~ng.::l~~n~;~~i~:~t: J~;9~=~~ (~;)(U:t ~~oC.~OJ~lKJU~
r-U:~:~h~b:~~~~;U;Or.::••~~~~~1oC;~:1;,~., JU~~ ~~).~:~o ::
co.i••Ao d. Diretor d. Secretaria d. Junta DAS-I01.5. 01
Ó=!l~~::~ ••. co.J••lo de Diretor d. Serviço de. Dlatr1bu1Q1o

XXXVI - no' cidodo do Tlet6, 01 iUllO)

~~ng.g:l~~n~~~~T~:~t: J~~CJ~~~:~ (~~) (u:~ ~:-JoC.Z'J~.JU~
TrabJllho Subatltuto, 02 (doial cargo. IH Juia el•••lata di

=n:~i~~i~r::d~l:.~~~r::·~;~~e~arr:r~;-~~t.e~-I~!!S1c.~

Art. 15 :. Blo cria;'a., na 16- __9110· ..
JUJltlça do 'l'rabalho, •• · ••quinta. Junta. de Concll1açAo _
Julva_nto, _ car90a pertinent•• , •••1.·dlatrlbu1da.: ~

• ) no E.t.do do Maranh'o:

I - na cidadei de 8Ao Lul., 02 (du••l
Junta. d. Conclliaç'o _ Julgamento (3- • oi·), 02 (doi.
carqoa d. Juiz do Trabalho. Pra..ident. d@ Junta, 02 (doia)

~~r~o~l::&t~i: ~~ 5~~~:~h~b:~~;à;u~or.~~e~~~~~~~:~7~:rl~
• 02 (doi.) cargo. •• co.i••io d. Diretor ~ &ecrataria da
Junta ~-101.5;

. XI - no cldodo do ...~l1'nlSlo. 01 (UlIO).
Junta da conciliaçlo • Julq...nto (1-), 01 (ua) cargo d. Jui.
do 'J"rabalho;) Pr••ident. d. Junta, 01 (u-) carqo da Jui. do
'l'rabalho Subatituto, 02 (doia) carqoa da Jula Cla••iata de

::'=.l::::~:d~l:.~~r::a=~:~arr:rà.u~~t..O:-1~~5:Ar90

Xlr - na cIdade .de Santa IM., 01 (uaa)

:n~.=l~~n~~~~~~~~J~;9~:~;C: (~~)(~~ ~::~oca~~oJ~iz3u~
Trabalho Sub.tituto, 02 (doi.) cargo. da Juiz ela••ieu da
JW1ta, ob.erv..d6 a repre••ntação parit.iri., e 01 (1m) cargo
_. cow.l••Io de Diretor de ~.cretaria de Junta DAS-101.51

b) no ItIItodo eto Piou!:

da ConciliaçAo aJU1~a~:~oc.i1;~),":1~~;1n:~r:~ 1~~1~Wl:
Trabalho Presidente de Junta, 01 (ua) cargo de Juiz do Tral)a
lho sub!!ltituto, 02 (dois) cargol: de Juiz ela••i.ta de Junt••

::t;:::a~ Dr:~~::·:·~:~r.~:~i~~;a ~un;'O~!~!. 5~ar;o ~

J1UUç. do 'J'rObolho~ l~;~t~to:r~::~n:. ~o~7~~0 ~
Jul,....nto, _ cargo. pertinentes, •••1. 41strlbuid.a.1

I - na "'cidade de "1~r1., 05 lcinoolJunta. d. COnc111açlo e Julg__nto C.- a 1-). 05 cinco
carq;os, de .1'\111 do Trabalho Pr.a14.nta 4e .1'unta, 05 cinco
J:~o~1::.1:~ d~oJ:;;:~~l~ ••~~d;i;U;:pr;~ani:~:J ~:~t~rl~
~~a(~:~'1~~~oa o~·(U~)·l~:~~o d:.D~~:Í~;I:· =c~i;:i~: ::
serviço da Di.tribuiç&o DAS-10l.41

II - na cidade d. Atonso ClAudio, Dl

~\aa.Jsi~~ta :a~y~~1~~~~d:n~U13:-:;~~.~1;1':t~iU:~rv;ar:.
Juia do Trabalho Sub.tituto, 02 (doia) cargo_ de Juta
~~)·~:~ode';~~.:=.~d~l~ai~~re=n=~~~i;t6~~·,J:n.~
DAlI-10~.5; .

UI - no cid.do do A].-,re, 01 ~_) Junu

~.~:~~1~~:~d:n~:13:~~~a,(~.~ ) éu:t ~:-~o ::~g~lz edgUi-;aba~
lho Substituto, 02 (dali::) cargo. d. Juiz ela••i.ta de Junta,
Ob••I0iAda a repr••Antaçio parit6ria, _ 01 .(um) car90 _
COWIi••lo CS. Dire'tor d. S.cr.~.rla de Junta DAS-10I.51

IV - na cidada d. Guarapari., Dl (uaa)

~~ni:a~:;~~n~~;~!~:~~3~;9~~~;~ (~~) (U:~ ~:~~oC.~~OJ~!zJuà:
Trabalho Sub_tituto, 02 (doia~ cargo. de Juia ela••iata da

='~::i~r:d~i~a~~r::·~~~~.~.rr:r~U~~t.• n:-l~!5,carvo
V - na cidada de "~.o do ,sul, 01 (uaa)'.

Junta da Conc!liaçlo e Julga.ento (1'), 01 (ua) ·cargo da JuIa'
do 'l'rabalho Pre.ldan" de JWlt., 01 (ua) ~o'; da Juta 40
1J'rab&1ho 8ub.tituto, 02 (doi.l c.r9ca. de Juia Cl...iata da

::a~Jd::::r:d~i:.g~r~:~~~~~rr:r~U~~t..~-f~!51CU'9O ,

VI - Xa cida4a de Mova van.c'ia, Ô1 (uaa)
.:runta d. Conciliaçlo _ Julg....nto (1-), 01 (U) cargo d• .1\11.
do Trabalho Pr••idante d. Junta, 01 (\DI) carqo d. Juiz '40

~~:~h~b:~r:;~;u;ora~:••~~~;~loc·rqo~J:i.~u;z o~lê=tata ..
•• co~e.Ao d. Dir.tor d. s.cr.t.rr:r~ Junta DAS-l01.5,C&r90

XXI - ~c•• i o ra.pectivo aunlc1pio _ I H'
.. cui.iro de Abreu e COnco1çlo de Ilocobu; . ,.

VII ~ n. cidada d'••'0 lIateu., 01 (..-,
Junta de Conc:iliaçlo e Julg••ento (1-), 01 (UJI) carqo d. Ju1a
do Trabalho Pre.idente d. Junta, 01 (lm.) cargo, <1. Ju1& do
ft'abalho .~t1~uto, 0:1 Cdoi.) carqot!l da' Jui. Ci•••1at.a ..
"'unta. Obaanada a rapra••nteç'o pariUrJ.a/ _ 01 1-) _
_ .-1••10 da Diretor de aecratarl. da JUft1:.e DU- 01.', _

....4tlç. do Tr.bIllho~~ l:.';l:::.c~~~~::,:: ~:~c~l;:~o 12:

.JIIl.,a.nto, e cargo. &-rt1nenta., •••1. IlUatr1bu1d•• '

I - na cidada de GolAnt.,. 06 (a.l.)
#m\~•• ch t:oncl11aç'o e. Julg...nto (7· • 1.2-). 06 (••1.)

4e ••l'lc6,

'XIII - *9': o ra~p.ct1vo aunic1piol

X,IV .. Nll6polial o ra.pectivo aunicip101

XV - IUtar6i: o r ••pectlvo .un1cipio. o
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XVII - Mova Iquaçu: o r ••pec~lvo JNnlc:t
pio • o â .aracallbl;

pio.

de It.Uaia.

XVl:U - Petr4pol1.' o ....pecUvo lIW1ic1-

xx "": do Gonçalo: o r ••P4ct.lvo aunic1pla,

XXI - 110 João do Meritis o r ••pecfivo

v - Araquar!: o r ••pectlvo aunic1pl0 e oa
'.. c_calhO Jtico • Grupiara, . ' .

VI - Ar.x",: o r ••pectlvo aun1cíp.io. o.
=:n~.s:rla~:t~~Tapt~;~'· Pedrin6poll., Perdiz•• , Pr.tinh~,

• • , i ' \'II - Barbacena:' o r ••pectivo .un!c!p10 •
_ .. Alt:o Rio· noee, Ant6nio Carloa, Aracltaba, a.rroao,. al••
hrtae, Capela Mova, Car•.nda!, C1potAne.. , o..terro do Melo,
XMrtl09., Ollveira·l'ort'•• ,· Paiva, R••••quínha, Santa Urbftra
., ~r10, Santa Rita do IbIt.1poc., ~..nto. Daaont .• Senhora_ ....dioa;

tia %birlU•

• .. de Belo Vale, X~~t;r~~n3~nh;~ir~~t~~ct~~r.a~~~iP~:
111ft•• , Jec••ba, Moada, OUro Branco. S60 SrA. do su.çui.;

XIV - Ccn••Ih.iro Lataiete: o re.pectivo.
IIUI'Ilc1pio. oa de Caranaiba, Casa Grande, Cata. Altas da
lIot'Ueg., cristiano Otoni, Itaverava, Laain, Pirania,
=~~lta, R~o ~.pera, Santana do&.. ~nees • Senho.ra de O i-

XV - c:ontag••: o t'••pec'tivo aunic1pio • o

Mov•• , Morro Qo Pl1ar, PaUli.ta., P.çanha, sablnópoli., Santa
"'ri. do Sueçu1., 510 Joio Evan9.1i.t., alo .lo." do Jacurl
~t~9i::~lia~O .uaçui, Senhor. do 1'orto, Tu~l1n. •

o. de Are.burgo, Bo:XIE~.~.G~:XU~~~ ~~~;;::fa·un~i~~1·
~;::~~:'•"~~~~P:~~'d:o~i&o~.nto d. MIn•• , KuzaJlblnho, tlov~

o. d.· 8'Og .1••u. do XX~~lIo;o~t;~f~~;,oI~::r:ctà~oH:~6iC~~~ro•
•••••W., Santa Haria do ttablrA, Santo AntOnio do Rio Abillxó
• 86o Sab••ti&o do Rio Preto;

XXV - ItajubA: o re&peetivo sunic1pio a
o. d. 8razópoli., ConeeiçAo da Pedra, Cone.içAo doa Curo.. ,

~=i~ÇI~{.~r~:i~~~la~~~~~a~~~~ir~, GO~;~:~i:á;H.api:.~;u'::
Piranqur'nhO, Sl.o Joa. do Al.gre, Sapuc.i-Mlrl. a wonc••lau
ar.E:

VIII - »etiJl: o respectivo .l1hic:1pio • o.
.. aontl., Bru••dinho, crucl1,lndla. Ea.eralda., Iqarap4,
..teus IA•• , Piadade das Garai. e Rio Man.o:

. ,.. IX - Boa oeBpacho~ o re$p«ctivo .unlc!pio
• a. de Ab••t4, Araújos, !tiquinhas, Cédro do Abaetá, Córr.qo:n:::t.r;r.::n~~~ I~~~~:ir;~t~~~ ~~r;~1!~:~, 3:~~~~~~~, ca~g~~
1Ioaaa, "orada Mova d. Jii~; Noya serrana, Painelr•• , papa-
==10 tr~~~:,. :;;~~~d;'~·~~d:~~' QUartal "-ral, _anto

. .
" . ,. X - CaratJnqa: o r ••peetivo .unic1lJl0 •

:: tI:::,3.;::n~~t1=:,1~~~ri*~~~9?I:~~~'I~:pÍ::at~,o!:~g,~h.~;
O&-i.,.'te, Sobr'li.l. 'faru.~rl.; ,.

, XI - Cataque••• : o r ••~ct!vo .unic1p!o •_.. Al'. .ara1ba, Argirit., ".tolto Dutra, Dona EuzÍlbla,
"vel. D.lva, It••arati de Hinall, Laopoldlna, Mira!,
I=r-~:r~~'.R;~i~;OGr:~~;~na de C.t.gua•••• Santo Ant6nio d.

. XII - C.xaabu: or••pec:tlvo aunlcipio e
., de Aluruoca, Alaqoa, AndrelAndia, ArlSntina, »••pe-ndi,
~.lna de Mln•• , Boa JarcliJll de Mina., Cambuquir., Carao d.
1I1n.a., C.J::Valho• ., Cona.içao do Rio V.rde, Cruzili., Doa'
'1'190.0 lta':lOnte), Itl"nhanclu, J ••uAnla', Lallbari, Liberdade,
Illftdurl, Oli.pio Noronha, Pa1l5. Quatl"O, Paaaa Vint., PoU.Q
A11to, ••M:. Ri·ta d. '::;a"C~tin'ga, &Ao LoUr&nço, 560 Sebaati60 do
tio Verd., 610 Vicente de: Minas I Sào To.. da. l.atr... ,
"Z'1tinga, ~.rrano., Soladada da'Mina. e Vlrc;1ni.,

wnlc1pio a oe de ~tõni~o~i~:~ "::i~c~i~nt:,'r~;~i~~:~
Javuaraçu,. JOAn'.!a • .Marli.ria, H••qu·it. e TIJ1Óteo1

.... AUqtDto· 4. J::;'-B~~·l~i.~'·r~~~~~:o~f~fi~~ia~
%B1.utab. r Joaqui. r.'U:cio, Mon~loli! Morro •• Garç.,· Pr••l
4lanU J'Uac.lino, Santo H1PÓllto • Tr*. Mari•• ,

• XVIII - Dla.1I1ltlna: o r ••pectivo .untc1-

S::~ :: d:a~;I~:~ad~· :1~::: c~~~~~;;aF.i1~I~nh~~&dos:~t~::
hll.berto Caldeira, Gouv"., Itamarandiba, Pr••ident.·
XUb.1bcbak, lHo V.r:llelho, Santo Antônio do ltaa.bé, Senador
JIOd••tlno GOnçalv•• , Serra Azul d. Mina.. e Serro;

XIX - Dlv1nópol·ia: o resp4tctivo aunic!piç..
• o. de C•••cho, Canto do C.juro, Cláudio, Itapcccrlca, Pedr...
tio 1:114....6, 84o Gonçalo do Pari _ são Sebllo.tiio. do ~5t~!

XX - I'ora19at o r ••pectivo .unlo1pl0 • ~

::1:cr:~1,~=Po~~~.(éu.~~POI::~~á.~~nd:~~:!ro~~Pt~i~:'
.1aent., í>luí f S.ntana do Jacar., 510 )toque de Mina., tt'aplrai.< "'uva.. ~nlUJ . ,

XXI: - eov.rnad:or "alad.r•• : o n.~ctlvo

~t~~p~:.·1A~:nj~lr.:~~;i~i:iá~·;;;rlIn~.n~t~~·' It~gi~l~.
:-an=n~~1;in~:n~:r.:ln::~t~:~,G:;:~~~ ~~-;~;~~d.~.~:~ J:id

-:.
"'ira, .arCla', VIla Mati••• Vlrgollndl., I

_ .da Açucen., Á~;r~a~ua~~:~~. o ~:l:ir*~~,·~;~~~a~
COlun., concelçlo do Mato Dentro, Div!nol&ndi. de MIna., Doa
.Jeaqul_.,. Dor.. 4. Guanhl•• , Gonzag. I. llat8rUndi., Min..

xx ~ _. o ....pact1vo 1lUn1c1p10.

lDCI - Prai. Gr&ft\le' o l'••pactiYQ llUnic1-

VII -~Cubatlo: o ....pacUvo .....ic1pio•.

VIII" - DI.da.a: o r ••pet:tlvo aunlc1pio.

IX - bbu: o r ••pectivo aunicl.piol

X - rerraz de Va.concel~: o r ••pe~~lvo

XXIX ~ airzanc. o ....pectl.Yo 11W11c1pio.

XXX .: '1'_0 de "rra. D ....poIcUvó

XXVII ~ "o e••tallO 40 'ul. o ....pact1Yo

XXVIII ~ "0 Viconta: ......pacUvo' _j~

xxv - ••ntos: o r ••pec1~1vo .W'liciplo1
, ,

XXVI" - 810 Bernardo do Caapo:·o re.pec:t.1-

pio.

aunicIpio.

c1pio;

, XI - Franco da Rocha:· o 're.pectivo· 8llftl-
c:tpl0 • 08. de Franei_co Morato e Mlr1riporl'; .

XII - ~:uaruj': o r ••pe.etivo aunic1pl0 a
aw de "rti09••' Vic.nt~ d. carvalho;

. . XliX - GUarulh0l!:: o 'r••pectlvo ' .unlcipio
• os de Aruj.a • a.nta. I.a~~: .

XIV - ltapecerica da serra: o r ••pec1:1YO
....ic1pio • oa d. bJ)u-Guaçu • Juquit1b~: . . . , .

~ - It.qu..qU.C*tUb~: o r~.p*~t.1vo . ~1-' ,

pIo.

.xvI ,- J~ndlr.: o r ••pectivo aWllcip101

XVI:I - Mau':: o r ••peçtlvo .unicipio:

.unf·c1pl'O • oa de IUm~~:HI~~~~'G~::"~::-::B.i••~;:n:;i'!Ot
XIX - 0.••00: o r..pact.lvo 1IUfllcíploi

.. .. rr - Ablorti.t o r ••r.etivo .unloípio e oa
.. A.1var.ngA, Con•• lh'l1.ro Penar ItaJ'lhoa , :ttuet.a, ".pl.nclor""ta Il1t. do Ituato li Tualrltlnq., '

, .

.l - "10 Hori.ente& o lr••pectlvo .unla:!-

. XXIII - Trl. Rio.: o r ••pectlvo aunlc!pl0
• __ de Par.iba do Sul. Rio das "lorel: ~ saS:1ucaia;

XXIV - Volta Redonda: o reapectivo .uni
cipl0 • o de Barra Xan•••

Art.. 22 - Fica. aluda 'dtlf inid.. a. 'r•••
de juriadlçlo da. Juntas d. Conciliação _ Julc;a_nto, local!
••da. na. cidades; abaixo, pertencente... 2- Reqilo, no !:atado
da ••0 Paulo, coa .ed. na cidade de São Paulo:

I - &10 paulo: o r ••pac:tivo aunlciplo,

1.1 - "ruari: o r ••pectivo aunicipio;

III - Cal.ir•• : o r ••pt(~tivo aunlcíplo1

IV - caj••ar: o respectivo aunicipio;

" 'Y - earaplcu1ba: o r ••po:ctivo,.~lC1Pl'

Iblt1na ~~a;9~~~:~n:. ;:~fi:~':o aunlc1pio fIt ..

• Art. 23 - Fic•••••i. cletlnlü... , .....
de .Jurl.41çlo da. Junt•• d. Concl11aç'0 e ~n.a19a_nto, locaJ t
••d••. -.•• clda4•• abaixo, pertenc.nte•• 3° lle91.ao, ftO ..tado.
tia JU.... o.r.1.. '

vo .:unlc1plo1

1lWÍi01pio~

a1pio.

pio.

aun1c1pio a o 4.' Rlo~:ncs: d~'=~:~ Pln111: o r~i*:tJ,vo
" .,

lOCUJ:{~ S.ntana do palTl&1ba: o r..pactiw
...mlc1pio .• o 4a ~lrapora do 80. J ••u.; .. ' , F

XXXV - «anto Mdrti: o J~..pectivo IlUrilci-
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XLIII - ..i ...porar o ....Paeuvo ~10ipi.
•.0. IS. aurtt1s.1..0 •. Joqu1t:ai. L....._. Ballta .., de 111_.
no 110_0 • V6r&aa ... PaI., .

xx - cravata!: o re.pectlvo .unlc1plo • o"

~..
VI ... lento Gonçalve.: o r ••pactlvo _aJJJ\i

elp1Q,.. o. _ Carlos ••rbos., Cotiporl,. Doi. lAj.ados,
ravunde. Varel., Garibaldi, Guabijú. Guaporé. NOVL. Araç',
~ .....no, lIova Prata, Para!, Prot'.io Alve., stao Jorge,"="
~"""11•• V1.~a Al'"9r. do ..rata. vl1a ..lo.... '

VII - cachoo1..,t.nha, D ....poct:lvo .....1Di-

.. Glo..!nha,

II - _ •• o ....pocUvo _101p10, .

XI - Cara.lnbo: o r ••pectlvo aunlcipl0 e
_ ~,Alto Al.~, CaJIPQa 8or9•• , Colorado, Zapuao.o,
J.ltl~lU, La90lo, Mio-Me-Toque, }lonoal, ••lto 40 ".cu1..~/G..::i~Ch, "l.lSad•• Tapera. Tr'. "alMir•• , Tun...

pio. oa d. AntOnio ~::d;,c;~~::.ddaS~~~h: ;e:~c~;~~o:~lci-

XIII - Cruz Alt.: o .r.apect1vo· .unicipio
• f?ia de Co,,:,dor, Fortaleza do. Valo., Ibirubá, Panll1abi,
PeJuçara. QUinze d. Hovellbro. Saldanha Marinho. Santa S4rbara
do Sul e Tupa"c1r.~~:

XIV'" Era)(illl: Co r ••pectivo aunlciplo a ORo
d.· Ar..tib.. , Aur•• , 8flrão do Cott:'gipe, Caciqu. Dob!e. Campin.l"~
do ..sul, Entre Rio. do·sul, Erêbango. Erval CrandQ. E!:-taçào
".x1.nalZ'inho, Caura.a, t.jet:Ulio Varga., Ipiranga. do, Sul;
l't.ati.ba' _ do Sul, .Jacutinga, l'hlchadinho, Marcelino Ramo.,
Mariano Moro, Maximiliano ao Allllt>ida, Pai. Filho! sananduvu'
8&0 JOi.b da Urtiqa, Silo Joa' do Ouro, sio Valent a, Sav.ria"~
d•. Al_.lc1., Tr•• ~roio. _ Viadutos: .

'xv - l:.tAncla V.lha: o r ••pectivo aunlc1
pio • o. d. Doi. Irdoa, Ivoti • Santa Meria do HaJ:'Vall

XVI - I.t.to: o r ••pec;t1vo aunic1pio;

XVII - Farroupilha: o r ••pectivo .untei";'
pio • o d. Nova Jto•• do Sul: .

vo .unic!pio e oa d.~t;;s~r:~·~~~~~(Js:~~;P~~;!~: ~a~·~~~fl,.
P.l.i·ti~ho, Pinhal, Planalt:o, Rodeio Bonito. Seberi, Tr1,d ~
elo SU.l, Vicentt Dutra, Vista Aleqre e Taqulllruçu do Sul

oa de CaJlbar' do SU~~Xc;n~i:~~HJ~~quir;~:~~~~:op:~~á~~rf~ •
Sio· Franci.co da P..ulll: . *,

4e "'rl:. do aibe1ro- :Xildo~~~~b:~ ~ui~·ptlctiVo aunicfpio a. o

XXII - Iju1, o r ••poct:1vo .unictp10. ...
ele lI:1ur!c.b&. Auqu.to P~.t:ana, Ch1apot:ta .•. J61.,· •

.Jedacse do Rl0 Grand., Prado., Rezende Co.ta, RiUpoll. e
~u_nt:o./' .

... de As:-açal, .a~i;,a~:~h~Y~:·:d~ i::~~tl~~.t:~~~fr;~
~l.bu~ Fortun. de M1n•• , J'unl1An41a, ~ Inhada.,
~\ll~lW, Paraopeba., Prudente de Morai., S.ntana cSa Pirapaaa
.....ta.... cio a1aoho,

UI - Te6ttlo otani: o r ••pectlvc aunlci.e . ..... AVU.. J'or-o.... Araçu.1, Atal4i1a, llerilo,.
~11., e••pan'rl0, Carair carla. chal•• ' Chapada 40

=1.~~~t7~~;~.x.:~:r~gá>~~~hag:!r:~·Haf:~.~~~a:ta=~~~~;:
lIOVa Módica. Novo Cruzeiro, ouro V.rd. d. Mina., Padre Parai-

::.':~::~'o~:;:~:rdo:oit~::~,J~=u::t~~:J,~oV1::~.~:b~~;~o

LIII - VbA: o r ••pectivo aun1cipio e oa
.. ar••' 40·.1r•• , Divin4ala, Dor•• do TUrvo, Ervali., Guara
ai. GUidoval, Guirie••• , Merc'., Paula c'nd1do, piraúba.

=r~::;t;ltI1:I:l::~~I~~:: =:~~ln:l: ;;~~~:~ ::n·~l~
kAftOOI. .. . .

Lri' -.~rab.:. o re.pectlvo aunic1p10 •_..=.. Co.prlda.,caapo Florido, coneelçlo da. Alaqo•• ,
=~t-.o; 'ronteirA, "ru~.l, P1rajuba. Plan\1X'A, aac~."rato •

.... %1>41:-1'011••LV~n:-m~~·: d: ~!~;i~v:""i~~~~o :
~i9"a..a'

LVI - un.i s o 'r••pectlvo .unlc1pio • 'oa
.. Al"lnos; 'onfln6polt. da Minac, Burit.1a e ,oraoao: .

_ de Boa ~per.n ••L~;;p;n~~~9~~~·~ar~:~:t~~.·~~~Y~:l~
.1411 Kand•• , IlicYn•• , Hon••nhor paulo, Santan. d.a Varq••,
=.::~t:o Abade, Slo GonçalQ.o!1o 5apucai, Tr...· CO..aç60. • Tr'.

~_ 24- - PiCa0 a.da d.tin11S.... • .....
... 'ur1a41çlo IS•• Junt:a. IS. Conc111a9io • Julqaoont:o, loca11
..... ·na. o1da4•• abaixo, s-rtancanta•• 4- JtaglAn "O ZAtado
.. aio 'G..ancSo ISO IIul' '.

:I: - _ Alagnr o ....poct:1vo aun1cip10/

U'- Aloqr.t:or o ....poct:1vo 1lUJ11ctp1q/

111 -' Alvorada: o ·r••~ctivo aunic.1pi~l·

xV - Arroio Grancle: o re.paetlvo .unlei-
»ae ... de "'".1. .laquarlo • Pedro OsórIo: .

, V - ••lJ6: o recpectivo aunlc!pio e o. da
... h4rlto" x.vra. do Sul • pinheiro Maeh.ac10~

XLVIII - .Babar' , o ....pect:1vo oun1ctp10·a

X~I - soelSro LaopollSo. • ....pect:ivo.
de Capl. .ranco. z..t;oa aanta. "ato.l~· •.

, _ XLV - Ponte "oVal O re.pectlvo aun1c1pl0
.' oe de Abre C••po bparo da S.rra Ar.po"lJ. f ••rra Lonqa"
c&jur1 l Cana.. col.mr., De. S11v6rlo, cuaraCJaba! Jequ..ri,
..ara ao Anta, Pl.d.da d. Ponte NOV., Porto .. r.., Raul
Io.ree, Rio C••c., Rlo DoC". , Santa Cruz do Eacalvado, SantoAnt.6n10 <10 Cr."'Il. s.o Ki.quel do Ant" 5.0 pedro d.O& "erro••.
..riclta. Telx.lr•• , Uruc'nia e Vlç:o... ; .

XLVI; Pou.o Alaqr.: o re.pectlvo .unl-=1 ..

é:n:.o~&c~~ho:l~rt~~aKi:~:, R~~~~~â~~:i~~·C.~\I~~t.é.r:~~~~
=y~~~al'J:;~~~=~do :~~10~:'~~' e~~~~~ttd;~~;~,dO ~~~e::
i=~~~alÍ&:un~~:ó :~n~:t.~lA~Áo o:;~.:~~:ó d:ani:l.JÜ~i.t:~
....40r "o.,. aent:o, aily1an6po11a • 'tolado:

XLVII - JUbeirAo da. Xav••: O r ••lJK,tivo
~Gtp1Q'

... Caot."

• oa dá Cachoeb:.XXVI~u~a1;~lu~::1~:r~:~:~iVoc:~~iY~~
~~:~::r~~·Ít~:;~~li;:t.~o::;:~:dO~.t:~:'.G~.~~~~~~i;~~·~
Sal.al .

XXVIII - Jantária: o r ••peetlvo aunic1.pio
~o~~ ~: p~~~;·~~~~.~:~atá:Hont.lv.nl., 510 Francl.co,' alo

auniQ1pio • 0& de "l~~~poii.:O~~r,~::·~~:i&;O~{~.~~~.l::
Minas, Dioní.sio, Nove Era, Rio Pira:cica.ba, s.~ta 1!J."rb~r•• ,·1J'o
DOII1n90& do Prata, .'0 Gonçalo do Jt10 Abaixo ~.&O Joú do
Co1abah

10 • os 4& "l.ira ~~.;~~Ui:c::,P~~:~.~.~·~M:~~~~ ~:~i
~.eh.co, [)eio:::oberte, ]i;ubank da CI••ra, Guarar', 1.1••" pq.·rt.,
Kar 113. .apanh., HarlP' de Nina., Katl.. Bartto•• ~ OlarIa,

:d~in;:~xs;~~~n:.,~·~••~t:~' 8:~t.::vd~ ~~~.:w~~, ~,~S-oI~
lIapoaucano, Senador Cort••• Sido Per.iral .

oa de aoa Suc•••o, c~:l: v.~~·~;n: ~:.::~;~v~a=lctr;o ~
Mina., carranca., Iblturun., Ijacl Inqal,. ~u.i'ri.,
Itutinga, w.ln'ria., Heposuc.no,. oliva1ra, fi•••• Teapo,
Per46ea, Pirac••a, Rlbelrlo V.r.a.lho, -Santo Ant6nl0 40 Jta&)a
ro, 660 Franci.co d. Oliveira. &10 Tiagol

XXX%Z - Manhuaçu: o r ••pectlvo ·.unlc1p'10

~j~nh:~ ~:~~~~a,)(a~~trl;~nc;~~=í d;oc~~~:~'" Pr~~cta-=~
:~i::'n~~n;aSl:~i:i~~.'Santana do Kanhuaçu, do JoM do

XX'Xl1:I - 'Monta A2ul: o ra.~tlvo mmlc1-

~:c:o ~~. =ch:d~;~o:ró ;:;d~~ Mr:: •V:f:-jol:°I,tIl+~:t:.
~: . . .

_O. CNI d. Jabotlca~~~=.7:~e:au~:~a~ ~.~::r,:~i~: M~~~~1-
L - 810 Joio Del Rei: o re.ptlctivo .uni

o1pl0 • o. d. Ca••iterita, Coronel Xavier Chav••, Dor.. de
~'apO.; La9~. Dourada, Had..e· <1~ Deus 4. tlin... M&a.reno,

XXXIV - Monte. Claro.: o r ••pect1f'5"
.aun.1c1pio • oc d. Boc.idva, lSotuJlliri. , Br••ili. d. Min•• ,

g~;~~ia~n:~;:~hey~~rQH.V~~;O, ~;~~~i.cocO~~rit,d."r.:~~:ó
S', GrAo Moqol, Ibi.!, Itaeaablr.; Jur...nto, Uaoa dotI
Pato., Hirabela e Ub.i: . •

. XXX\'" .- KurIa': o r ••pect:;iYO auJ'lieipto _
oa d. Ant6nio Pradoo da Kin.s, Barl.o 40 JIlon~a A1.to ealaDa,
Capa.raó, c.ran~ol., Divino•••pera FelIz, Eu1an6poll., paria

~~:'Do~~:al~ s'oHi~=~í;~:'d~&~~rJ..~&g~~i:v1~ir::l.',

• lCXXVr - Nova. Liaa: o ....s-cUvo oun1é1pio.
..... de ~_.... Rio Aoi_:

lCOnfJ:I - OUro Preto: o r ••pectlvo ·.mie!''':
~;~ _~·o. d. Acaiaca, Dl09~, da V••cancel08,. Itab1rito e Maria.-

XXXVIII '- p'aracatu: o r ••pectlvo - .mlc'i
pio. oa de OUárda-K6r, Joio Pinhei'ro • Vazantal

. ' xxXIX - Paa.o.: o r••pectivo '.uriicípl0 < ..

;~r~1~i~in~~11Mln~:~t~~1:~c~~··1;t.~1.~:V.liu~~~inós:~~:
Prat'po11a, 6'0 J060 Bat'1.ta do Cf6ria. Bio Saba.ti'o· do
Parafao • SIo TOJÚ. 4. Aqulno:
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, '. .U - ao. J .... 4a x.pa: o re.pêctivo

r:1itt:~a • lCac:-lib••~a P.~~~:;· 'J;~~~l~ct1:ánt~::'~~tá.....1. da v!t6ria, santana! S.o "'llx. do Coribe.. a.rra Doura
M, "r... do ....11>0, lIit o do Mato a T8l>oc.. do IIr.:!I> Velbol

. V - Bruaado: o r ••pectlvo .unlc1rio. oe

tatIi~~t~ú.=~~dibf:;~~.,Ci~~~~ú,COj~~:p.~°f.:;o~o.á.:l~
Llvr...nto do Brua.do, Maetinga, MAlhada de pedra.. , Pir1p6,
~••identa JAnio QUadro., Rio da COnta., )tio de'Ah,t6nio e
eanlJaçu.

. VZ ~ C~1I:Aç;6: o r ••~ctlvo .unicípio e os
"'~.taca, Itaj,u ~b Co,16n~a, Ita;,antl., .1u••ari, Mascota,
:::~:r=;lá -::~:tU6, . &io ;10.. da. vitória, santa. Luzia a

" . , VIX - C...çar1: Ô re.pictlvo aunic1pl'o' _
_ .. Dl•• d'.ivU•• I_vra • ""U ela D60.JoAol. .'

.VIII - canó.i..: o reà~tivl>'~unlcip'lo a
_ .. lladr. de DauI- . .

IX - _içA0 do coi~. o re.pactivo
....lCipl0 e oa de Arac:i, Barroca., ISlritl"9a, CApela do Alto
&1~,"(;avilo, Mova. ,.'t.i.., Pé ,de S.rra, btlrolAndla,
a.LaChII> do Jac"i.Pe •. 'anta1u_, 810 ooai"908. TeotU&ndl. •

~~_~U,f , . Se _, cruz da. Ai...: o r.apect.ivo aunici=a1". Da· ü cabeceira. do Paraqu•••u, ca-.::hoelra, C.atro
U".s, COncalç&o da ".ira, GOvernador' MangabeIra, Iteti.,
lIat'.gOVi~, Muritlba, a.nta Ter.z~nha, 810 Féllx • Sapeaçu:

i· .' . '. 'XI -,' ~eÚd" ~.' ~a: . o r"pocl;ivó

r:t~~l:'~i:-pott.~:~::~' ~=~~.~Çl&.ln~r=~~·Rig;i:~od~·n~::.
~1. """.no •. Uaua;

: . . XII - _~U.; '0 ....pactlw _icipl0 •
::J: .=-~~n:-á';'~·~~"X:'c.~~~I:; IUlIiairia. IUpabi.

. XIII - ralra de ••ntana, o r ••pectlvo

:rJ:ftl~a:'::, ~:nd~~~ ~~~~.l=:l~: ,~~~f~·éo~~c-r~
..rla

l
Jchu, lpeca.U, Ir.r' , La••rAo, Pintad•• , Jtara.l

'=l~o~a~:~~r~:~:.,::~;~n:~~f~ha.:"~anq~t~~~o, .60
\
\ XIV - Ouanaéi: o r ••pectlvo .unle1pl0 •

1:i~ C~::~::';i~~f~1:'ioc.~;nh:~:ld:~lr:'~:a::;a,JIO~~:==:
..tina, Ouro .ranco, .al... de Monte Alto, "baeti'o t.aran-
~ait... Ur....it .

llV - 11111\111: o reepacUw auniõipio. _
..--=-n.YI.I~••, lhear', una e Uruçuca,

. XVI - Jtat1: o r ••c:ct;ivo aunic1pio e .,.

·tl:~~~.,~:lr.~~alta9i:4:h~t...rr~0,,::~~aÍlqv~l.:
...1:& a Ubll1_, .., ,

_ .. -'rica Dourad~~;ralr~:"n~:~·C~~~V~~ic~~rto~
C.f.rnaua, Canarana, central, Gentio cSo OUro, IblpaN,
JIt~tf.U, Joio Dourado, J'ua.ara. t.plo, lIo~r~ Ido Cha~u,

Jtul~ do Morro, .PJ'e.1CSante Du~n, alo Gabrie), SOuto Soare., Uiba i • Xique-Xiqua,

XV.III - Itaberaba: o reapectivo aunicipLo

;Pi:4~ I::;~:,Gr~~:din~~~ vt:~~ó1~, ~:~:~ut:;U'Ka;~t~~~íi;.
SOU•• , JUlaqra., JlUcuq6, 'IN1 aarbo•• , otinqa e w.gfMlrJ

.. de AI••dift., 8U'r:~:';~ft~~:~i~oprr:r:~t~.~.:,:"l~fg;:.t:
A.ul~ Governador . ~.anto- .:J\1nior, Ibicarai, Ir.1CU!, Iqu.i~
ItajuJpe, Itap4, ~t.pltan9a, Mova eanaA. s.anta Crua da
Vitória I

XXIII - Jequ14i: O reapect1vo aunlc1pio •
eM de Aiquara, Apuara••{ Boa Nova. Ira{uba, Itaji, Itaqu.ra,

~~~: i:rO:~u;it;.ri~o;·:~~C4:--;.i:v:I~~~;;::o, Laqe do

XXXV - Juaz:.lroi.o ra.~etivo aunic1p10 •
_ de ca•••ova, curaç4, sento U ••obra4inho: '

XXV - .'\110 Af'on.o: o r ••pectlvo .unie1-·n:x:ndra:, ~~ro:·ian~:·~r1;td., Glória, Jeraaoabo, Pedro

oe de Jucuruç:u, PradoD.-v:~-:~a,ju: o ~pectlyo mmic1pio •

• oe de C.atlba,· en~~u;if~:~~in::.J,ra~~~~~~:'~~~~1~
Kaiquiniqu•• a.Lbdrlo ~o La>:'\lOI '. .

XXVI - Santo baro: I\) re.~ctivo .úric1.
pio. a.·de 00 FraftClaco do Cond•• '.~ra, Teodoro S••paio
• rr-rra Mova, .

. . ,DVIJ' - '.n'to AAt6nio d. JesuI: o r.apec-
t.lvP aunic1.pio·. o. da Aaar1;'O•• , Aratu1.pe, Cone.içA0 do
AI..i~a, 00. Macldo co.ta, _lia10 ..-dr.cto Gandu, Jaquarira-,
lluni& rerreIra, Halaré r S.11n•• da Marq.rlda, .são r.l1pe, $.60
Mi9\Ml da. Jta~a., Teolandi., Vara.do e Wanceal.u Gu~.ari•• ;

, ' XXVIII - S.nhor' do aontia: o . raspec::t1"!1O

~i;ff~~rt:,';tt"~~i~~a::;!~i;l:4~~~·:'~~n.:~r.o-

XXIZ - Jacobina: 'o· ra.pect,lvo uieipio •
0I!i .~ '. C.'a, Cald.irio Grandllt, Cap,i. ero.so. M~iri, Hiquel

._Calaon, Kiranqaba,. Mundo Hovo, Ourollnd:ia, Ponto .Novo,
Qui.abe1ra, aal.1d., sao JOICe do .l..cu1pe, Serrol.ncUa.
'I'aplra.uU, V'raaa Nova, V'rlea do Poço • V'r~.a da Roça:

piol

XXVI - osório: I> ".pactiVI> awllc:;ipip' .'i
Da -da Arroio do -sal, Caplo da canoa, Cidreira" I.aDe•. 'ATito.
Ant.6nlo da Patrulha, Terra d. Areia, Torrea, 'l'r••andai.• :rr'.
Cachoeira.:

XXIII - La:!••~ó, o r..pectrvb .únlcipl'o .'
~ da Anta Gorda; Arroio. dQ )(a1po, 8a~ro, C••••l, aoa Retiro

~16~~i.~r~:!~~~n~~,S~~çu:~cll~~:~~Br::~í:~·:p~~~;P~~:p~'~i~~!,
~:;6~!.~utin9.' Relvado, Roca Sal•• , S&o Jo_' do Merva1 a

XXIV - Morlt..neqro: o r ••pectivo aunlc1.pLo
• ô. d. aarlo, IIroehiat do Maret', H.rltOnl., P.v.r.... ,· Peço
da. Ant•• , Salvador do 5iul •. Tàquari;' .

XXV - Movo Hallburgo: o r ••pect1vo aunicl-

XL%I% - ftqU8r•• ° reepactivo .....iclpio a
.. .. Iqra:l i""a, ••ro~. a.Loainllo. 1lo1anta a T.r'. COrou,

XLIV - '!TA• •••~S o reapect:.lvo .miei
.t... 0Ia a. areta, c••po tIovo, COl'OrMlI B1cacMl, ,Cr1••1uaal,
~'':~I: ••'v~:~Oca=~to, .'0 llart.inho,"de lleva,

llLV - '1'rl~to. o re.pacl:ho .....iclpi.ol

2LV% - Unlp.aiánas .0' n.I.ctivo aunic1.-

XXVII - Pal••ira da.' Mi••õea: o r ••pecti~
vo aunic1.pio • o. de Chapada, Cerro Grânde fconatantina,
Liberato salzano, Redentora, ,Ror.'da AI.a • 'Rô!,d1ra~a: '" "

XXVIII - Pa..ao. Fundo: o respectivo .uni-
~f~~:c:, ~:Vl~· c~g~~ar~~~~~ne:rr~i~Z~:~~~u,C:~~~~~~i~Cl!;~:~
~;:j:~:: ~~inr:i~l:':~ia~ql, sei.tiDa corr'a,/ s~r~o,

XXIX - Pelota.: o r ••pectlvo .unic1pio e
oa da Canquça1, Capio do Leio, Morro )tedondo • P.iratiní.;

xXx - Rio Grande: o re8pectivo iaunlc1.pl0
• c. ...anta Vlt:6ria do .alaar e Slo 3aa4 lIo' Norte;· .' I ' •• , '

XXXI - Rodr~o d9 • .,1. 'I r.~pa"tiV!'.
.....icipio • o ela C.c.quil

XXXII - Sanb cruz do' Sul:'" r.ap4ctJ.vO'
=~;f~~~.~ I~:ra::, ~~~~:nodoGr;~~~' R~U;;~:~, d~eq~~~:
SObradinho, Van'ncio Aires ~ v~ra Crua; .' ,

XXXIXI - Santa. Maria: o r.apectlvo .•Uhl
c:1pl0 .. oa de "axinal . do Soturno, I'oraiqueiro, lvori, J\1110
de C.atllho., Mat., Nova Palma, tãi'o Pedro do Sul, Sio p.pé •Silveira Martina: "

XXXIV - .ant. !toaa: o r ••:pect.lvo llUDic1':'
»10 • H de Alecrla, Al.qrla, aoa Vi.ta do Burle', eaaplna
il•• Mi••oe., Cindido Gol201, Doutor llaur1cl0 Cardoao, Glru',
IIoriaont.ina, Ind.pendlncia, Porto Lucana, .anto Criato, Tr'•
.. Nal0, 'l'ucun4uva • 'Z'Uplrandll ,

. XXXV - .antanÃ do L1vra..nto: o' napectl-
vo .....lcipio a o ela ouarail

'. . XXXVI - ••ntiavo, ° .r..pa,etivI> .,inlcipio·
:':-I'::~:t:~:~aÁa~l:c:r;:~,vi:::~l~oM::%rZlper~n9" do .~UI.,

XXXVII - Santo AnValo: o r ••pectivo
IIWllc1.pio • De d.· Calbat.', Catu1pe, Cerro "rolJo, De•••••l. da

:g::~~r.=~~~t:1~ávi:~~I~~u:·~~:~i:á, ~~:r~t&d~~nz:~::
alo JI1C)Uel 4a. Ml••0•• , ..60 Nicolau a .10 Paulo da. Kla.~.;

XXXVIII - 1110 8orj.: o re.pactivo .....1cipio • oa de Itaqui • S.nt.o Ant6nl,? da. IIl••68a I.

XXXIX - 00 J.r6ni_: o r ..pactivo .auili
cipio e De de Arroio doa Rat.o., auto!', Charqu.ada.. Canara1
e:a-r.,

llL - ao Leopoldo. o re.~_iVl> .....lclpio

IC:: :: lI=r~~~~~I:lOcec~.~,:·~~·n~á1~·.i:' :~~l~SI:
""",,",i I

XLI - .apira"",Ol o r ••poct:1Vl> lIW1iclpio •
..... Cal:po ao•• Ifav. Hantl

. XLVII - Vacarie: o ~.pect~lvo aunlc1plb ,.
::1::,~gI~:~ ~=:I.r::~;~o., x.:;:..1;:~l~;:~·iro., E~_-

XLVIII - Vi~o: o r ••pacUvo auniclpio •
'... lIoatarda., .al..r •• do lul • Tavar•••

Art.. 2S - PIe•• a ••ia definida... 'na.::J:r::1gt:J:: =1::,dep*=~~~~:o ••I~~~;ri:~' locall"
a) _ .._ ela aohi••

J - ..ly.dorl o napect.iw) aunlo1plo-e De
.. JUpa~lca. !.aura da PraU.. a V.r. cru.,

iI - 1'1qolnh... o re.i>ac1:ivo auniclplO •
.... ac.jutiba, apor., Araça., Ara..ri, Cardeal da 81lva,ca'tu., antre Jtia., taplanada, Inbaabupe, ouriçano••, Pedr'o,
...,,,,,....tiro Dia.,

. UI - .......lra.' o re.pac1:ivo laUniclpio a'
_ da An91cd.· ·..ianópoU.. C.toUn41..· CoUVipa;
C1rill1:6polb. a.LlMlIlIo d.. "':v-•• ~Io DaaicNrio • !,_rUy,..
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.. 1IDnno,

da atoz-u • LiM.

XXIX - Si-.6ea P,liboJ o ~.pectlvo. aunicí-
pio. o d. 81.0 ••b••tilo 'do Passe: . " ,

. XXX - Teixoir. "de l'rait... : o r••~et{vo
~'~~i~~o~d.i:o:eN.~~~O:~~:~ic:r:~:~a~Iço;:~r.pu'. I.ta;h:-,

XXXI .. Ubair-a I o r ••pectivo aunjGi~i~.: '.
~an:~~i:~.1t;~t"g::~l'ndl., o?lgui:r;iç4, Laje, ·JI'ItaÚpa.

CMI de Cairu, c....u,~~Pí~:;·~~~,~:~~ti:~.=~Ci~t~.~
do 1Io~., Pr••idente Tancredo Nev••• Taperoã;

XXXIII - Vi tórt. da Conquista: o respec-

~~::.-::1:~~:,.c::t:o~.~án~~.~.~f.~:,ca:r:Án=:
Planalto, Poç6es. TraMdll. I

bl no bUdo ele, ~rq1pe:
. . . 'I - Aracaju: o 'respectivo .un·i~1pio:•. a.

H 8arrjll doa C~.iro., Itaporanq.a' d'Ajuda. JIo••• sanhora. ao
~orro a aao cr~.t6vlo: ' • • •

11 - btlnei., o r ••peC"tlvo .unici~t;'~ ••
Da da criatin6pol18; Indiarob&, Itabaianinh., Salgado, "SQta
Luzia do Itanhy • To.ar dO"Geru.. Uabaúb.:

, - 1:1'1 - Itabelna': ·o'r••pec":ivo aunlc1pl0 i
Da Ih Areia' .rance,·c••pc do Brito! C.rira, )I.caaDira, 1Ia~!MI

~n=~ 8on1t•• Padr. 1Io1e. P n'hio. JUMlrdpol18 e _ 560

%V - LagartoJ o ra.pectlvo .unlc1pl0 ". c.
:-1ü~.~:a.~~:l':-:~::~í ' Poço V.rde. ai.chio do ~:-.

I ,
.y. - Mariua: o r ••pectlvo .unic1pio.. oa

=~~:r~: ~=~l~:~, D~r;:~u~··ii~~~~~·r:~.,~i~·r:~
caut~. S.nta Roa. da Li.,.Santo Aaaro da.. Brota•• S.t.ri:r:il

• '. ".. 'VI - Ifoa~••~nhpr. ,da :CÜ6rili: .; r.;~tl-
vo aunicipl0 e oa de Carind' d. 510 Franci.co, r.1ra )I>;rY••
Gararut Graxo Cardoao. Monta Aleqr., d. Ser91pe, Xo••• ser~r.

,tt:I:~,da. s:o. "donde,' Pon.o -da Folha ~_.&io Jli~el :'~

c. de. &aparo d'o sI~I Pr-=r;~: ~~!:~~~iV:r:j:iÇ~~~~
~~:=. ~~ro.:!~~ao~=11~~ha':::.Fl=::';r~t~, . t:c.-=::
••ca'tuba. ~o PrenDi.co • Telha. - ..

Art. 126 "l" .Fi c•• a.al. definida... ar•••
de juri.di~o da. Junus de Conciliaçio e ",,,,,,lqa..nto,. ~ocli!lli
oda. na. cidade. abaixo, pertencent•• l .- Regijo:

.> nQ'~~do de·PernaJlbuco:

X - 1tAC1r_= o re.pectl"";' aurdc1plo _ • '-.
·remando .ela Moranhal,
. ". ,,' n .' ar..-1,1.... o ~pect1__101.10,' e
_ ... _. 1....1. ClIIrlCúrl ,. Yr1_I' .

111 - aarreiroeJ o r ••pectlvo .mla1pl0 _
_ ... alo W--o. aao ,1_ d. CoI'6a ar_ e "rinllM'"

. IV - ..10 Jard1.. o 1tMpect11l0 ....101"10:.:-C::J::': T:.~~ ela .,..... aanllaró.Uo _to ~ Una.

" • eüo. o ,reepect1ve 101'10'

"..L'" "" , \OI. ~rpi.na. o nap.eU _lc1plD 'e'o.
_ ...... de 1""'_. e '.u(lalbo/, ' , • ,

VII - C.ruaru: O r ••pectiva aunic1plo e
., de'- ~r••tin•• ,Alti11hQ,• .,Barra d. Cuablraba, " ••rroa,
=~a:,.~~l~:-,:oca:~~~lbe:·t:.~'J:;~~: ~a.Mo~~:a~~
hduaa,

\OIII '" 'ce,~_. o re.pa'et:1YD _leipló •
.'''' "1'" ·, ...ria. CqpJr•• - 07u...... ~__ .0._.
.....1 .......1 QU1p.,.. e "o .....d1to 1So ~~l' .

III • "e.da. O n.peet1VÔ,IIWl101plo,

X - Ple....t.•• O re.paotl.... _101p10 e _... ..1.. lia 00 Pranc1.oo. Ib1.1rl. • lnaja. U,IICUl"III><I.
IiaUollndla e Tacar.tu, . •

, XI - GIIranhunaa o ".pi~·1vo aunlc.f.pl0 ._
_.. &vua. "la., AncJelia. ao. CorâHlho arejA0,
C8CbOelrJnha, C••U., Calçado", C.nhotinhO,· capoeIra., 'COr
..tell! I.ti. Ib1r.'ul>II.I~.1~1 Jupl. La1e"". ~_ do ouro.
"1Mr na, ••r.AMtaaII •••l~, ~o Joio e. ter-.,a:,lnha, j 0/ (

XII • aol_. o napaotlvó _101pl'o'.' 'o
..,-...""" • j.

XIII • X9.r...d. o .,..péauYD .....101p10 •
.... :rteaar.'" e Itap1...... /.,, '

XIV .' lpoj""., D reapect1YD ....101p1o/
,~ .. ..

lI\O - "llboIlUo. O rupaotl'1O ~101Pl0 e O

_ ... 8dJI J.rd1., ~ru: ~~1~~.~ r'o%r~l~~i:2~~~
..-....lIir. e la1qacl1nho,

, .
XVII - 1I•••r. d. Mat:a" O r ••f:ctivo

;;n~~;~.~:Vr~ln~r.IAli.nç.! Bueno-. Alr_, Itaqu tinga,

XVIII '- 011ncl•• O rea~lYD llIIIliolplo/

~eir:e~ag-~:~vo _101p10 e,

XX - ..u1l11t11: O ~'IO -.iolpio _ O

. ,

M, .. Ai.CJOinha. ~rd.~=r~~:.:.s..~~ =~~f~:.. _t_./
XXII - Petrolln.: o reapec:t1vo _lelpl0

'... da afrAnl0 e .anta. lI.ri. da Boa vl.tII.
, XXIII - aibelrlo: O re8l*'tlva ' ..",101pl0
• ... barajl1 earU. e Priaavar.,
. ' , XXIV· ••lqueire: O rupectivo, aunlelpl0
• _ . de Cabrobó, Cedro, ExU, Granit.o, Miran4iba,. Oroc6.
tana.lr1•• 11'0 JO" cle IIelllOnte. Sarrlta., sltlo doa lIo"el-Z'... ~rr••OV•• V.rel.jante: . ~

XXVI. ato -J..eur."QD '1 ••ta:. r ••peetJ~
_ld;1e e e .. e...ra,I"". ,

XXV! • lerr. 7.1hlda': o reapectivo lNfti-
.& ' ..tAnia; CalcaM!. ·C.rn.i~" rlo~•• ~ ,Tri:mfO ' .

kxV:n - aerU,..l: e r ••pect!vo .uniclplo
.: Af09.4oa 111 lno....ir•• '.r.j1nho, euat.6d1a. 19u• racl.,
S ir•• , ! ••peti.. '.0 ".10.' do, _ViU, ••nta I"'r.t~M",
101'1110, Tabira e ""parata.a; .' ~, . '.,

.. XXVIU, - .urubla: ° re.pecUvo .urdci,10
..... "ri i lIiqual1nho, ••nta ~ri. do Ca-.huc', TaquarltJft9.
., IIorta e vertente.:

PJX - !'111J>e11ba: ,,0, r:aapeetivo aun1cipio e
_ .. 'Ca.ut.ah,a, "erreir•• , JtalltNt', Jtacaparana e ••0 . VJcent,_
P.,~rl

" xxx - Vit.ória de .ant.o Anilb:' Ó Í'J.pect,J'"
. ... auft~c1plp • ,0S «. Ch.... Ale9r1a, .Cft6 Gl"aMC', G16rla ...
• IU, Gravat•• Poabo.. j ., .-

at) 110 ••CalSo de A1a90a.:

. , '1 -- MacalO: o ra.r:et.ivo .unicipI0. o.
... ~iro ..cO,. ai. 'Lir901

, ·Ia!'t~ 1A;Jt ••~ Norta ,•. s,atu~:

. n' ~ Arapir.ca: O' re.pectivo .unlc:ip1p ...
- .. ti« "1•• , Coit' dQ )l61a. ".11". Grande. 'l••e~, (Gu'alJ,. do

Itonclano lAgoa da canoa, -L1.cairo d. ""adIa, M.jor 181doro,
..r' VarN:lhO, 111"ador do ;"acinto, QUabt.n~ulho. Taquarana e
n.1poll ' "
, " IJ! - At.ala!a: o r ••pectivo .uniclfojo 'a
.. de Cajueiro, ·Capela. Y1.çoaa, .1"d~, "al"ibondo, Pilar •
80CI .a Mata:. .• . -

IV - "n~dot D ,r.i.paC:t.lvo i.u,drH~i'~ e -Da
.. ca.po Crandc, F.lh De••rto, 191".j. Jlova, ~3ünqüelr'o, 'Olhlt'
""9'11 .GJ:'aJ'ul.. , Pl.çabuçu. Port.o ".l do colêQ10, aao ara. a
110 'ebll.tilo:

V - Porto ealvo: o ..r..pect,1vo .uniç:fpio a
.. ,..~ 3ac"u1pe,,"_, ·"'."',tin9a, Jundi., IlarqQ9i, ,)I.t~~l. ~

• ca..,a,4b, ',. ,or\;Ô ~ .~d!a.~ ,e, .'0 ~1~1. 4Ioe "U.91."~••

.. Yl.. SIntana do Jpane•• : o r ••peet I~

~~~~f~~a,·e.~:Pl~·c_r~~~~o.,~r~i:irp..~~~:~~, ~;; IU:~~~::
'l"".,n ~ ~.c.r' -do. Ho~nl. Jar•••t_la, N_rav 11 ha, Ittr G,ra!ld4 .
Wout.~r6pol1 •• OlJvan.;_. Olhe d'Aqu& d.. Flor•• , Ô:.~c.· 'd'AQ,:.
do Ca••do, OUro .r.ncc. Pal••tlna, Pio d. Açvcar. f1ranl•••
.Poço d~" T:r~nch.Jra•. e S4lc Joa' ~a Tapera:

YJl - .'0 Lula do QuitUneset' o -ra.pectl..
aunlc!pio·. De 'de ·"rr. de- .anto. Ant6nio, Pl••eil'a.. Paaao.l
.. C...ra.;lbe' ~ , • ~ ". •. "

\ . t.. ., nXY'" alo- Mivuel ** C••poat ti nape-ctl
..VO t.un,ic1pl0,. oa .de 'An,acUa, Barra "da 91o 'MlqUl1J., C.aIpOAJ.etr., Carurlpe, Marechal Deodoro, aotelro • Tanque ·d'Are.,

• "\ ~ t ~ , .J •••IX.- .Unilo doa '.l..re.: o r••pect1vo
aunlc1pio e ore de Branquinha, ChA Preta, Co.lOnl. LAopoldln.a,

i:::;:'~'~d:r;.a,~~I'd:-~~:~' Murici, Jtovo Lino,
" ,Art. 27 - Flca. a••1. de!1n14.... are_

.. juriadlçlo da. Junta. d. -Conc111açlol _ Ju19a..nto, loe.li
.ada. na. cidacse.· abaixo, pertancente•• 7- "'9110, no l:.tAdo
do ceara: '

% - Portalaza: o re.~ctl.vo'atn!c.f.plo,· •
.. de Aquiraa, Beberlbe, Ca.t'lc.val, caucaía, Chorozlnho•
au.a'bl0, Gu.iUba" Horlzont... , Mar,acanall. Mar.nquape, PaCA)ua.,
••cat~, Par.curu, paraip..ba, , Pent.co.ter P1ndQr,t".a, "o
ao~aJ.o do Aaa~~ta, 540 t;'~.. d~ Co.Jru, Tra ri e Uairi.l

'1% - .atur!té: o re.pectivo .unlç.f.plct .•
De de Acarap' , Aracoiaba, Ar.tuba, Barreira. Canift:W,

I .:r~~~~~;;~;:~~t!, p~·i:~i;~a~:~~IK)~It.~i:~~nçl~;·t1~•.
• t • ..',," ,. • '.. •

oe da aoa v1age., :r%ãr;Ç~a;·~lc!r~li~~r:~lV~r.:=~á~~~i.~
,1paporanqa,L Ipui! Ipuelra., Hon~.nhor Taba•• , Novo or.iente,
Wova 'au••••, ,Par••bu, Pira. 'arr.ira, POr&Tlqa, &~ta
~1t6 ..1•• TlIJIboril e Ta"', '

IV - erato: o r ••pectivo .unictplo e ..
de Alt:anaira. Antonina do Norta, Ararlpe, oU••r', Ca»poa
::l~a:ft:t;l" arlt:o, J.~c!i., Nov. Ollnda, Pot.ng1 e aen~

y - 'Ita~u: o r"JMtCtl~' 1i.un.fcípio • ' ..

t.=~Í:~aj~ir.::ra:·d:l~án~:~~~,C~~~':: g~~~~;.Pi~
.~lr~,. OU;1xe~6, 8~~ro, U..ri • V'rz.a Al.qrel

V%'" 'Juazeiro do wartÀ: o. rea~Va

=~P~:rrri:p~·cr:j;t~~: s~~~aKau:i~tl~íía;;;~' .J;:1:
Velha, Penatortil e Porteir•• :

" ' • '\!lI' - Li_1ro do Morte: e ....pe<:tivo

~i~~~ ~.~:re~:'a~l~a~:r~~r.~·g:~ári:~r·jil~=:
=~.g:':?d:'·~:~~:~~_P;~:~f~!r~o~~r:~~; O\ll.xerA, Rua....



Abril de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 4 6073

li - C.lçoa... , o roopeeUvo _lolplo •
01apoque • 'I'artarUfJal.inho, ..

111 - J.ar~'•.l cio ;~ar1' o nopao~l""

xv - Ir.ei, o raapactlvo, .....l101pÚ' a CO

=-I,::~~U:•.;.I::!~: ::;~;~' M.llet, Prudent6poli.,. Rebouç.. ,

__ aon••~ll., g~di~v~~~~u~i::b;~~v~~~i~~~Yr.~
-..ae. ai.. , "ardi. Alegre, Lunardell1, Jlaft04tl .lbaa, lIoVa
~# ..1t~.n,., Jto84r10 do Iv.! ••Ao Joio do lv.t,

. XVII - J.car••inho: o r ••pactivo aunlci
~ _ _ .. ""dlr'~ brra do Jacar., Ce.abar6, car16po11.,...3:;1:-. ~y:t1~:; tivora, QUlltiquâ, Rlbeirao <:laro e Santo

. XVIIZ - Ja9Uar"i.:(va: o r ••pect1vD aunlcl-
' ....... tia Aropo~l • ""'J'" ," .

XIX - t..ranjMra. do .uh o raepect.lva
_lc1pie a Da da Alta.ira dO .ara"', .canta9alo, -Guaraniaçu,

. QIIad"a,! do ,Igu.çu • '.laleal,

.. ~ Al_rod. _.u~~ ;.~r~~'do°,:::~~l~l,gr~l~
"~1a1_. ""1_1ro íIo ""ló ••ortan6poU••

~i~~~~~l:::Ol~:~'J:~l~izt~:~&:a':~~~'JIo:t~
"1", "abl~, OUinta do &01, aonca40r • Ubir.Ul

" ' . VII - Caec.val,. o .,.opao~1vo ~lclpl0 •
_ .. ·Ikta vl.~a-' da Apar.cida, araq..,.y, ear.llftcU.,' cawpoCU"1 ca~o r.anld.a ""rqu... Caeanduv... C.U Az..l •
a.u1.a+r1. ~rra~~o;:~:~~MOY.Aurora, S."ta Teresa dO

VIII - c..no. o roopaoUvo _lelpl0 O
......1r.l do. aul a rlba91,

_ .. Cidade G.~~.:· e~::o,;::~, o~n:!::~~i::nlc~~~r'~
~, ,JkIftdan,. alo ToM, 'r.pejara, llferra aoa • 'l'Unelra. 40
OOOu, .

, x - ColOllbo: o ra.pectivo auniclpio. oa
.. U_lrant.e 'l'...nd:,ar', Rio ar~nc,? do' sul e Cerro Al:ul:

• XI - l;ornill1o Proc6plo. o r.opalOUvo

r:'-=~~~~,~ 'J:dti =-i~t:.. ~~~li~n:~~·=:lc. C~~lJ~~~~::;
:::.p=nla~~b,?p:;:g~e,s:~~li:~i:~a~in~~to8~~6=11dó

, ~.1aoJ 8&0 Jar6n111O da Serra, ·8.10 Seb••til.o da ~r.lr.,
~]•• Ural,

, XII - Pcz do lquaçu. o nopactlvo .....lot~
pio ,_ o. de Di•••nta d',oe.t;~, llat.1Andla, lledJ.&naira, Xi•••l,
aance Tora.1ft1!a do It~lpu • alo Mlqual do lqua~u, ' '

. . XIII - PrancialOo IlaUrlOI o nopacUvo
_la1pl0 e .. de ~r., aarracio, Capana..,. Doi. Vizinho",
...... Ma~•• Ma""~alrol IlOv. Prau do lquaçu••'rol. do
=rJ.:: .:l:a~~:~c~.~:; I:::;!I:::. o::;:.:e:~~to ::~X:t
_a_u,

, , 'XIV - GUu.puav.' o r.opaotlvo _lelplo
•o ...' .. plnllilo • Turvo,' .'. , .

xxx - 701edo: o r••cctiVO aunicír10 _ oe=.ao:! :.=.docr:.~'O::~~ Helena, lo .10•• da. Pa ..ir•• ,

XXXI - Usuar...: o ~.pectlvo aunic1pio •
.. de Aldnla, Alto P1quirl, Cruzeiro do oeste, Dourac!:.n.,
Ic.r.l.., Iporl, Mar.1a Helena, M.ariluz, Mova Oli.pia, Pércla,
.10 Jorge do Patroc1nio, Tapira _ Xasbrl:

XXXII - UniAo da Vlt6r.:..: o r ••pec-:.ivo

=:~rt~.:,..rro~••~:6;::i~:~~t;ául:tir'=~,;, c~:eo1(;1~~~lá
O 00 Ma~.uo do lul,

UVIt .,.101P4- _ .. ::1~~~~c:~~.c:~~:o~~~:n-io.~r.r::::~-

XXII",:, ICar1n9": o r ••pectivo aun1c1p10 •
oa ele Atal.la, Colcradoo, Doutor Ca••rqo, Flcra1 Flor••••
'lt6l:'lda, ICJuarac;u, lt.a.w, Ivatuba, 1Dbatc. ' fl!andaqu.~u:

''''lUJUIIrl, ...r1a1"a; ourh:ona f PalçandUi, Pr••1.dente C••c.alo
.k~, .••n~a P., ••rand1 e ••6; Jorqe do Iv. i. : '. ( ,

XXlIr - pr.'.,naqua: o r ••pe-ct.ivo aunic1pio
• "oe de Antonina, GUM'aqu aba, Guaratuba j H_tinho.· '.
**I'.~.: "r '. ,,'

XXIV - OPa an.-vai: o r.spectivo 'aunicipio

:O::e~c:~f:.ç=~r~~jII~~r~r.f~ ~~u~:t~oJa~~1:uài i~á:~a~:r.:5~~
MarlI"'., "ir.dor, Nova Ali ça do Iv&1, Mova EaperAnça, N:-va
Lon4rln., .ar.".o cio N rta, paranacit.y. Paran.po.ma-,
Planaltlna do par&I1', Porto Rico, QUarAncla do:) Mort., S!l.~~a

crua da Monte C••telo, 8an a Iaabel do lv.i. S..nto 'Ant~nlo elo
C.i"'. 5.10. c.rlD,. do Ivai}. 510 Joio do Caiul.. 51.0 Padro do
"ran6, '1"aJlboara, Terra 11.1[•• Cniflor:

XXV -r.ato Branco: o r-speot.ivo aunlc!plo

:'-:':-te~Cr::r~lnh~~··;~~~!l.~or;~~.~~..·~~:, J~~~jSI:
'Jonre dI oa.te,- Sulir.a, V r' _vttorino:

" XXVI .. Ponta Gra.a: o reapectlvo .unic1.~

!~.:~Un~~~rAftCJa, Iv.a1~ Pal..lra, Porto Aaazon... "o

\ XXVII - aol'~c:ll.: o re.pe~1vo .unic1.pl0
• oe de cat_~r., Cent.urio do SUl, Flore.t6polia Gua".e.t.
!~91UI:J'" JaqUap.1U, Lupionópolia. Jlir•••lv&. Jlo.~a S.;;hor~
.... Graça., Porec:atu, 5anta Inl. e Santo Inllc:.o:

Uvo "';'1c1pl0 • O da~g~;.s~ .~~~ doa Plnhaia. o r.apee

XXIX - Tell..co aorba: o re.plc~lvo·
....iclpio _ ~ de CUrlúva, Figueira, Ortiguelra, ".erva _
aapepo.,

o """~. Al.,r.,

Da lio. lIoc:.jW::l~a~a~~~h:~1:!,",e~lve_leiplo '!'

, , Xli - Iltll_1 O n_Uve _letpl",. 00
... A10llqU.r. P..... " ......tl • C!l"ld.l"', ' '

X'UI ...Ar.q:oaln••";o .r,....,.ot.1YO- .unlc1
,lo • 00, do Doa lU..... lIIa do alo • al~ Doal"'Jco CIO C.pl.,

X'" ,- '.r.u.palou. o ....pao~l"" ....1..11'10
• !' ... CllrlondpcUol ,
'. ~ xv .. - -S.nt.at••~l do Par": o papectlvo

~="~l=l:o·T:-~~·S:~j~~i.n~o~:r~ly~i:;~r;~:'~~:~Y19~:~
XVI - ....~.~,., o n.peetlvo _lel,lo •

bl no Eotodo 'dj> AJoapil:

;' X 1. Kacaoi:'·o r ••pectlvo aun:lclpio e ~
.. p.ruir. pc_., "'zaqlo, àantana, _, 1)0 btado do p.r., ..
a, AtIA6. Ana,ia .' Cha""a. .., .

VIII - Qulxadi. o nopectlvo ....leipl0 •

~llO~~l~~l.n~JlU~~I,Ir~: :=~~'Qul;::~~'
_r ~u o aolon6pol••

IX - _aI' O raapeot:lvo _101pl0 o ..
.. Acand, A1c1ft~.r., AItontada, aarroqu.lnha, "la ~.
ca.oc1a, cariri, CamaUbal, Chaval, cor••~, eroat6, C'nIs,
"'rQUlll\a. Fracbalrlnha, Granja. Groalrall

1
GUarac1aba ..

1Iorta, Ibiapina, Irauc;:uba, Ztapaj'. It&1P p;lCa, I~,
..rc:õ, Ilart1I1Ópol., 1Ia•••pa. Jleruoca, JlLral.., JIorall1ft,
1IoZ'Z'1ftboe, JlUcübo, Pacuj', Rarlutaba; aanClana do Acaral1, lIõ
......Il~. sen.dor .i. 'lajuçuOC:.1 rlanquil. =. UIIlajaUl.
Druburataaa, uruoca, Varjota • V çoea cSo cajar". •

... j.da41çAó d.a~;=co~rn-=:l: ~f~~:"~l~
__ .... eld"" éalxo. parteneanuo ••• Jlagllo.

a) ......_doftrll'

%- "1'" o ---"1_ ~olp1o o _ ...
~l...un:a o ~',

11 - U>aaU~IIIN" o ~SIl.cUvo ....lelpl0 •=..:~~, C...U, .I9U'ap6-.i,rJ., ~:Ju. JIuaU •

00 .. OUzupil.lPral~I~;.,~:,~l:.~ raopacUvo aunic~ó. a

• • :EV - Alualr., o'~lvo .....lel.... •
iN .. JIIl41elUndl•• a.n.dor Joail Pol:Urlo • Uruui, .

\ YI - Ir_" o nopocti'vo ....1011'10 o _::a...aamó ~~lmf.~19.ço. o.lr.. da Pui. Po~l O ...

" VI'I. - C.pa....., o ".pee~lvo ....lelpl0 a
De da A.uc)uato COrr•• , aonito. Bra9atte;a, C:apltlo Poço, GaI'R
tio do )forte, Mova '1'111boteua, 0Ur16., PeJ.x,. aoi, Pri.MveR
:~~l;l':~UMad. do P.ri.....uréll _. 00 ';oilo ..

VIII - CO._lo o rooP&Ctlvo ....lél'lo
• ..... ~f Igarapil-Açu. Inbangapl Irltul.. lI.a9al_
"rata, "r.cana, xarapania, alo I'ranc!acD cio Par" e ..
lU_I do GUaIlil' '

, , " IX - CoJlCtl.l.~o do AzoalJU.l•• o nopecUft
..lo1.p.ta _ a. de .10 Maria, "4uw;lo, ....ta Karia dali lu'
"lr... ...._ do Araguai.. &lo NU.. do XiIllJU. OoõrlU1ld1.
do 1Io~~ 'I'UcuaI • Xl"'Jú.~.:

'._ X - lceU_•• no~l.... _lelpl0 ...... _-. • 1lUrip>:U~, ' ,

.. _~_ ., ~;n~~~I';'J:.S-:;:=-.::lC1f:.:.:.,::
~,=r::r:'~-==-1~ .... -. aio _aI...... 10&'....

..,... do .ul, llaftdlrit.uba, .1~aqu.r., Qua~J:O "rr.. _
QII1......1nba:

, tI - ApulO.r.n., o raopaoUvo _101pl0 •

;:1:',-=ri~:::~:OcÍ& ~:i~tó::~~~~t~a áo.J-:S:i: .:edroSU1ó
IV.ll , '

tio cio ·Ao~Ot'lJ•• Jtunho;I~.~~r:":'~U:l~Pac~lvo_lclp1o •

IV - Arau06rial D re,,.c~:lVD awtia:lpio _
.. ., ..10. -.av•• c ....... LarlJO. con1:end•• L.pa"

v - Aaolo .c:Iaa~..ul:lrl.nd•. o n.pao1;lvo
,~~~l:'~ co .. Po..... do OOIlU. Pranclaco Al~. J ..utue

VI - Ca__rio. o r ...pacUvo .....lotplo
!t .... ' AraruJl., ..~•• I'err•• , ao. bparança, "'~lIPi~ ._

_lel,lo,

Art.' 2S - Plo....al. d'f1rlldaa.. ir••o
.. Jurbdlçlo daa Junt•• cio ConeUlaçlo .. Ju19a.n~. 1.....11-
"~"'':r=:~id~da••bllixo, ~rtence~ta 1&0, no a.ta~

I - curiUba. o r.apalOUvo llOl~lo .' 'oa
.. Adr1an6~llo. l\9Udo. do .ul. eoc.ll1v. do .~l. Caap1na
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~GS.lo,

.. -.t,

....~,

.-anlc1plo. o. d. ~:~~lh.i~~ne::t~~nc::aE~ba!ti~··S:C~~I~
Japlra, P!nhalAo, SAl to do 11:arar., santana do Itararé. sAo
JO•• da Boa V1.t.,. S1.queira campo.-. To••ina.

Art. 30 - 7'ic.....i_ 15et' inid.... 6:•••
c:sa jurl.dlçlo da. Ju.-"t•• de conciliaçlo • Ju:qa••nto, local!
aad•• nu cid.ad•• abaixo, pereancene.. l 10· lleqiio da Jw.t,1
.... CIo 'l'rab.lho:

.) no Distrito Federal:

I - 8rasili.: toda • ~r•• ::rri:;f!à.3:
~~=nt:. ~~·r~~r:o ~tcl~;:~á a!~=;~ndo-••

IX ... Taquatinqa: • r ••pectiva cJ,qde
"1:411tAo ••• da lI>:ul'ndi•• C.iUndi••

a) no iatado ~ Mato Gro••o:

1- euiaW: o r••pec'tivo aunic!p10 • 'o.

::.~i~~~~.~~~~~'J=~~.d:o:li;::11i~~Í:~:~;:~;;~~:
do Uvr...nto, ",ante Ant6n.1o do úv.rger • ..,....rz•• Grana;

11 - Alta Plore.ta: o r.spectfvo .~iai-

~~~.:.erta~~r;:~·deG~~~::~ ~oT:~~;-No~~"~c~~~~.~o lfon.,

111. - e.arra dO Garça.: o r ••pectivo
1IUJIilcípl0. o. de Araquaine., Cocadinho, General Car:'leiro,
Nova Xavantina, Novo .10 30.qui. a Torlxora':.1: ...

IV - C4cl!!rea: o r.apec':lvo Jlunic!pio • o.
da Ana Bela, Araputanq., Jauru, Mira.ac: d' oeste, Nova
Fiqueir6polla, Ponte. a Lacerda, Pecon., Quatro Maria., Rio
Branco _ Salto do elllu'l'

da Carua. Cld.d.ln~u;t~f;f~·r~o~.r~:~i~i~~v~U:~~á~~O~~:
....ric.no, l'atrJ.Jt6nio, PJar.-Açu. sant. 7'.11cidade. T.rra.
NOva.:

VI - Dl••ant:1no: o r ••pectlvo .unle1pio •
0tI da Alto paraguai., ArenÁpol:a, .Janqada, :..uc.a do Rio •...·.rd.••
Nobr•• , Nortel,ndi., Mova J1uturu, Ro_'rio c.at., 510 J'o.' ISo
Rio Claro _ Tapuraru

VII - Rondonópol,j.a: o r ••~etlvo aunic1
pio. oa CIe Alto ~.rç•• , Ooa Aquino, E'Clquira, Gu1r&.einq.,
Jaciara, Juaei..ira, padra Preta e Poxor'::.:

VIII - sinop: Q reape-e':.1vo aunlcipio _ oa
~~6::~:{~t:~:r.~OVOHQri:onte do Norte, Porto de. Gaü-

IX - Tanqar' da Serra: o r ••poectivo
aun!c1pJ.o • oa: d. aarra do 8ugr_., caap= Novo do rAr.cb.
Derai•• e Mova Oli_pia. .

c) no e.t.do da Mato -:ira••o do Sul:

I - C••po Granda: o r ••pectivo a\:.nlcip10
• a. â ••ndeirant•• , C...puã, corquinho. jaraquari, ;; ... b•• 40
Rio ••~, ~l\e<1c, 8&0 Gabriel do Oeate, Sidrol&nd.1a 
,-.renoa:

11 - AIá••ba1: o r.ape::'1:.ivo aunic:iF10 • oa
de Coronel aapuc:aia, ••ranho., "te QUed... '1'act1Z'U:

lI! .. Aquidauana: o reapectlvo IIUJIlcipio
• _ de An...ticl0, a.la Vl.u, Iodoqu.na, IIonLta, C&l:"ccoL,
OUia Lope. da t.9Una, J.rdl., llIiranda, JUoaq. e Porto
1llIrt:1nho' IV _ Cor_o ° re.paoUYO _101p10 o ....
.. LadArl0 • Porto bparançaz

V - COd•• ° AtlpacUYQ IlUnle1pl0 • 00 ..
ftd.ro cao.a., alo W.qro _ aio Verdai de ..to crde.o,

oa •• c••rapd, De04A~li.~u~::~tn:,r;:rr~l:: ~~cigt~rl:
de Dourado., It:.aporl, .1uty, Maracaju, JUo .rilhanta _ ViCAA-

t:1na, VIi - Mun40 1f0'lr0: o r.apM:tlYO aual01Pl0
• .. de .1doZ'ado, IljluatfJ.l" Japorl, "'.vir.! e ItwlUiarJ,

-.iofplo • o- ~III~urr~;~d.l~dr=rloa: ~'c=.~
..~. Ivl_. TalJU.rua.u·

... - ,..i... e ....-,.ct.ltfO -..lC1:. .,
:.::n:r:~J" .. 1' do, c ••• lIand1., c ....~o do ui •

• • .. Ponte Pora•• r..pec'tl_ ...Iol.pto •
_ .. llftt.6nl0 "aI•• "".1 1IO...1ra.

• _ .. ....... ela\.'? i;::~i~~'l:~·' .:n:aC;:l-:O -=~:~pl:
"IYld.,

• ) " 'roean~l....

I - "1 , o r ••s:-ct.lva .unlei.1. e -
.. &N:N.c,d.da do ai. "'9ro, ••rrol.neSla, ar.j.lnho do ....ar••
CW'&.bl'ncU., r.tJ.., ~t. do Canto, Nova ao.al~ndJ._ "1_.
llIC'to ..acionaI, 'anta hr••a do H?rte • ToCant.ln1.f

tI ••Araquaf.n., o napece.lvo ..ftlcilllo •
.. .. Ana""a Arapt)e.. , ••~.çul.ndi., Colin•• de ToC&ntln.,
'11ecNltla, '1t..,or& do T~.ntin., Pr'••J.d.nce Xe~4Y •
_1...,

'tIl - CUruplt o re.pec:tivo .unlo:ipla e ..
.. Al1a"'O. do JIo~, Alvor.da, ouer., "l~lr6pol.l., rormtlo.. ""..,...1•• "J... .

tv - IUrac:... do Norte l' o ~.pect.tvo
-.nLct~Lo ... d....r.~.1.c... 1 001. traio., Cu..rat. 111ranon.,
.... Acordo, ••ratao do ~""'t.ln. e Pedro Afana0.

. Art. 311 .. Pica••••i. deC lnld•• _ .Naa
.. i_idldo 4•• 3un"•• da conclU.çio • Ju1'l• .,n"o. 1"".11
......... ciCIei•• llbatKo, pertencent:••• 11. ~J..o:

o) no ....- do _ ........

% • __I O ....pacl:lvo _leiplo,

n - _,..I. c::onou.." - O &'l8IIpogl:.Ivo

US - _i. O ....pacl:i__1..1.10. _
.. 0M0j" O _i'

%Y - 11rw>o"':· o AtlpagU__leiplo,

..~ • _ ~l;..:::t~iU' °~l__el.l0. ~

Y% - ft.eoltl.r., ° ...po<:tlYO lIWIleipl0:uo:.:-. =t.::~~. n.plren,.. IIOV. Ol1nd. do Ilol'CO.

.,U - "broa: ° rNpacUYO _1..1plo,

YSII. - .........-., • __~ivo _oi.i.

IX - IPadntln......~lvo _loip1e .;
_ .. ~i~1Mo. 1Ia_. IIblUlUlldA • Unoc:.r.. ,

li - _l_tAo 1'1_1....... nopcU_
-ul.,lo,

_ .. aUlai......~ ; ra:-;~::y~:.: m=~ 1IWIlelpl0 •

XU - 'lat... o >:aa_U__.It:ip10. _
.. U"..... lIUin1. .

la) _ .._ .. _.1'"
I - _ .,1..... o ru~vo ....le1pl0 o •

%1 ... Ar.r.~: o r ••pect1va wm1c1.pl0 •
.... ""'l"to """bado. "ar.c.i'{. 1101.1>:0. Pr.i. C>:_•••'0
01....... aul••altta aoa. do ali., aoM't'io. 'li.. dó au1 •
~, .

UI - ..ln"l'1o C_"l.11 o nopoCltiVo
-SoS.i•• - de ca_r1\1, n ....... Po&:W "lo, ..... _pu ._r:.; .1_.... o ....liool:lva _e1p!. •

v - aJ:'U.etu.: o c..pectlvo -.anlefpt. _ ..
.. ao~..Y.r" Canel1nhA. Cuabiru1H, Jlajor oereino, IIov.
,*-to. "o .7"'" "1:1.",, • 1'l:1uc•• ,

VI - Caçador: o re.pectivo .mlC1Pl0 • _
.. ..- ....1•• IUo ... AIs"••• Tl_ G..and.,

.... lIa:lor 'I1.1r••vg,; ~:~~~... o no_"lvo _le~p1o •

IX - C0I'C'6rdl.1 o r ••p.ctl:vo .......Jc1pla •

;:1"t:l:':~"·;'Jr~~:~;"·~r~:~~~:'t~Ué.a~:~r.il'~~::l••=...eu..
lIovonU.., •

X • CrJcJd.ae: o ra.pect:ive 8W'11c:íp1•• aa
~:~~~~=: ~Y~:ó~~~o.~~:~9:rro da l'\uIaça, Mova

o_ .. Co..ro'. 'l..t:~ ~~~lt:r:~~.~,,~~=m:". =JC~e:
.. l:e..r1to,

_ .. 1."".1 • Loorwo:~f - leIIltuba......-"i__ie1,l••

11111 - l114d.lI o ....paedvo _101,10 •
oa fie A"lun., Aac:urI'A( "nedl~. IfQVO_ Coutor .-cs:lnho, al.
.... cedros, ••odeio • T tab61

.. "rr...1..... II~:.: l~l:J~1:.~·~~=~c:1~ o:-
'1"."'"

n • 3araqu6 do Sul.: o napac1:!.vo aul1cl
lllIe ..... ee~, OIN:r..Jr.t., ••••r.n<luN _ .sch...~.1"1

xvi .. J'oac;.Miz • I'••pect.lvo' .....,lclpl0 •

=~:-ndUV~ :-~~~t·'v.1~~ Ooc:~rv~!·~.O:=:' C~Ci~;;1:
a.c:erd6poll., OUro e Tr.a:. '1'111•• ,

llVU - .JolnvlU.: ° "'"pael:1YO .....lc1.10
..... uaqualrl, caruv., It..~ e S60 rrancll1C'o do Sul:

7CYIil - t.qaa. o r ••pectlvo -=nlclpl0 .•
_ .. .Ant.i. oarlbaldll Boa .,ardi. d_ Serr... 110_ M:..lro• .:~
..lo do .ul, e.lao ltaaoa, ~1110 CO.U, ....0 Jo.II\lla,
_1e1 • urupo.,

, XIX .. JlCaf'rat o re.~l.......leLpt. e _
.. 1"'1-"'1.1.: _to C••tol0 • Papanc!uv••

lDC - Porto lInUo: o ...pacl:l_·. _ie1.10
.• _ .. l~lno6poll0 • 1Ia"0. coa"'"
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XXI - Rl0 ·ia Sul: o n.p.c:t:i_ .....lc1pi.

:'=t".~~~:~·Íbl::~:~~~;;~!.~1i~=r.~~r:·3~~At:c;~:X
X.urant,lno, Leoberto IAa 1. Lc:"lCr,... Pet.rollndla, po:,taO Redon
do, Pr••ldent.. Oet\llio, Pr•• l::lant. )i.r.u, JUo do ::••po, tio
::!~i:'.·:l~e:r.:tó. TroJ:lbudQ c.nt..r~l, Vllilal baoa, Vl~~

_101;10 .... dtI e.~~I.ü~:O.-:~~Il.frl~: o Z-pecti...

• ... dtI Aqu.. JIOm.~I~'l;I~:, J~~i..~r!:~~~~ ia'""gi;fr.~
att'f\laC;U, Caropaba, Covarnador e.lao h.a, PIllbOc;:a, 'aul0
::-Ü1c:~:~Cho QUalaado, S.nto Aaaro -ja Iaper.=.rJ.a a ...

, XXIV - .'0' 111_1, d'ce.te. o ....poct1_

=~~~!~Oc:~t.~~~:;:~l~:~~:n.~~: ~~J: ~~~r-ooó
=:'~áJr:~~:~~~~~t:~1~:~~,•"=:~~i~:Ron_J~, P.l.. aol.,

XXV - TWM.rAQI o r ••s-cti"c......lci'io •
- cs- Araaz'., .raço do 1IOrt:.e, Cr60 Par4k, Gravat:al,
;:gu=:~~=.~~~~:.•Jt~z:O~~:lo~.nu naea cStI lJ.aa.

XXVI - Videira; o r ••pectlvcl '8W'l1c:1pie ~
... de Arroio 'l"rlnt:.a, rralburtO, P1nheiro 'rab», ...~to Val0e0
• T""'JuA,

XXVIr '- Xanx.r.: o n.~l'lO ...m1cipl0 _
oa .. Abelardo Lua, Faxinal doa cued••, Galv'o, JLar.... POIlte
~~'. ~:-O'. São oo.l~, • o LcnIranç:::a ::1,'0lIl••

, Art. 33 - Pic•••••b d.n.. I4aa .. 6reee
de jurilJdiçAo- d•• Junta. da conc11i&;:áO a J"u1qa_!':~. loeal1-
aada. naa cidade. abaixo, pert.nc.:.n't.~ .. 13' b91."0: - ,

.) no Dtado da .al:'aiMI'

T - ,Joio ....0.: o respec:t.l'vc aun~;ip10 •

~,"~~:c; .:;I:~~~ e::~~~'G~t~:~o.~:,~ :i~=·
....te RU., .10 1119"01 d. T.lpll .' lI:opot. '

rI - Arel.: o r.~tlYQ .ur.:í.dp10. _
=l=~'.t~:::i~.~~l::a Grande. A agoa Mova. Capumça.

• CNI de ao. "••1111, ~ft~ :j:=~~·;~,Qc;-~:~~oe-un~l~~
~:t:.JIo,:!~ .••~i:n~:~.n.,' "'0 ,,)'oa. de PJ.ranA., "o JoM ..

, ....
IV - Caçina brard.: o reapae-t1vo wnlc1

pio. oa d. Araal. Aroej r ••• Barra d. 5'60 Klqultl. 8o.:;:""latrAo

=:i:~~= •.r=:::~, ~i1~~~~, ~~i~~~~!n ....~!O~::u:=~
:a~-:::1~~e.ti'o cta IAlOa da Itoça. S.rra Jledane.a, Sole4a_

IV -' c••r ....Hirlm: o reepectlvo 8W\lcf.plo
• 'a. d. knto r.mand... Jardi. daa Anq1co•• JoAo c ....r ••
w,axaranguapo. Parazlnho, Pedra Granae. poço aranco, Pureza,"
T.lpu e Tcouro.:

V - curral. Novoa: o re.pactlvo aUhlclpio
• oa de Acert, Barcelonll. caiçar.. do IUo doa Vento., c.~

~~:~:~'~~~~.~:a e~~h~:~t~90aC:~~~,C:°i.:1.~O~1~:;dll;:eq~~~tá
Cruz. S.o Bento do Tralrl, SÃo TO". Sl.o Vlc.nt., S1tl0 Novo,
Tanqar' ,. lNi Bar~.a;

VI - Golanlnha: o r.apectiyo auta1c:lpio •

::n=,~~f~ ~~;;r~~r:1:~~ ~r~~~~~~: ;:~~:~;:;·::droE·e;r~~
.'0 JO•• do M1piboll, Senador Ceor;lno. AV•.Uno, '1'illbeu do lul,
V4r•••• Ver. Cru. e lIi.la ,10r:

vtI - Macau: o r ••pactivo aun1c1p!.o. a.
... Afonao Bez.rra, Alto do Rodrlq:u... Galinno., Guaaar.,
,,7an4alr•• Pedro Avalino, PlQd.6nc.1•• _ 560 Banto c50 IfO~_'

VI!I - Mo••oró: o ra.pectJ.vo 1IUJ\1c1pl0 •
oe d. Apodl. Ar.ia Branca, B.r"un.,.~ C.raub•• , F.1i~ Guerra,
Governador Dlx-Sepe Ro•.,do, Cro••o., It.au, Olho d'Aqua 40.
aot9••• Serra do Hal, S.verlano Maio • U••raza11

x - Pau dos Ferros: o r ••pect.1Yo aunic1-

~~!n~ c:~o~· J:~~.'P:;:~:7dl"~Ú1:o:1·~::.:i:~:~'~:~~~.
PrancJaco Danta., Prueoso Go:lea, Joau D1a.. Jo•• da Pan.ba.
Lllcr.cla. LuLa Go_.. Harc"11no Vieira, ".rtin.. M.a.!••
Tarq:l,no,' paran', P11ó••• Port.sJeqra, R.t••l F.rnandft., Rar.el
God.iro, RJ..cho d. Cruz. lÜdcho de S..ntana.;, JItodolto
".rnand••• 5'\0 Francisco d:. oa.t., S.O M1qu.l f '1'abo1.1ro
C:rande, Tenente Anania., Viçoea e Patu.

Art. 3.& - "ieaa a!l.l. der in1da.~. 'r.a~
.. jurl.diçio 4•• Junt•• da ConcilIação e J'1I.t~aa.!nto, local1
aadaa na. C1,dad•• abaixo, pert..ncente•• 14' Re911.0:

a) no E.eado de RondOnl.:

1 ... Porto Velho: o r ••pectivo aW\lc1pla,
II - Arlqu....: o r ••pactlvo aunlef.p101

111 - Cacoal. o r ....ctivo aunlc1pla,

t'l - Colorado tI'oe.te. o r ••pect.lva
plcip"lp e o de cerejeira.;

V : Coet. ..rquea: o I'••pect.lvo ...101-
pi.,

I .. caapl"a., O N.pectivo .un1c1pl0. •

XIXI - VIl"".... O n.po<:tho _la1pl0.

-l' no •• tado do Acre:

011 da '160140 .. C••~; ~:.:~:~~O~u:o~::rQtlYO-...101p10 

%1 - ar••u.!.: o r••pec:t:lvo 8UnJ.c1p10 •
o ela ,\aai_ ar",UI

VII • "arou: o r ••pec:tiY'O IIUIIlc1plo1
VIII - ,.Jl-Par.n6: 'o rees-ct.lvo aunlcíptOl

JJr - 0U2'!> ....to .'ONte, o .....pecti_

•• da &alti". ·0#0..:.; .1_nt••".no. o r.apeo1:.1vo IMlf\lclpl0

IIWIlolltl0 • o .. A1Y:~.d; d:r~;~:7te Mdicil a "·~1:1yo

eSpJo • ,~ da Alta '~~~~:t:o~~~::.~Q~:~:r=:i~=t:OD'~~:;
.....nt.a l.u&la D'oeata,

-unlci,10 _ o de ....n~l~ Ü.a~n••lro 40 aul. o reepect.1YO

IV - h1j6' o reapM:tlvo wunic1pio:

p10 • o de Jllanoel ur:a~o~·n. II&d~r.il".1 o r ••pactl'\rO IlUnlo1

VI - Tar.ua"' o r ••pectlvo INftlo1p101

VII - X.purl. o re.pectiYO aunlcf.pl0.

Art_ 35 - ric•••••i. d.t.1nid.... 4IIr•••
de jurtadlç&o d•• Junt•• d. ConcllJ.açAa e lUlq...n~o, locali-

::~::on:: .~~~:~o. a~:;x~~d. ~~~~i:i:~;·:. ca;:~n.::91I.o, no

0tI da Piora IUca, Pl~~ld.A::~~:~~~:t~\l~l:";~~tr:t~t:~:t~.~
JlerJ.'pol1., OlIvaZdo Cru&, Pac.eJlbu. Sal'E'•••••1»ourl.ol

011 de COe86poll•• JI~~ Õd:::=:cana. o r ••p"ctlva amic1p10 •

4e Aqua. de Lind61a:" ja~::t~~a~ n~~~:~YOPlO-=eir~r: ::
8"11, Morunqaba...areira, SeE'r. HeCJr. e Socorro:

" - Andradtna. o r ••.-ct.ivo aunlc1.~10 e

=r~i~:·~~l::i, :~:;.tr~~d.~:~~l•. t.;:~:f=á ':;i:::ó~li~
Menucci;

.. V.u_.

pia e os d...111. dOVfJ;e~:~~·c::Z~~::5:C~::~~~:;~~-4:~;
ar.,o eso. ••ntoa. Jel"ieõ" Riacho de. Cavalo. _, S40 ~r.-:'Ol ,

. V1 - Cuarab1ra: o r:.lllpiacti'Vo 8\lÍl1c1.PiO ..
.. o~~tç~~~ {t:;~~~~:· Í :-:::l·~.:ai~:::. ca~.:

Co. .cro. Mari. PllO.J:lnho., Plr~lt"l~ub.....rra .. ..7:
.. .aria, aollnrea e l'acl_, •

VII - It:aba1ana: o reepecti"'O 8Unlc:fP60 _
~l:: .Im9:à:l~~;411~iro. lI.tulNl. Pw4r.... •.....

VIII - ttaporar.".1 o r••pec:'t..:.yO .mlc1.pio

~.~:o~.D~:.~~:~u~:l.~U~~~:~r~~-.. ~~~h~~ ln~~~e'~:;~:, .~~~:~

.1-."106, Pr Inc... I ••bel ••nt.a". de ...nquell"ll, ••nt:. dae
Gerl"ot.•• , .'0 Ja•• d. c.l.nil'. S.,l"rl ~t'.na• • Tito'"..,.•• , "

·IX - ".ft.n.!\<J\.l.~. a r ••I*C~t.hO .~nlcfplQ
• o. d•••1. d. Tr.!ç4lo. lt..por?l'uc., .1.C.,r.l), »t.t.l""d\;-'~ • JUo
T1nto,

de Ca••l.ú. COftqo. o~r; :~~~~r;;a~.~:r:c~~v: =n~:~y~!,••::
.1oAo 40 T,I,,,re. sAo ';_b•• t110 do UaDu•• .lro, .u.rr••ruca.....,

xt - P.to.~ o r ••pat.:tlvo .,unlclpl0. Da
.. Aqua BrancA, Caclaba da Arala, Catlnque1ra. Canda40#
o..t.ro d.a. 71alta. E~Aa_ Y""'l"uladll • .Juru. Ma. oj,·Âr.lUa, M.lta.
Olho D'Át]ua; S'tt•• 'lfJ•• ; oJ,-&t,••tll' .....ot. Ter.Unl'l... &.0 .:Io.. do
aonCl. , S60 ':0•• do 5abu91, ~"o Ma_de. Santa l.u.&1a e varz.a,

'XII - 'lculJ o re.pectlvo .lunlclpl0. C.
de Barr.. d. Sanl .. ROR•• CUb... tL. Cu.lt., Fra1 H.rtlnno. Nov•
..1or•• ta, I(o"'a Palaalr.. Pedra tA-v...d. a 5410 vtcenc" do
..rld6,

XIII - 80'1••:- o r ••peetlvo IlUnlo1plo • c.

=tl~~~:~'p~~~~~at:~~~~ g~~:~aas.::j~:. ~:~~:,;o:.z;~~:~~Q~,
Ulral1naf

H da De.terro, cur"~~ ;U;~~~~~~O,oJ~r~~i~:r~~Cltl:.r.~
_nto, ••Jqad1nho, •• , Jo•• dI"" C'ordelt'oa e ra.ix.ir••

t) no ~ do" Rio Grande ~o Morte:

. 1 - Natal: o r ••pactoivo 'allnlclpl0 e oa de

=::r:·;~:fa.r::r~~;io.1;1:0Co~~~t~h~~ ~:~:,~~::: s~~r;::~~l::,
Po~.nq~ • sAo Pedro;

11 - Açu: o r ••pa.ctlvo aunicf.plo • a. de
~icoa Auquato severo, Carnaub.1.. Ipanquaçu, Jandul.,
lA)••• itarau. Santana 1.10 Mato•• S,õ,o Ra~a.l e Upanella;

111 - caic6: o r ••pectt.vo Jlunic1pl0. oa

~l"~Z:~.s.~!~:~O~:'c~~~~~~"~~roI~~:~~~: ;:~:~~a:~ .:~~:~:a:ó
..r1do '6.0 F.rnan,Jp. 6'0 J060 do sabuq1, a'o .IO•• do $.1'146,
"rra ".91'. do Mort. _ Tiaballca do•••ti.ta.;
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XXXV1: - J.l>otlcal:a1. o· r ••pectl.........lel-

~~ Alto~·Pr~~~tt.~f:;~~'T.r4;~~~~~~9a~~f~
Magro do lUtoI

XXXVII - J.c.r.h o ....pectl,vo "";101pl0
• 0Ii da X,araU e lan1:~ lI~ane.:

XXXVIII .. Jal•• l o r ••pec:tlYO 1IW\1ctp10 a·
a. CSe Apareclda d'oeate, Aurlf'l..., Dirc. !tei., Guaollnl11a,

:r~~~r:~~·1Í.~:;~t~~a::g:::: .:~:n·~tdo :~~n=;:,. a:rt
d'oaa'ta, Santana da POnte Pen•• , alo Pranolaco, 'fr'a Pronta!-
"... Ur"'l., -

• ao <k 'Dour.do, Xba~.-J::l~:~l=~l:..~·..pacti- lelpi.

LXV:l - ••0 30'0 d. .... Vi.te. o pect1-
vo aunlctpl0 • O. CS. Aqu.aí, Aqu•• CSa Pr.ta,.lapírlto Santo do
Pinhal, Saneo Ant6nio do Jardi. e Var9•• Grande do Sul,

LXV:lI - Uo Jo" do 1110 'U'1$o: o ...._
tivo aunlcipio. oa de Caéondfl, Ca.a Branca, DlvlnolandlA,
Itob.1, Mococa, :!Ao sabaatl10 da Grama. Tapiratiba,

. LXVIII - "o Jo.' do Rio .Pr.teu o r ••~-

~~:t,.~~:::~,. ::V:: ::~ri:;:~it~v~·:~:~ád::·PA.i~:' v~~:
Or1nc1111va, Pal..t1na, Paulo da "'.r1a.. Po~lr.ndalM a VCb6a,

LXUl - ••lto. o r..pectl__l.elplol

LXIV - .ant. arbara d'oeetoi o ....pactl-
'VO .""lelploI

. XXXU - J.d. o ....pectlvo 1...lpl.o. ...

~-=~. I::~;~ ~lt:;l.~·l~~pur.r·~~l kct··'1'le~~
Perdenelr•• _ Torrlnha, .

- XL - J~ IIonltilcio. o ....pect1'VO .....lel-
~ ;:uff.=lf'O' llandonça, ~lpo1, Mova Aliança, Planalto _

XLI - o1'Un41.1. o ....pacU,vo .".ielpio. •
... <k lUl:l.... ltupev•• Lo1Í'Vlll.... Vlnhe~1

XLII - Lal\9Ól. P.uU.te. o ....pect1...
_1..1pio • o. <k Ar.16po~1e, IIorebl • Nacatubal

· .. XLIII. - U ..lr.. o r..p.ctl'VO _ielpio •
ao .d. Cor<klr6poll•• Irac••poU., ,

• . XLIV - Lina I o r ••pectiYQ IIUIIlcí»10. oe
ta Av.nh.nd.v.. ..lblno.1 Barl>o... c.r.u.ndl.,. Cetullna.
Gualçara, Guarantl, .1ra"lu, Ponga1, Pr••1deDt8 AI.,.., ft'o.Ooa ••ao, bg1nópoli., .abino • Uru, .

XLV - loranal o r ••pectlva -.anictpio e ..
.. C_l". '.ull.te • Piquete,

XLVI - x.r111•• o Npectl..........lclpl0 •
_ de Gualab4, LLlUcla, Cc:àuçu, Orienta, o.car ara••ane,
......i •• V.r. cru., .

. XLVII - IlatAo. o ......-ct:1__101p10 •
_ da Dobrada, Mov. &urópa • Santa IrnHtln",·.

XLVIiI - !lOjl CUaçul o ....pacU,vo _101-
pio • o d. conch.ll "

· XLIX - !lOji 1111"1•• o ....pecti,vo .....1c1piQ,
• oa ~ Artur ....,...lr•• Iteplr•• aanto Afttoal0 de _ •••

L - Ol1apl•• o ....pecti,vo _lelpl0. ...
ta Alt.i". C.jobl. Guaracl • "".r1n••;

· . LI - OUrlnhoe. o uapoctlVo ";"lelplo •
4» de Bemardino d. c.~, caapoa JIovoa Pau11ata, ChavantuJ,

tér~l~ :~n::l~s~i:°Gr:~~:~ras.~~;r~~:adoI=!~án:~ran~
PedJ:o do Turvo. a.rutalil. Tejup6 • Tlaburl.

LU • ·Paul1nl., o ....paetlvo _1..lpio •

o. <k PU.r do eu!. ~mo- .s:l~::::'r: ~·;~ml~ .....1c1plo ' •

.....le1pl0 • oa d. c.~~ 40 J:~~~~~:~~~·~ion~o ~;=1V:
aio "nto do ••puc.h ..

LV - Piracicaba: o r.apectlvo aunictvla _
oa de Aqu•• de 810 Padro, Charqueada, Santa Karl. da ••rra a
ao_o, .

LVI - Perto rerr.1ra: o r ••pec.tl"o -.ml-
:~~I;.i.:rr:~C:~~~:Oju~1dO~:::~06u:~:.:U;:::~,Santa crua

LVII • Pre.ldante Pruclente. o r ••pectl:vo

=~;~~oC.t.b~~ .~:tr:f;r.~~ Jf::~~~nd;~c\l~~:ar::rti:~~~::
Har.ndlba, Plrapozlnho, pr.ald.nte ~rne.rM.i Req'enta )1.1j6,.
Sandovalln., Santo Expedito, Tacl~& a Taraba I

LVIII - Pr•• idente V.nc••lau: o raepac::tl
vo ....nlc1pl0 e 011 de Calu4,' hclld.... Cunha ".ull.ta;--

::~::'z:~tl~t~~'a:;~~:~s.~~op:;;:~;C~:-:'~~O:~ç.r:~.l-

... de "'rA, 1."'. J.,roxb.:!:h:r~~, pecU_ blclpl0 .:

LX - 1te91.t.ro. o pec:tl__l.elpl0 •
oa da Barra do 'lurvo, canan'!a, I:ldorado, lquape,
".c:uplr&n9., Juqu16, .ariquar."Açu a a.ta "ru.,

LXI - 1l1belr'0 ....to. o "ra.pectl_ ....1
ctpio • 011 de cr.vinhoa, Cu.tapar' _ Serrana,

• ao <k An.Uncll., ~~~:l~l·f~.b:.~n~:~~.,,:,,1~~t:
Gar1:ru.CS•• ,

... <k cri.tal. P.~;t; rr~~~~,"';~~~l:""~:~ft:ta~
h4recIulho, I'••tinq., JtlNlrlo cnrrante, Rif.ina a .10 .10••
ela sela viata,

llllVII - carç.: o ....pecUvo .unlcfpl0 •
o." d. Alv.ro de C.rv.lho, Alvlnllndl•• GI.11•• JdUo Ila.caulta
• lAIp6rclo,

. llllVIII - CU.r..tl_U. o ....pecU,vo
~lcfl>,10 .. ao d. Apa...cld•• CUJlh•• 1Agolnh•• _.ir.,

XXIX - Inclal.tuba. o r ••pacU'VO """lel-

XVI - ·aot.UCi.~UI o r.apectlvo auntc{pl0 •
_ .. Aftbellbl, aot.t., Itat.lntJa, .ardlnllo • a&o !.no.l~

"lCXX1V.- lt... o ....pectl'VO """le1pio. o

CM de bbadba, XIVrbl~=:~uret:.c~t~·a~:~ro ~~~fr~;a~
ptrangi,Pltaft9'\lelra., Terra JtQxa • Vir.dourol

XV - 811'19'111 o I".apect!vo aunlclpl0 • "

::.~~a~~~:r·· ":~~:Í;'o, .ra~it~.:'t~~t·t~lail:~t1n;~n.~ii::
Placatu, IJ,nt6poll. do ACJUape1 e 'l'\Irl\ltl.~

XU -·••u~d•• o r ••pactl"o .....lclpl0 •
otJ de A1~lft6pol1., I:Z'OdOaqul. .Jar:UnOpol1., Mupor"",a,
OZ'l'ndla, ••1_ Oliveira. s.nto Antonio da Al.q:rl.,

Xl:n - "uno: o .....pectivo .....lclpio ....
de Af\I4Oa, AZ'••lv., Avat, Cabr'11a P.ul1.~., Duarcina,
lacanq_, LuclanOpo118, Plratlnln9& ... U'b1r~j.r.:

taca_.,

VIU - Ar.r... • ....pecUw _lelpl0 •
... <k IA_ •••nu Cru. d. Concolc;lol

IX - "'alal o rear:ctlvo aunlc:f.,10 e 011
~:l.~:f~d;.~:O~:9u, c;::tt~, ~~::f:~ ~ T~~~~l., lIar.c,.!,

X - Av.ri: o r-apeceivo aunic1plo e o. d.
Aqua. de ••n~. Urbara, Arandu, Carque1ra C•••r • .lar•• , ltal,
Mandurl, 01.0 •••ranapan._,

a. .. ca11.... colOüf~.-c~~~·~~r:~:~tlYO...1a1p18 ...

lDlIII - cru••lre. o r ••r=U- _le1plo
:'O:al: .'!1::1r::~·nal, Lavrlnha., Que U., .'0 .lo•• do

XXIV· Dracenal O r ••l*=tlvo aunlcipl0 _
.. de Irapuru, Junqu.trópoU., Monta C••telo, Mov.

=:::s:~~nj:ó J~~Od"o ~:~dd~Alh:·~°i:;t' P.u~~~~;~IU.t Santa

. XXV - Pemandópol1., o reaptH:t.lvo aunlcf.
plo • _.. Dclcln6pol1a E.tral. D'a.ata

1
c.nar.l ••1q;a40,

Guaranl D'o.aea, Indlapor'.. Itacacl6nla,l: Mar dl.no, JUra hU'a
la, hdran6polla, • Popul in", .110 Joao <lia. OUa. Ponte. a
'l'II....Un.,

_ dIi lurlrl, II1rac::, -~*2~'':d~·=c~r:d:U::l~~;be~'
XXXI - It.petinlll9.' o r ••pectl'VO ....1010

..lo a De .,. Anq.tuba, ou.ret, 610 Jllqual I'rclllnjo, ••raput -
Ifatllf,I .....'

XXXII - Itapava: o re~tiVQ aunlctplo e
GIl da Aplat, "~Io de Antonina, 8url, C. o Bonito, Coronal""da, Cuaplar., lporanll)~( ItaberA, I poranq.. , I1:ar.r~,
ti_Ira, .i~lr'o Branco, JUvaraul, TaCJUa1. • Taquarlt\Ü)a,.

XXXIII _. IdpoU.. o ....paeU,vo aunlclplo
• ele 4_ aorbore.., 'tbU:lnga, lta'U., Movo ROrl&onte e
'hbatl"9.'

8Unlciplo • o. 4e A~~~I.: ':~·3::~: ::~1~~:l..~ J:~r~it::
••••1'•••'dlau, hdra "la, Plrthal.1nho ...iracala:

011 d. ea••l. doa Coq~I~~: ~:1~:"~0:. r:~~Í~~;:a~~:lPi!..:
• ••rra Aaul,. '

-..101.10.011 de Ja=I~u-.e~~.~I=l~:~~~a~.sO r••pict:1YO

ca. de 11:11.. r••to, XX.;.g~~~a~t:. o ~::~::i::d~1:i~10d':Pedra.:
XXI" Carapatatubal o r ••pec1:,lvo aunlc....

• 10 a o- da Ilha "la, .'0 .eb••tlAo e Ubat.ub.,

XXI! - Caean4uvar o .r.a~t.1Yo Mlftlc1plo

;.:tl:;.~~:::r.., ~t~:..~b~~:a~r:~~:. ~il:~'T.=~::r-:
Vl'UpIeI

VI - Araçat:ubaz o reapectlvo aunlc1pl0 •
oa de ..nto CU! Nlreu, Gu.r...r.~.. 1tUb16.c••• Valpara1ao;

• oe de AMrico .r.:Ill;n::~r=.r_,:z:::;:-c~l;:l,auna1~~I~~
••nu Wcla • llatucal -.. .
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v:: '"' ~WI'.t-'.,;': '. '._Io4':'.J..,'" .....,,',1.: ..'.', ..
"'A, ... I." .......... ':.t.."...... 131.':1':'''''1. :'-.-.""d•• • ;~~,

v:-:: .. :=:'u..,... ~ '.. '''.~'-'''.,t...,., .. ...,.:.'.::.. ),\0 •

.,:." /I .......

"".0'1

..~., ,~y ;~.;:;~J~I ~i;:~~~~i:~r~j:~

GOlandlra, Jpe_rl, "ove Aurora, ouY141w, .11'•• 4So alo ~••
"'ncnoe • Uruta I. , ,

.. Nrr" .1,"" c.'.r~" ~.r:!~ "v.~:;:~~r:n:':;~~(P~~.:'ct~
:~~~ ,.r:f~~J t:~~u~i..t:~~aá~~~:e I .=rl:·ór~:~: I G) órJa•
• ' VII .. J'Ctrac..•• 1 o· r ••pect.1Yo aunlc:.p10 _

tA a. Alt.e.. ".r•••'", CatA<;.lc•• , ,.1t.. , •• ' d. 001'_ Plahaltlna
a."t..AI Iv.... , tiAo ~..t,rl.1 el. Gt""l'•• ti"" .Joio d'Aíl.nçal f

44r "'.'1u.ar,ltll, Ar"'a,l~JIt:6r~~~·:': r:;:~~tl;:I:~~lc~:t~:.1~
Jt.a~r• .t, lt&J:arl, lta9uaru, 1't..p1rapt.ll, Jtapuranv., 'Jt.a\IÇ""
~=::~:i ::-~i::·:'u~~r~e~r••ll, ~"vo. Coi•• , .anel.rJ'ndta,

.. bctr! nó"..!!., "r.~:r~.~~.t~~~'a:po!!:~~v~.::~~c~~100:11.:
~:f~~~:'. ~~~~=., ".c."da "ave, Z.r••J..ndJ., J.u~1:

c. a. "J ...rlMon6~.l~.: l;~:::ài~~lBu: ~::=c~V~i~~~cl~:l~~
:~::~'. C~1~"":~f:(,~1~:~'" ~1.tw:. •• lnace.lAncUa, .Java."t.,

411 ~, ..';1'1a fir. "lr" ~..c:,J*~~.,..c.~~;;I:~t:~n~~~e~o.:t.I~
:~:'.::l~' ItllruM. lf"t.trualr., ••V••J.'a(U., "a,an.19uara _

,IJI .. ' ..... l.,al.t Co! ....I'a,:~JVCt .unlçipltl _
~J:,.l~'~.~~:.~:':J1~~.t.'""., ti.,.t.c" Ant.blllt" Ck.t ~.t,:tlL. ..t.t",

LXIX - sio .10.' doa c ••pe.: o reapectlvo
de caçapava, Jaabe1ro, Monteiro Lohato •lIUI1icípl0 e ...

ParalbWla, .

~. ):1 J!~";" ....; • .,..tjr.1,c.a.a.. I'.....

:'~':;:: .~~~-::'I/'»:;;:~~~ ' ~;;~:..~~ ~~u.~r~'~1.~:~·J::"
..~ ":a"., aa",:':·....... ll._.tl"J.. :

... 'A':....'.: ••• , :Mt'T. : ;:::~=~~t.~ ~:~e':~J"'''''' .~.)...... Jf.ol"'i • .....

:: .. IIt ....II••'.. ' •• ".,.,,:,..... : ' .. , ......~.·".lv'.. aw.t'.d"

rZ.~::-':.c'A,;~~:·~j·...:-·...;~;~~~·: .• :......~t;: ::~~.;'~ J;:.1~'.•~
Yw&e A"U. t;,'. :.~,y'.f·"A;

::: .. " •..,~,.: '.. ' ............ 1~'.. ..,.jl'.:1,,1'" • C*
.. ~W:.".. oIJ,It V#VI.U;'., :"..."", .... ",.. "1.~ "r.v.. , G'a?"',·,:....,,:IA, J,,;l!..:, /r·.q,-;. J(cr__ • ) ..,':#1.2.,.. ....N/t6j" .. , Jlilfl,sa
.,.:,•• ""'.. ':'""., ~'.. ''''a.';''I,lt...

o de lI&irinque,

LXXI - lIartlooinho. o reepel:tivo' aunlcl
pio a De de BIlrrlnhe, Dwoont a Pontal,

. LXXII - 1I0.=o..aba; o r ..t-=tlvo aunlclpl0
e .De de Areçoiaba da serra. Capela do ~1to. IRaró a
Votorantia.

LXXIV - Taubat•• o raapactivo auniclpl0 *'
... de .atividade da aerra, belançlo da ..na, lIIo Lula <loparaUnva e 'l'ra.._,

LXXIII - Tanabi. o raapacti'"" aunicípl0 a
Da da Ul1i811O; IIlr••aol&ndi., MOnta Apraz1vel .. Polonll

LXXV - TiaU. o raapactivo aunicl~o a o.
=U~~~:":,ah~::;~0Po~~:ba ~a~~h;:i1a~onch", ran:l.l

LXXVX - Tupi: o r ••pectlvo wunlc1pl0 • De
de _tota, J1arculandta, Ir.ci, Par.puA, Queir6" OUinto. e
JúJlópoll.a,

. LXXV:tI - Votupar..n,a: o r ...pectlvo aunl
c1pl0 • o. da Alvar.. Flor.ne., AMrico d. C.~po., Carcloao,
COIIJllQra_. "lar••l, G••tio Vldlqal, Kacaubal, 111a94a, Monç6ea,
~d••ra, Nova LuziUn!_, Pont.. Geatal., Riol&nclia,
"baatl.nópolia elo sul a Vdenti. Gentil,

Art. 36 - "la•• •••1. d.flflld•• a. 're..
'=csi:r~::l~~=: ~i:~,d;'~~:~~~~~:o••11~1J::;t~~~' locaU..,--

a) no ••tado do llaranblol

I - SI" Lu1•• o ....pectlvo auniclpio a oti
ele RDa'rl0, aanU aita, 8&0 30.' de Ribaaar e Paço do Luaiar,

"11 - Açalllndia. o raapacUV" auniclpio,

, .. 1II - aacabal: o r ••pectl~ra aunlcipl0 •
O. -de eot'oaU

1
I9arap4 Crande, Lagoa da Pedra, lAgo da Junco,

La~ V.rda, L .. C.~., Olho d'ACJI:I_ d•• cunhl.. , Paulo bJlOS,

=t.~r='M:r~~...P;1~~~ln~'~r~~:,Gonz.q.4«) Karanhl.o, "o

IV - aal••• I o napectivo launlc1pl0. oe
.. Portal..... NOqUe1r••,. Coreto, Uacblo, Saaba1,ba, do
Nl1. de aalaaa, do blaundo da. "'ftCJ~lr.. 11 T••o Pr~,

ai • Nrr. ~.. ':'"r"1ll: "r•• ~..-::t.1v", aun1ct·

.1;:~:V~ ..~.~~~~f;; :'~~;;~~ r-1:tr:~ei:~' .~~~~1::'....,.ar~'" _ ,...:.........:

.,:: • ':.·r,.~"~r.ta.: ~ r ••J!Cl,=,t1v'" aun1c.tph"
• - ~ ,.·••pa·,. !":'., b.r:'~:' "l4I J~"':l'i ·/,a., JtA(Ã,=ur\l;,., :.to.. .,.. "' 0,.. Ite·.... ~..?.... .1'.. 1v",,"r1.,~., ••"t.a
~~~·:~~:.~&>~~-:~.t.~~.,a::'Yt... l)I.. Jt:,.. Jlr.Y".<" ."" ..." ....41:..

oi:!: .. I"'T.. ~':.a: '.. r_I4'":t.lv',, ",1f.1<:1"lft
..... ~ I..IMt_!:~ '1.... "... r.'Y'... "'~'.H."., .1'ÂfoI 1.1ar"r..., IIOn't4l.
A:,....A ........,.. ".rl"...·. • t:~~'.. M·",,,'.. ;

...... h'l.: &..,;•..;7~;:;.~~..:~~: ;r~~.:rr:::.:~ =l~~f~"tA~
·.'.r'.... e "'r:'-~:'r1.:

.,. .. u.r~, ....... ':r;~:-:'~'Uw.,,;.;1:~ (,~~.:~lv;1=~~~t~:1a~
• ..,~.... z.,..;..:.., ai: ..,•• .. ·I:'~I:. '2t•••rh..

., " ............4t'.. "..-.. "1 ..",1:

.. A~'U'A • ........ Ka!~;,'·f:.;.~:;/..tJ1:.~ ...:t~::...J11 '':1f~:1~
fINf"'J""" ~; •• .J,.; ..... ; • ~.... tA"....~·.. .".... "",'''.J..a.~ T~"M"

:: - ••r,..1&*: ..... r ••~t.J'v'.. ".. •
..,. .. ~,:"':.: 'l..... !I",.~ '" :,.·.. :a "".,.."r,e."8:

!!: ... 1.1.'.. ..... : .·.II'~i ""JI'••~';': (, .r ••$tW=t.l ..,r"
8rW.:'.::..:' '» Ar.::.:,..... • UJ',,~. '~"J.. ",.. ltl"lt.l, '.... ' .....;.''''1.
i~~';; ""v·.. , ~:r ....'. A' ..,.rnu..... ..~... , ........... "'it'.. Jo1atri e. a/Ir...

.. ":.arMo." :,.:, ...;~, ~~~ ~f~~"':: ..::Z,~":-~::;:7 INI,J,.,,,a...... CAI

V .. ~:U""":''''.. t:", , ..-.1/1.1 .... ' ....,..,..t.l.,'..
~~:.: ...~ ~V~.j ...~".i~:~iV;V ...." ...... ':. " M•• 1,...~I'1., ar1',

"* M Aa~"''' 1':.'.. .;,,,,,:: ....~;;~ •.;~;~ ....: '~~.:;;:~ -;:;~~r;.:l.~
.." ........a... :,.. :.,'9"",. ~.. ao"", ......

...,a.'l'.'·· Q',l';t~ - ....... ''''I'. 44t .JtA.
IW';&', Ga '''''MIlA'AI....1. -10"":.' - .... , .e.tIt .J1.t1 c.. a.. 1I1,.1t.c.
2t,.,..t,2Gc.oe '6& '''''1.''1';&'' tr"".U,J.t.. I•• t,."r.. dWI .rtAI ••••
=,:-"Vt.:1.;:: :~~~~,.::- J.'~. ,,:;.., ~.~:~~~. _a-r"v.caâ ..J-

.,...,itA tJ.'Je ••"tJ~r:·'~:S.~J'J::: :..-:..:: ,J::,~:u,1t ..~~.
~~:~.. • .J"""I.""l#" """"re. • " •• t ..,,11.A1rS.J Gt, ftCIVO 8W!ic'-
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Judiei'r.ia.

••,1llILaI.·

+-----------+-----------------------+-------+
J ~ I CA'I'IOOUU'PUIICIOIlAIa I QUAIlTI- I
I I ' I DADa I.+---------_..._--------+------------------------+--------+
I At:1vldoda. d. Apola! T4cnico Judiei'do I.. I
I JudieUrio - elldl9a I I I
I 'l!l'r-3"-llJ-G2D I I I
I 'I I I
I I Oficial ele JiJat:iça Av.U-1 56 I
I l_r' I I
I I I I
I J I I
I I I I
I I A1IIl1llar Judiei'do I IH I
I I I I
I I I I
I I I I
I I Atandanta JudleUdo I.. I
I I I I
I r I I
I I I I
I I=1: ele .agur_a JUd.I.-1 16 I
I I I I
I I I I
I I I I
~--"!"-~----+--------------...-----+

~.--------------- -,---+I ~ I CAnaoaIU PllJlCIIllIAI. I QlWIU- I
I I :~__~
rw;r.;-~-:de~t;t~~-;ü;;;..... I .. I

'oJadiei'rio - od<Ii90' . . I I
'lft-2·-llJ-G2D . I I·

I • I
~:ial ele ~U\lIl Awali-f U f

I I
I I

aaad.l1u ~16rie I u~ I
I I
I I
I I

A_ oJadio16ri": I •• I
I I

I . I I
I=1: ..~.... lJlIü-1 U I
I 1 I
.. I I
I 1 I
+ I I

L8I ••

~ •• llO·IUta.. ,.. • lllI

..A&aXO I

,..L8I ••

ele _ pu!>Ucaçlo.

ara.Uia, .....

Avall.do~I

riol

Art:. 45 - o _nel\iMftt:e _ aa_· ..
provl..nto .Iativo pravl.toa n••~. lal tar-H-. de M:a&'do Coa
a. nona. la9ata • ra>Jtll...n~ar•• , em..rvad.... dla.-o-lq6á1i
do art.. 37, J • 11 d~ conat.ltuiçAo reder.l. .

A11:...' - Aa e1a.pe.... "oorrant.e. da

:~;;''1:: :: ~1::~~~ ~~~~~~.rt ,.:.~~~: :~~-=.O~l'=::=,,,:t~~.f:·t ~:;t~:ál.~~:=o_:Ul:::1V;':' :ro~~~ftIl1é
Junta. de Concillaçlo • JU19a..nto cr,1,a"" _ cada "'1'0 fO~
.ata ~1.

.arlqrafo Onieo - De '!ri_ala ...i_ia
do '!'raltall\o, quando de l1bara~o doa racuraoe, _do i ...l:O
1.1" .. Junta. cOIIprovada.nte prlorlUrlu.

Art:. 47 - llata ~i ...U"a _ vi_ na ..ta

"'" 2.",.~ ""~. =.~::~:~ .......-r:.~1::;.,..=-ct
...., .....,.....,.,.Qt ~ .,J,_.•'-4 u fa&; ...... ..
.;,,, - ••J ... f frN .......,.,~ t"I )........... ,."1..,, ~ ""i"'JI .. ......., CI&oI ....,"'~ , ••" .. j".. L.oly& .

,.,jl.lw..... -..,J.-....I ..,'-;.:~1a.... :.~....:J=:'1::,.,.~I~.&::

::..e~;~:..-:.::;''--..~..j~~~:.:n::,: =L!=~..I'S:j~.'.
'!'rabalho .ub.ti~u"a. de Juta.. Cla••lataa de """ta, !MIl C_,
Da cerqo. •• cc.b.lo, O. do Grupo ·A~lyldadlla .. ADoto
Judtcl'rio" e oa do Grupo ·OUtra. Atlvidade.... Nivel' 1l641o·,
pa...rlo a Jnt.a9rar a ftova ReQlII0, oaarvacSll a aegul1lta
lotaçlo por Junt.al

- 2 (dola) ear90a d. _ico .:tIMlic16ri01

- 2 (doiio) cal'908 ...afioial.. ~U\lll

- I (eillCO) cat'9H" _lU.r JlKIIioi'-

- 2 (dola) eal'908" A_nta "..1016-

- 2 (doi.) carVOll ele l\<J.nta ele .....r_
'E'tor •

llUAJlIIO - llII PallOAL DA .IICU'lAltIA !lO ftI-.L
JlXGIaaw:. !lO ftAaALIIO 4" UOIao

. ( .e'ADQ !lO DO _ !lO IRJL )

+-------+----_.:_------------+-------+I _ I CAftGOIIIAII PUIICIClIfAU I QOJl/I'n- I
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(*) PROJETO DE LEI Nº 6.073, DE 1990

(Do Sr. Leomar Quintanilha)

---------------.-----.

. .
.:'~ .. hv"""'l>O ~~':
",1:_6:'':'' •

"q.t..,. '".~ .

" ."

:"
.·~1 Considera insalubre a profissão de Au

xiliar de Enfermagem e dá outras provi
dências.

(Às Comissões de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) _
art. 24, lI)

Re~'l)"'121MENTO
.,

J>-G ueG'lipú A

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ É considerado insalubre a profis
são de Auxiliar de Enfermagem.

~t~t .: rrt~jdenteJ

Art. 2~ Aos integrantes de categoria pro
fissional de que trata o artigo anterior é

Requ~len'O~r nos termos do art. 155 do Reg!-

.ento Interno da C~mara, URCENCIA para a tramital;ão dr, P.L. r,"
(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente.)
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Art. 3~ Os encargos decorrentes desta lei
onerarão as fontes de receita de que trata o
art. 69, da Lei n8 3.807, de 26 de agosto de
1960.

assegurado
cisl, após
serviço.

o direito à aposentadoria espe
25 (vinte e cinco) anos de

a que fazem jus e de 2% (dois por cento)
para a assistência patronal;

111 _ dos segurados autônomos, dos segura
dos facultativos e dos que se encontrem na
situação do art. 9~, na base de 16%
(dezesseis por cento) do respectivo salário
de-contribuição;

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5~ Revogam-se as disposições em
contrário.

.Justificação

Os auxiliares de Enfermagem, além de rea
lizarem atividades laborativas de caráter
penoso, dentro de hospitais e com longa jor
nada de trabalho, estão sob o permanente
risco de contraírem graves enfermidades in
fecciosas, devido ao contacto que mantêm com
os portadores dessas doenças.

É justo, por conseguinte, que lhes seja
assegurado o direito à aposentadoria espe
cial, aos vinte e cinco anos de serviço.

Aliás, o mesmo direito já foi reconhecido
aos enfermeiros, que executam tarefas simi
lares à dos Auxiliares de Enfermagem, não
havendo qualquer razão que justifique a con
cessão da banesse a uns e aos outros não.

Daí a razão desta proposição que, espera
mos, haverá de merecer acolhimento.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
Deputado Leomar Quintanilha.

LEI N8 3.807,
DE 26 DE AGOSTO DE 1960

Lei Orgânica da Previdência Social.

TÍTULO IV
Do Custeio

CAPÍTULO I
Das Fontes de Receita

Art. 69. O custeio da Previdência Social
será atendido pelas contribuições:

I dos segurados empregados, avulsos,
temporários e domésticos, na base de 8%
(oito por cento) do respectivo salário-de
contribuição, nele integradas todas as im
portâncias recebidas a qualquer título.

11 _ dos segurados de que trata o § 2~ do
art. 22, em percentagem do respectivo venci
mento igual à que vigorar para o Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado, com o acréscimo de 1% (um por
cento), para o custeio dos demais benefícios

IV dos servidores de que trata o
parágrafo único do art. 3~, na base de 4%
(quatro por cento) do respectivo salário-de
contribuição;

V _ das empresas, em quantia igual à que
for devida pelos segurados a seu serviço,
inclusive os de que tratam os itens 11 e 111
do art. 58, obedecida, quanto aos autônomos,
a regra a eles pertinentes;

VI ~ dos estados e municípios, em quantia
igual a que for devida pelos servidores de
que trata o item IV deste artigo;

VII da União, em quantia destinada a
custear-as despesas de pessoal e de adminis
tração geral do Instituto Nacional de Previ
dência Social INPS, do Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social
_ Inamps e do Instituto de Administração Fi
nanceira da Previdência e Assistência Social

lapas, bem como a cobrir eventuais insufi
ciências financeiras verificadas na execução
das atividades a cargo do Sistema Nacional
de Previdência e Assistência Social
Sinpas.

§ 1 8 A empresa que utilizar de serviços de
trabalhador autônomo fica obrigada a
reembolsá-lo, por ocasião do respectivo pa
gamento no valor correspondente a 8% (oito
por cento) da retribuição a ele devida até o
limite do seu salário-de-contribuição, de
acordo com as normas previstas no item I
deste artigo.

§ 2~ Caso a remuneração paga seja superior
ao valor do salário-de-contribuição, fica a
empresa obrigada a recolher no Instituto Na
cional de Previdência Social a contribuição
de 8% (oito por cento) sobre a diferença en
tre aqueles dois valores.

§ 3~ Na hipótese de prestação de serviços
de trabalhador autônomo a uma só empresa,
mais de uma vez durante o mesmo mês, corres
pondente assim a várias faturas ou recibos
deverá a empresa entregar ao segurado apenas
o valor correspondente a 8% (oito por cento)
do seu salário-de-contribuição, uma só vez.
A contribuição de 8% (oito por cento) cor
respondente ao excesso será recolhida inte
gralmente ao Instituto Nacional da Previdên
cia Social pela empresa.

§ 48 Sobre o valor da remuneração de que
tratam os parágrafos anteriores, não será
devida nenhuma outra das contribuições arre
cadas pelo Instituto Nacional de Previdência
Social.
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§ 5~ Para 05 efeitos dos §§ 2~ e 3~ a re
muneração total paga em cada mês só será
considerada até vinte vezes o maior salário
mínimo vigente no País.

§ 6~ Equiparam-se a empresa, para fins de
previdência social, o trabalhaclor autônomo
que remunere serviços a ele prestados por
outro trabalhador autônomo. a cooperativa de
trabalho e à sociedade civil. de direito e
de fato, prestadora de serviços. o emprega
dor doméstico. bem como a missãcl diplomática
estrangei ra no Brasi 1 e o membrcl desta mi 5
são. em relação aos empregados admitidos a
Seu serviço.

~::::.t"') PROJETO DE LEI NlI 6.075, DF. 1990
. ~ .•.• (Do Sr. Leomar Quüúanl1ha)

'T..I\ lO'

'Dl~pa;'s~bre 0.&crésc1lllO do 5 79 &O art.' 11 da Lei n9
;'3.107, de 26 d. &9osto de 1960 - x.,1 Orgin1Cla da PrevJ.

a;ncJ,jl. Social.
t (As lZoMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM%LXI.; E DE caNS

r~TUIçAo B JllSTIÇA E DE REDAçAo (ART. 5·1) - ART. 24, UI

Em verdade. no caso. as despesas que acarre
tam ao trabalhador são de vulto. e v1r~ualmen

te insuportáveis no caso de doença ou
hospitalização.

P~r isso. por uma questão de justiça. devem.
pelo menos a~é concl~ir os estUdos. gozar da
assistência médica do INAMPS.

Tal é a meta desta Propos1çao Que, em obser
vância à determinação constitucional, indica a
fonte de custeio total da benesse prsvidenciá
ria em tela.

Sala das SessÕes. aos 13-12-90. _ Depu
tado Leamar Qu1nt~~~lha.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA
COMISSÃO DAS COMISSÓES PERMANENTES

LEI N>7. 3.807,
DE 26 DE AGOSTO DE iSSO

D1spõe sobre a Lei O~yãnica da Previdên
c~a $o!;;;~al.

T!TULO n:
.0 Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ O art. 11. da lei n~ 3.807. de 26 de
agosto de 1960, passa a viger acr"escido do se
guinte § 7~:

MAr'!:. 11. lO " ,.···,. .. • .. ,.· ..

. .
....................... " .. " '" " b " " "

CAPÍTULO XI
Dos Oepende!";~"","

Art. 11. Consideram-se dependentes do segu
rado. para os efeitos des~a ie\:

.. ,.,. ..... ",. .. ,. ..... ,.,. ..... ,.,.,.,. •• 10.-,. .... ,. .. lo .. ,. •• a. .. ,..,..

§ 7fJ. Os f il hos do seguradc) que não tra
baihem. e sejam estudantes. até o cursQ
superior. serão considerados seus depen- .
<dentes. i ndependentemente' de 1 i mí te de i - ,
~ade. exclusivamente para 'Fins de·assis
tência méd1c.a."

"Art. 11 .

I _ a esposa, o marido inválido. a com
panheira. mantida há mais de 5 (cinco) a
nos. 05 filhos de qualquer condição meno
res de 18 (dezoito) anos ou inválidos. e
as filhas solteiras de qualquer condição.
menores de 21 (vinte e um) anos ou
inválidas.

Art. 3g Esta iei entra eM" vioor na data de
":IJJe íJubl i cação.

Art. 2g Os encargos decorrentes
~nerarão as fontes de receita de que
art. &9. da Lei n~ 3.807. de 26 de
1~50. •

il.rl:. 4.1l.
!S;;ifJ:i\ti,?tf"'10.

desta lei
trata o

agosto de

em

11 _ o pai inválido e a mãe;

111 ~ os irmãos inválidos ou menores de
18 (dezoito) anos e as irmãs solteiras.
quando inválidas ou menores de 21 (vinte e
um) anos.

§ 1.1l. O segurado poderá designar. para
fins de percepção de prestações. uma pes
soa que viva sob sua dependência econômi
ca, inclusive a filha ou irmã maibr. sol
teirã. viúva ou desquitada.

~ nCiep''3nd~n'.;em\Snte df)s 1i ,'li t~:s :::!3 i dada de
\termi nados no art. 11. da Lei or'gâni ca da Pre
videncia Social. os fi lhos do SElgUr'":::;do Que se
Jam estudantes e não exerçam nenhuma atividade
laborativa, devem continuar com o st~tbJJS de
depe~de~(tes~...~xclusivamente par~l fins de as
s~stencia {l~a~!';~,

§ " 2>7. A pessoa designada apenas fará jus
à prestação na falta dos dependentes enu
merados no item I deste artigo e se por
motivo de idade. condições de saúde ou en
cargos domésticos, não puder angariar mei
os para o seu sustento."

...........................................................................................
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TÍTULO IV
Do eu$1:~io

CAPÍTULO I
Das Fontes de Receita

Art. 69. O custeio da Previdência Social
será atendido pelas contribuições:

I _ dos segurados empregados. avulsos,
temporários e domésticos, na base de 8% (oito
por cento) do r~spectivo salário-de
contribuição, nele integradas todas as impor
tâncias recebidas a qualquer título;

11 dos segurados de que trata o § 2.<1. do
art. 22, em percentagem do respectivo venci-
mento igual à que vigorar para o Instituto ~
Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado, como acréscimo de 1% (um por cento),
para o custeio dos dema~ b,nefícios a que fa
zem jus e de 2% (dois por cento) para a assis
tência patronal;

111 _ dos segurados autônomos, dos segurados
facultativos e dos que se encontram na situa
ção do art. 9~, na base de 16% ~de2esseis por
cento) do respectivo sa1ário-de-çontribuição;

IV dos servidores de que trata o parágrafo
único do 21rt. 3.<1., na base de 4%· (quatro' por
cento) do respectivo salário-de-contribuição:

V _ das empresas, em quantia igual à que for
devida pelos segurados a seu serviço. inclusi
ve os d~ que tratam os itens 11 e 111 do art.
5R., obedecida, quanto aos autônomos, a regra a
eles pertinente;

VI dos estados e dos municipios. em quan-
tia igual â que for devida pelos servidores de
que trata o item IV deste artigo;

VII _ da União. em quantia destinada a cus
tear as despesas de pessoal e de administração
geral do Instituto Nacional de Previdência So
cial INP5. do Instituto Nacional de Assis
tênciã Médica da Previdência Social INAMPS e
do Instituto de Administração Financeira da
PreVidência e Assistência Social lAPAS, bem

-como a cobrir eventuais insuficiências finan-
ceiras , verificadas na execução das atividades
a cargo do Sistema Nacional de Previdência e
Assistência Social SINPAS.

§ 1~ A empresa que se utilizar de serviços
de trabafhador autônomo fica obrigada a
reembolsá-lo, por ocasião do respect1vo paga
mento no valor corespondente a 8% (oito por
cento) da retribuição a ele devida até o 1imi
te do seu salário-de-contribUição. de ac~rdo

~m as normas previstas no item i' deste
artigo.

§ 2~ Caso a remuneração paga seja superior
ao valor do salário-de-contribuição. fica a
empresa obrigada a recolher no Instituto Na-

cional de Previdência Social a contribuição de
8% (oito por cento) sobre a diferença entre
aqueles dois valores.

§ 3~ Na hipótese de prestação de serviços de
trabalhador autônomo a uma só empresa. mais de
uma vez durante o mesmo mês. correspondendo
assim a várias faturas ou recibos deverá a em
presa entregar ao segurado apenas o valor cor
respondente a 8% (oito por cento) do seu
salário-de-contribuição. uma só vez. A contri
buição de 8% (oito ~or cento) correspondente
ao excesso será recolhida integralmente ao
Instituto Nacional de Previdência Social pela
empresa.

§ 4~ Sobre o valor da remuneração de que
tratam os parágrafos anteriores. não será de
vida nenhuma outra das contribuições arrecada

'das pelo Instituto Nacional de Previdênc.ia
Social.

§ 5~ Para os efeitos dos § 2.<1. e 3.<1. a remune
ração total paga em cada mês só será conside
rada até vinte vezes o maior salário minimo
vigente no Pais."

§ 6.<1. Equiparam-se.à empresa, para fins de·
Previdéncia Social. o 'trabalhador autônomo que
remunere serviços a ele prest~dos por outro
trabalhador autônomo. a cooperativa de traba
lho e à sociedade civil. de direito e de fato.
prestadora de serviços. o empregador domésti
co, bem como a missão diplomática estrangeira
no Brasil e o membro desta missão, em relação
aos empregados admitidos a seu serviço.

.............................................................

Elrasrll." - or. 7~ do Junrto C,, 1991.

ta ..u , Oi, 91.

Senhor Pte~ldtnte.

Inst.amos a Vossa E:cc~ll:nci;a Que dete:r.!"If:' o

desarqulyam~nto dos Projetos ce Lti de NOs 6071. 6072, l:7), 6Q
74 e ~n7~ do exercício dr. '99~. de nc5~a autoria, nos te:-v~ do
art. 105 do ~~gi~ento Int~rno de~s& Cãsa d~ l~i!..

()'~~. 5".
DFI)" 400 Hl5E 11 P Itmu RD

016~!S~iM~ ~~ESi(lE~~Tf O~ C:. ...:·~:. rcs ClEPUTAQ:S

B~r.S!~!A - OF
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(*) PROJETO DE LEI Ng 658, DE' 1991

(Do S~. Nelson Bornier)

Regula a edição de livros traduzidos no
Brasil e estimula as profissões de autor e
tradutor.

(Às Comissões de Educação. Cultura e
Desporto; e de Constituição e Justiça e
de Redação. (art. 54) _ art. 24, 11.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ As editoras de livros são obriga
das a incluir em sua programação anual 1/3
(um terço) de títulos de autor(es)
brasileiro(os).

§ 1~ Na hipótese de não haver programação
anual, deverá ser adotada a proporção de 2
(dois) livros de autor estrangeiro para 1
(um) de autor nacional.

Art. 2~ Quando se tratar de tradução, a
remuneração m1nlma de tradutor, a título de
direitos autorais, será equivalente a 10%
(dez por cento) do preço de cada capa multi
plicado pela tiragem de cada edição.

§ 1~ Nas edições subseqüentes, caberá ao
tradutor uma remuneração equivalente a 5%
(cinco por cento) do preço de cada capa mul~

tiplicado pela tiragem de cada edição.

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 4~ Revogam-se as disposições em
contrário.

.Justificação

Tem-se verificado, nos últimos anos, uma
verdedeira avalancha de livros de autores
estrangeiros no Brasil, ao tempo em que di
minuem as edições de autores nacionais, com
reais prejuízos para a nossa cultura.

(:I: ) (Repub1i ca-se em v i rtude ele novo despa
cho do Sr. Presidente.)

o fenômeno torna-se mais evidente quando
se consideram os livros de História e de
Poesia: ou os pesquisadores brasileiros pre
ferem divulgar as suas teses no exterior, ou
as editoras nacionais optam pela colocação
no mercado dos trabalhos de pesquisadores
estrangeiros de nossa Históriêl. já conheci
dos por brasflianists. Os nossos poetas com
raras exceções não encontram quem os edite a
não ser as gráficas universitárias. quase
sempre carentes de recursos técnicos e

, fi nancei ros.

Ao mesmo tempo, está caindo dia após dia a
qualidade das traduções. Tal ocorrência se
deve especialmente ao sistema de remuneração
do tradutor, que recebe das editoras, a tí
tulo de direitos autorais, por folha datilo
grafada, e apenas na primeira edição. Para
se avaliar a atual remuneração do tradutor
de inglês para o português, bastaria dizer
que o preço do mercado é de Cr$500,OO
(quinhentos cruzeiros) por lauda datilogra
fada e por um livro de 400 páginas o tradu
tor recebe a importância de Cr$20.000,OO
(vinte mil cruzeiros) trabalhando meses e
meses na tradução.

A conseqüência imediata é a de que os bons
tradutores, os que pesquisam demoradamente o
assunto e utilizam uma linguagem mais cuida
dosa vão se desinteressando totalmente pelo
trabalho, sendo substituídos até por estu
dantes de letras, já que tudo o que querem
as editoras é obter o máximo de lucro com o
mínimo de despesas.

o problema foi demoradamente discutido no
Encontro Nacional de Tradutores, realizado
no primeiro semestre do ano de 1975, no Rio
de Janeiro, sem que as autoridades tomassem
qu~isquer providências.

Problema idêntido vinha acontecendo no ci
nema, tendo sido resolvido por lei, que o-

briga as casas exibidoras a apresentarem 2
(dois) filmes nacionais para cada oito fil
mes estrangeiros.

Torna-se, assim, altamente oportuno esta
belecer um sistema idêntico para as edições
de livros no Brasil, notadamente quando toda
a Naçãp se preocupa com o balanço de paga
mentos. e as editoras, com seus excessivos
lançamentos de livros de autor estrangeiro,
desviam volumosos recursos, em dólares, para
o exterior.

Sa'la de ,Sessões, 16 de abri 1 de 1991.
Deputado Nelson Bornier.

(*) PROJnO DE LEI ~<) 9(.(., DE 1~1~'1

(Do SI'. \Vil,,·,. CoUlIPO',

Cla&f,ifi·ca as at1 ... i.J:l:!cs ;:.crt"gosas, cstolt,(·l~cc::.dc C' ~(:t·

ccnt~~: êí rc~uncr~~~o adlClon~l p~ra as i~nosas c 1:F~

lubrC's.
(,'..S C0:-t:s:?"'::SS Df: T;'J\B;~L1!O, DE ....nMlt;IS1'PA;-:,,) t:.: SERVIÇ'. ?~

bLICO: > r,r; rI:;A~'Ç,\S E TJ.:l(j~'r!\Ç:\'H"\: E De: CO~;S7ITCIÇÂO L ;::.f:
TIÇA E Df. F.::;;),\çA0 flS~T. S~ 1 - ;. 'RT. 24, 10

O CC~GR(SSC ~ACIC~Al Vee'cl':
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XIII - dlqação do trabalho normal MO superior a oito
horas diárias e quarenta e quatro semanais. facultada a compen
sação de horários e a redução da jornada, mediante acordo
ou convenção coletiva de trabalho;

O~flro. fubllqU~-.~.
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'UCISLArAO CITADA. AII'UADA PELA C'ODRDENACAfI
DAS CDMJSSOCS 'LJUIANLNTU

~..'
~)- PROJETO DE LEI NI! 1.840, DE 1991

(Do Sr. Maurlci Marlano)

-CONSTITUIÇAO
llEPúBLJCA FEDEJUlI1VA 00 BRAm

1988 - ---

Dispõe $c~re ~ trdnsferê~cia do do~ípic dos ~errenO$ cc
Marinha e seus acrescidos aos lliunieípios da fQr~a .~~~

aeneiona, e dá outras providencias.

<As CO~:SSOI:S DE TRABALHO, Dl: ADXI:;IS7P.ACÃC I: SI:R\':ç:::

POBLICO; r. DI: CO:iSTITUleJ'O E JUSTIÇA E ~E RE:';;],O (Ar.,.
SIt) - Ao"'.T. 2~. lI)

TItuloU

o CONGRESSO NACIONA~ decret.:

Capitulo 11
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 7" São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. além
de outros que visem li melhoria de sua condição social:

Art. ,. - ric.~ tr.nsferidos 's Prefeltur.s Municl
p.is dos locais onde se ~ltue.. os terrenos ~ Mar inh. e seus acres
cldos O dO"ínlo e os direitos. eles inerentes, conceitu.dos pe
,los arts. '8 - aUne••••• 28 e .)8 do Oecreto-lel n8 9.760/.6, de
05 de sete..bro de 19.6. e, conseQuente..enté. todo o .cervo de do
cUOlentos e processos relativos .os .ci'" referidos i ..óyeis da~.

Par'gufo llnlco - O Poder Executivo r_r.l pro
.oyer'. atuvh de seus órglos cOOlpetentes, no prazo de 60 (ses~

ta) di.s d. pro"ulgaçlo'dl pres~nte lei. I for ...litlçlo dls tr.ns
fertnCi.s a Que se refe!e o caput deste artigo. -

(*) RepUblica-se p:>r ter saíoo ó:m incorrecão rK> OCN de 14/11/91, pag.230·1'7 •. col.1
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Art. 21 _ Hcall ,~seguudos aos particulares titulares
de do_lnio wt1l de terrenos ~Marinha e seus acrescidos, Ou fra
çlq ideal, concedidos pela Uni lo e. afora.ento, o direito, inde
pe~dentellente de acordo entre as partes e do critirio do poder p&
bllco, a extlnçlo do aforallento pela rellJs510 do foro e conseQúe~

te consolidaçlo do dOlllnio do fore1ro.

Art. 'I _" rell15slo do foro fll'-se-á a Utulo onero
so, .ediante reQuerillento do fouiro dir1g1110 • autoridade .uni
e1pal respectiva, co.provando a ugularidadl' dO afou.ento e, após

o Qagamento • Prefeitura Municipal, onde se situe o 1.6vel afora
do, áa i.port'ncia de 20. (vinte por cento) do valor venal atri
buldo ao illóvel pela prefe1tura respectiva, para a cobrança do i!1

posto terr llorieI-predial t Ou 1 conforlllle o CI!iQ, pelo INCRA. rwas t

sellpre referente ao exerddo e" Que se efetuar o pagamento da r!
.15510.

Parágrafo lln1co - Verificados os re<JJisltos neces
sários, a autoridade municipal auto.rizará a "emisslo, determinen
do " expedição da respectiva guia de pagamento e notificando o in
tere~sac~.

Art •. _1 - Efetuado o resgate, a PrEfe1tuu Municipal
eXpeOiI& ce:tlflcado de remissão para averbaçà: j~nto ao Cartório
de Registro de Imóveis da respectiva Comarca.

!It. 5R - t lc;esll ... ylJ::u.."Co""'c. l!t::'~l ~I": .' aos OCupln\.t:s

de terr~nos ~ Marinha e seus acrescidos. cujas ocupaçOes estejam
devidamentE regularizadas perante o poder público, o direito ~ r!
missão d!.~ fOIQ.....e a consolidação do domínio r.ler.o , pela transfe
r!ncia do ímóvel regular~ente ocupado, a ser processada pelas re!
pectl~a~ trefeituras Mur.iri~áis.

Art. 60 - A remisslo do foro e n conseQuente transfe
rencia do domínio pleno far-se-â a titulo oneroso, mediante requ~

rimento do ocupante à autoridade ..unicipal l,espectiva, comprovan
do a regularidade da ocupaçlo e após o pagamento à Prefeitura Mu
nicipal, onde se situe o imóvel ocupado, da importAncia corres~n

dente a 30" (trinta por cento) do valor ven:.l do terreno ou fr~çlo

ideal, tomando-se ~or base o valor adotado pelas fontes r~reriaãS

no Art. 32, desta ~ei e relativo ao exercício em que se efetuar o
pagamento da rerri~~~~.

F'ôrágrafo Unico - Autorizada R remiss§o e efE'twa
do o resgate, a Prefeitura expedirá, !lm nome do interessado,o com
petente ···titulo de domínio pleno do imóvel o'cupado.

Art. 7R - Terá assegura~,: o direito de incorporação ao
patrimônio particular, os terrenos 1f Marinha e seus acrescidos,
contlguos ou fronteiros a áreas particulares, nos limites de suas
medidas, cujos proprietários seja. titulares do domínio davidamen
te inscrito nos Cartórios de Registro de imóveis competentes, es~

teja.. ou nlo pendentes de soluçlo junto ao poder público para re
gularizaçlo de aforamento ou ocupaçlo, desde Que o terreno:

I - Sirva-lhes de passagem;
11 - Vi~bilize eonstruçlo, ellpreendimento ou qual
quer atividade econômica de interesse ao desenvol
viMento;

III -. Nlo exista qualquer outro interesse público
~elevBnte,

Parágrafo llnico - A incorporaçlo aludida far-se
á mediante a outorga do tItulo de domlnio aó particular, pela Pre
feitura Municipal respectiva, após prova do interessado lI!l QJ! lXflll">o

che os requisitos contidos néste artigo e o pagamento ~ Prefeifu
ra Municipal da import'ncia de 40" (quarenta por cento) do valor
venal ou a importAncia a ser atribulda pela munIcipalidade,toman-

do-se por base o mesmo critirio ~dotado para o cálculo do valor
venal para efeito de illposto terlitorial no exerclcio e.. Que for
expedida a respectiva guia.

Art. 81 - Os processos relativos a terrenos t: Marinha
e seus acrescidos, transferidos .s prefeituras na forma estatulda
no artigo IR desta lei e pendentes de soluçlo, serlo por elas de
cididos, tendo em vista o disposto nesta lei, o interesse Públi
co municipal e o desenvolvimento sócio-econômico.

Art. ~R - Serlo ..anti das pelas Prefeituras Municipais
respectivas, as ocupaçDoes exercidas, a Qualquer título, pelo po
der público.

Art. 10R - AU Que se forllalize a extinçlo do aforllllll!n-
. to, com a consolidaçDo do domlnio pleno ao particular, as taxas re

lativas a ocupaçlles, foro e laudêmiOdlerlo devidas às Prefeituras
Municipais da situaçlo dos terrenos _ Marinha e seus .crescidos,
observadu:- t.IS crit~r1os ~e "ÕÕí;;;~... contidos n~o.5 artigos 101 e pará
grafos lO e 20, 127 e parágrafos, parágrafo único do art. 128,129
e § 20 do Decreto-Lei 9.760/46, adequando e substituindo suas av!
liaçlles anteriores pelos valores venais adotados pelas prefeitu
ras ou em certos casos pelo INCRA, Jndependentemente de avaliaçlo
especi fica.

Art. 11 _ f!.~ r.CllpSÇ?t-~ r 8forÓ'lmct"t ..... de terre'íto~ de Méf

rinha (' !:l(!Lo~ a(J~ ~,:i(jc.~. C'nqu!-J'nr, !'"~ ..:. corl!>t.,jid;:ldo L d'JrJ\inl0 pler.l'

80 particular, poderão ter transferIdos o do~í~io útil ou a OCUP!
çlo, por ato inter vIvos l-através ~e esclilura pública ou Bto ju~

diela) competente, d~sde QUl. pag ~trav~s df Quia devidamente vÃ

seda pela munic1palidade, c respe:tivo laudé~i~ no valor corres
pondente a 5~ (cincD por certo; o~ .a10I venal atribuído BO imóvel

pela Pref~itura Municipal ou pelo INCRA, se locallzado am zona r~

ral, para efeito de çobrança do imposto territorial-predial, no
exercício em que se opera a t:ansferêncial irdependentemente ~ de

Qualquer outra f0Imalid~1e.

Art. 12 _ Efetuada a transferência, fica autorizada a
transcrição do título no Cartório de Registro de Imóveis competen
te, devendo o adquirente após a inscrição, requerer junto à Pre
feitura Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias, a transferên
cia, em seu nome, das obrigaçOes enfitêuticas, sob a pena de nulta
de la" (dez por cento) ·do laudêmio, se ultrapassado este prazo.

Parágrafo Unico - a transferência das obrigaçlles
enfitêuticas será feita mediante averbação no órglo municipal co~

petente, do titulo de aquisiçlo devidamente inscrito junto ao CaL
tório de Registro de Imóveis.

Art. 13 -d~s recursos provenientes da transferênciaro
domínio dos terrenos" Marinha e seus acrescidos dever§o, obri
gatcriame~te. se constituir, em cadb município, em um fUNDO DE Df
SENVDLVIMENTO SOCIAL MUNICIPAL, destinado a atender, exclusiv.me~

te,a projetos e programas sociais dos respectivos municlpios,vol
tados, principalmente , à saúde, educaçlo; habitação, bem asta~
e transporte para a populaçlo carente.

de Art.l_ -Ficam confirmadas as demarcaçlles dos terrenos
.. Marinha a Que alude o .rt.9R do Decreto-Lei nR 9.760/46,Já.efe
tuadas pelo Serviço do· Patrimônio da UniDo,cabendo às prefeitura;
85 d~m8rcàçaes remanescentes , em seus territórios.

Art.15 -A fiscalizaçDo da aplicação dos recursos do
Fundo de Desenvolvimento Social Municipal, será exe~cida pela re!
pectiva Câmara Mu~icipal, mediante parecer do Tribunal de Contas

do Estado.

Art.16 _A presente lei entrará em vigor na data da

sua publicaçDo.
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Art.17 -Revogam-se as disposiçOes e~ contrário,

JUSTIflCAÇJlO

Com fulcro no inciso V, art.48.p8 Constituição federal
é Que apresento a presente proposição,que ·tem por finalidade transf!
rir aos Municipios o direito e a comp~tência,para que promovam a
gradual extinção dos aforamentos concedidos pela União • pela re
miss!o do foro • assegurando-se aos particulares o direito à co~

solidação do dominio pleno desses bens ,a título oneroso,'Vincula~

do-se a aplicação da r~celta correspondente' a essa açAo ,às CeM!
das de baixa ;renda de cada Munidpio, através de programas sociais

de
G{snde partp dn~ te:-renos ..... MaTinoa e seus ~rescldo$

vêm ser.e. ut ilizados pór pól ticular"s através de a!oralllentos ou
ocupações , principallllente nos Municipio. de' .aior desenvolvi
.ento turistico , sendo edificados nessas áreas .UhaTe" de prl

dias e casas residenciais, implantado. loteamentos e outras for
lIftas de DcupaÇaes, ficando as respectivas unidades autOnOIJ8S subo!.
dinadas ao regime instituído pejo Decreto-Lei nU 9.760/.6.

As exigências contida. no supra citado decreto, seja
para a concessDo de aforamento, autori,zaçlo de ocupaçlQ Ou a1n~a"

e", caso de transferêncio, para o .eu cu.pri.ento, reque~, por pa!.
te da união, uma estrutura.>~.q~di'para o atendi.ento la elevado
número de interessados.

Ocorre que a Unifto 010 aco.panhou a evoluçlo da.ta de
.anda, mateve-se desaparelhada, incapaz de atender, incl sive,' ;
primeira de suas atribuiçOes: E de~arcaçlo dos terrenos ~t" Mari-
nha, ainda incompleta. '

Tal situaçlo ve~ acarretando consequências negativas.
Processos de solicitaçOes de aforam~ntos, regularizaçOes de ocu~

paçOes e tránsferências encontra~-se aos .ilhares e.pilhados na.
regionais do Serviço de Patrilllônio da Unilo (S.P.U,l aguardandom
luçlo, há cinco, dez anos, prejudicando o desenlttllvi.ento .a.:... '.
saçOes imobiliárias na orla maríti.a, deseati.ulando o eercado de
im6veis, estimulando os favorecimentos e a corrupçlo, co.o tamb'm
a prática de transaçOes por instrumentos particulares, ocasIonan
do evasão de renda, Tudo em detrimento do interesse público e fe
r indo o 'pr i ncípio fundamentaJ do a forallento c: da ell'fi teu.e, que t
o desenvdlvimento sócio-econômico.

Ae Esta deplorável sltuaçAo faz co~ que, hoje, oa "terr!'
nos" 'farinha" se constituam ell\ "'., "fantasma" que inibe o de"n
volvimento em todo o lltoral n8clon~I, destacando-se que nerhJo'1n-

•teresse tem quanto à defesa nacional, bem como, à taxa cobrada .$
'ocupaçOes (foro) ou 8 título de transferência (Laudê~io) pouco
sIgnificam à Receita Federal, Isto é notório,

A ~oluçAo através dos Municípios. veM ao encontro· •
atual conjuntura .ócio-Política, onde se busca o fortaleci.anto
das municipalidades pela descentralizàçlo do poder, Possibilita
u~. melhora na arrecadaçAo ~uniclpal e, conseque~temente. .elho
res condlçOes de vIda aos carentes, com a execuçlo de projetos SE
cials ,como também, atende aos Justo" interessejE'de .UMes de prE
prietários, foreiros ou ocupantes de terrenos - Marinha, que de
sejam a propriedade plena de seus Imóveis, astl.ulando o desenvcl
vimento sõcio-econõmico e exterminandO lAII foco regat1\OJ ra~ Federal.

Estas medidas slo perfeita~ent. cabivei', devido ã prê
v.Lsl~ dos ~rts, 103 e 122 d'o Decreto-Lei 9.760/86" que per.lte. ;
extinçlo do afora.ento pela remisslo do foro nos casos d~ acordo
entre as partes óu a' crlt~rio do Governo~

Assilll, na busca de u.a,soluçlo adeqúada para __ reaO
luçlo definitiva deste problema que a .ulto se desenvolv~ ,I que

conto COIll o apoio dos nobres colega!! para que .ais u.a vez a jua
tiça social seja feita

Sala das

CONSTITUIÇÃO
àEPÚSLtCA' FEDERMIVA DO BMSJL

1988
~ - --

Tttulo IV

DA OROAf'UZAÇÃO DOS PODERES

Capítulo I
DO PODER LEGISLATIVO

&ç.oll
IR$ AtdPulçóes do CongTe$$O /'úclOIJilJ

Art. 48. Cllbe ao Congresso N.!Icionlll. com 11 SIlnção do Presi·
dente da República. não exigida esta para o especificado nos
arts. 49. 5) e 52. dispor sobre todas IIS matérills de competéncia
dlI União. especialmente sobre.

V limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo
e bens do domínio da União;

DECRETO·LEI N.- '.760. DE 5 DE SE'J'EMaRO DE 1M6
DISPOE SOBRE OS BENS IMOVEIS DA UNIAO E DA OUTRAS

PROVIDeNCIAS (2)

TITULO1-DOS IENS IMOVEIS DA VlIIlAo

CAPITULO I - DA DECLARA(AO DOSIENS
SrtIo1-o.~.. '

Art. I.a - Indurm·1C entrt OI beM I..twell da UIlIao:
al M te"en~ de marinha e RU' arrn4"ldm:
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~"·D - o.~1IllCIe
Art. 2.- - SI.. tern:nos clt marinha. em uma proflllndldaclt • 33 (trlnla r

trl.) melrOJ. ,!"did<» boril.ontalmenle. para a parte da trfll•• da po&lçlo da,linha do
pn:amar'midlO de 1831:

a) OI siluadm no continenle. na COIta marltima r us JUr.ns doi rios r
Ia....s. ali Oftclt ar faça sentir a Innulncia das mam:
• b) OJ que COfItornam as ilhas .Iluadas rm _a Oftclt K façam IIr1Itir a InDu!n.

na das mari>o
ParApafp IÍnico - Para OI deitOJ drstr arti,o a innuenda das MIm f "JaClr.

m,,"a pela OICilaçlo prri6dica de 5 (c:inc:o) corntlmrtros pelo mrnOl do nfwrl ela.
quas. quc ocórra rm qualqurr fpoca do ano.

Art. 3.- - 510 terrenos acn:scidOJ clt marinha 0& quc Ir tlYrmn formado
nalural ou artificiàl'!!entc. para o lado do mar 011 dos rios 'r laps. em arlUimrnl~
am. I~Jnnos clt mannha.

CAPITULO 11- DA IDENTIFICAÇÃO DOS BENS

5ecie1I- Da~"T_.MarWaa

Art. 9.- - e da com~nc.·íIoServiço do Patrirll6aio da UDiIo (SPU)-a
.'enninlltlo da posiçlo das linhas do pn:amar·mMio d" ano clt 1831 e ela _dia
.. rnchrnle. ordinlrias.

l1TULO 11- DA UmlZAçÀO DOS IENS IMOVf:lS DA ,,"lÃo (7.)

CAPiTULO IV - DOAFORAMENTO(9)

• ~I _ ....~GrnIa

Art. 101 - Os trr1'rDOS aforádos pela UDilo ficam -veltal • lDro de 0,6"
(ariI 4I6c:iJilo&.por I.'IrIIto) do waIor do nspec:tiYo domlDio p11eDo.

I 1.- - O pqamento do foro~ Irr efetvadc! a4i1D"--. cluraate o
,.;melro trimrsue de cada 11IO. lIOb pena de muI.. de 20''' (WItr por Clhlto).

'1 2.- - O alo ,..amento do foro durante 3 (bis) llDOl CODMCIItivOl bnpor.
"r' Da eaduc:lcladr do aforamento.

...V-Da.........

Art. 122 - Autorilda. h lorJU do 6p01to 110 art. 103. a _11IIo do
~ .. _ ..,rw.udDl ............ .-, o SPU IIOdIicarA
• 1oninII.......... """0 bico '" art. IOt. da aatorbaçlo CGMI6Ia.

J'ar6Irafo MIco - Cabe 10 dIntor '" SPU Mildir MIe OI ,e4idOI ..
.....10. que lhe dnerIo llIf dirllldOl pOr IIttrrmHio do lqlo local • -
Serviço.

C'APITUlO VI - DA oCUPAC:;'O(lI1t»

An. 127 - Os atu.is ocupantes de trrrrnOJ da Unllo. artn titulo OIItor,ado
por rsla. ficam obrillados ao palamento .nual da taxa de ocupaçlo.

11.- - A..conapoIIdrr.. I.. (_por..Io)IlIIIft ..aIor ......1o
pIcno do trflrllO.

a2.- - la IIaportbcia r. paiocIlc_tr aIlIIIizada filo SPU.
An. I» - 'ara cobruça , • SPU lar6 • lIIaerIçIo ..........

u fI/Iicio ou ....... dldançlo 1lCICI& .
P.,qrafo 'nico - la lalla • inKriçlo 11Io o CIaIJlUtr da~Io.

pa,ametllO da tua, devida *-de o inicio .. ecupaçlo.
An. J29 - Opqamrlllo.tu.deocvp.çlo*-'crAarrefduado .

menir durant" o primeiro ...drilnestrc. cada ano. eob pena ....1Ia (_
por cornto) 1Obn: o lIIOIItallte • divida.a1.- - A ..xa. OCIIpaçló srri cabrada elll dobro __ pmiIeoI _
aniaos 110 r 121. '-

12.- - Noeuodeftlopqamealoda .... c1ura.tr2(cIob)_U.lulhI..
o SPU ~oclar' a cobruça ftCC1Itiwa'e ,,-rA • • 4in:iIo ....
• cltsocupaçlo do irn6wc1.

....

""""'I"UI. 1.1.
E';2t. ,ll. I 91.

IrlsSl11. 12 de dezembro de 1991.

OfScio na 411/91

Senhor Presidente.

Tenha a honra de dlr!Qir ..me a Vossa E,n:elêneia

plrl sollcltar que seja feita. no Projeto de lei nOIB40/':.Quc"OI!
pee sobre. tr.nsfertncia dos tl!rrenos de Mar!n,... e seus acrescidos
aos aunlc!pio$ da for•• Que r.enclo~a e dá outras Drovldé~:ia5 ",de
.lnha autoria.' correç;lo de erro Ina~f!ri~l datilográfico, ~ ...:.stitulno.::.

-se, onde houver, em tOdO'o te_to ca prccoslç~c. a expres~ào "ter_

renos!:!! Mari~hiil", por "terrfnas ~ Marlr.ha". :~ois qlJ~ ta: erro a
'eta substancialmente a finalIdade Oa orecosta.•

Ao ensejo. reitero. V.'EXI'.

de esU..a e ccnslderaçao.

EXMO. Se.....-
'""'1BSEN PINHElRC

DO PIIESIDENTE
CAMAIIA OOS DEPUTADOS

.!!lliL

(*)PROJETO DE L[I ~g 1.927, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Estabelece'prazo'para ~ue a Ecr entregue aos destinatârios
O tlcheque--poztal ti ~ •

OIS COMISSOES DE CI~NCIA E TSCNOLOGIA, COMUNICACAo E n:FO~
tL'iTICA; E DE CONS:ITUICAO E JU;5lICA E DE REDACAo CART.54l 
AAT. 2~.. II)

o CONGRESSO NACIONAL di:creta

Art. IR A Empresa Brasileira de Correios e Tel!
grafos _ Ecr deverá, obrigatoriamente, observar o prazo máximo de
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O~ (três) dias úteis para a entrega ao destinatário do valor corres

.pendente à remessa pelo sistema de "cheque-postal".

Art. 22 _.A/inobservãncia do disposto no artigo ~

terior impÚcará o pagame~í.o de encargo financeiro em base à vada

ção da TRD ao destinatário.

Art. ~2 Cabe ao Banco Central do Brasil a fisc...

Uzação do cumpr i ..."to do prazo, determinado ne.ta iei, para pagame!:.

to das remessas pelo sJstema do "cheque-postal".

"Ar\.. 2- A. Secretaria-Geral, com I finlllidadc de assistir direta e imediatamente ao
Presidenle da República no desempenho de SU~ alribuiçõ-.:s,. especiatmcn!e ~a coordcnaç:!~ d1
IçA0 Idminiwativa e na supcPlisão das Sccrelanas da Presldeuc,a da Republlca, tem a segulUte
estrulura básica: .

1- Subsecrelaria·Gelai;
11- Cerimonial;
Ul- Seerolaria de Conlrolç Interno.

Parágrafo único, A SCctc\aria de Governo. o Gabinele MiliUlf e o Gabinete Pessoal.
subordinados dirctamenlc ao PresidenlC da Rcpública, vinculam-se admínistrati\1ament.e •
Secretaria·Geral:

'REPUl\LICA-SE EM VIRTUDE DA ANEXACÃO DAS EMENDAS OFERECIDAS EM PLEN~RiO (PAIJI'Al

Art••2 O poder executivo, at'ravés do Banco Ce!i,

tral do Brasil, regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa)dias.

A situação é absurda, prejudicando, no mais das

vezes. cidadãos de parcos recursos e cuja sobrevivência depende do
nuraerário constante dos "cheQues'-pos ta! s".

.....................................................................................................................................................

. -Art. 3- O Gabinete Militar, com I finalidade de asc;istir dÍJcla e imcdialamcnte lO
Prcsld~nlC da ~~pública no descmpenho de suas atribuiçõcs nos alõ,lõuntos refcrentes li
a<.tl\\lm,~,,!açào n\lltla~, l~lar pela s~a ~gurançi& e pela segurança pc!>...ual dos tilu\:ues do~ (irg~os
csSC'nCl3lS da PrcsuJt:'nt13 da Repubhca, bem assim dns respectivas rcsidCncias e dos palácio.
presidenciais, lem a .seguinte estrutura básica:

. Art. 2~ A Secrelaria de Governo tem a finalid3de de a.'\.'iistir direta e imediatamente lO
Prc.!old:nte da RCJ.>l1bhca no dcscmpc,nho de suas a~huiçücs nos <l5stJnlus referentes::to acompanhamenlo
de a~'ôc~ e poHLU:as govemarncnl3.ls e: no rel.aclonarncnto com os Estados, o Distrito Federal e os
MUOlcípIOS. .

Art. 3- São criados os cargos de:

1 - Minislro de Esladu Chefe da Sccrcl~a de Governo:

(As. 2 do Peojelo de Lei que Iltera di'posilivos da Lei n· 8.028. de 12 de abril de 1990
sobre a.organização da Peesi~nci. da República e dos Minisl~rioS). '

sua

a ECT,

inatá-

Esta lei entra em vigor na data de

JUS T 1 r 1 C ~ ç A o

Art. 52

São Iluitas as denúncias no

nlo raras vezes, leva mais de trinta dias para
I'Jos, o denominado "cheque-postal".

publlcaç30.

de 1992)de

ANEXO

·,de

DAS I>ENOMINAÇÃO QUANTITATIVO

IOI.S Chefe de Gabinele I
10l.S SubsccrcWio 3
102.4 Assessor Especial 8
102.3 Asscssor 3
102.3 Oficial de Gabinete 4
102.2 Oficial de Gabinete 4

Cargos em comissão dG Grupo-Direçlio c Assessuramento Supcliores

SECRETARIA DE GOVERNO

11 - Sccrelmo Executivo da Seclclaria de Governo: com hie,arquia c rCllluncraç'-o
equivalentes" de Secrc\.ário Executivo dos Ministérios Ci!,is. . /'

Art. 4- 520 criados os cargos cm comisslo consLanlCs do Anc,,"o a esla Lei.

Art. S- Esta Lei cnlIa em vigor na daIJ. de sua publicaçlo.

Bruma.

tembro de 1991

, que a fiscaiiza-

JACKSON PEREIRA

Sá1a da

çlo da providência

Da! a necessidade da medida alvitrada nesta oro

po~lçãol no sentido de que os referidos documE!ntos deverilo ser entr..!:.
gues aos destInatários no prazo máximo de trê~ -as úteis, sob pena
de ser pago encargo financeiro em base a açil da TRD.

LEGISLAr;1Io CITADA ANEXADA' PELO AUTOR

* PROJETO DE LEI N° 2.491, DE 1992
(Do Poder Executivo)
ME~SAGEM NO 40/92 LEI 1I~ 8.028, de 42 de abril de 1990.

Altera dispositivos da Lei n2 8.028, DE 12 de abril~
1990, gue dispõe sobre a organização da Presidência da

República e dos Ministérios; e dá outras providências.

(ÂS COMISSOE& DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇ~O E SERVIÇO PÚ

BLICO: DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ~O: E DE CONSTITUIÇ~O E JUS

TIÇA E DE REDAÇ~O - ART. 54,RI).

Dispõe sobre a organizacão da Presi
dência õa Repüblica e dos Ministi
rios e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPODLICA
~:r~ saber ~ue o Con9r~sso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

CApITULO I

DA PRESIDtUCIA DA REPOBLICA

o CONGRESSO NACIONAL decrela: SEçI;o I

DA ESTRUTURA
An. I' Os arts. I', <JIput, 2" e 3', caput, da Lei n' 8.018, de 12 de abril de 1990, passam

a vi&<JW' com as seguintes a1teraçiles:

•Art. I- A Prcr.idí:ncia da República é consliturd:!, c!>scncilllmcnlC. pela Secrelaria de
Governo. pela Se<rctnria·Geral, pelo G.binele Mililar e pelo Gabir,ete Pessoal do Presidente da
Repllblica. •

. ..................................................:..-.-~ - .

Art. 10 - A Presidência da P.epública ê constituiêa,
eS$encí21mente, pela Secretaria-Geral, pelo Gabinete Militar e· pelo
Gabinete Pesso~l do presidente da República.

Parágrzio únicc_ Também a i~tCg=3rr.:

a) como órgãos de consulta ào présidente ~a aepúbli-
.ca:
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1. o Conselho da República:
2. o Conselho de Defesa Nacional:

SEC"O J.I

DAS FINALIDADES E ORG1.Nl z~.C1;o

2. O novo órgão terá a finalidade de assistir di retamente VO!

sa Excelência no acompanhamento de ações e poI i tlcas governamentais

e no relacionamento com os Estados, o Distrito Federal e os Munici

pios.

3. O titular da Secretaria·de Governo terá~ de Mini!

tro de Estado e será assistido por um Secretario Executivo, cargo de

naturez.a especial. e por ocupantes de cargos em Comissão do Grupo

Wreção e AssessorAlllento Supcrion. - DAS conCorNe tabrla anexa ao

?,roJ~to de ld.

Fresi-aob) como órgã.os de assessoramento imediato
República:

1. o Conselho de Governo;
2. o Alto Comando das Forças }\nnadas;
3. o Estado-Maior das Forças J~nnadas;

4. a Consultoria Geral da nepiiblica:

c, como órgãos de assisténcia direta e imediata ao
República:
1. a Secretaria da Cultura:
2. a·Secretaria da Ciência e 'recnologia;
3. a Secretaria âo Meio Ambiente;
4. a Secretaria do Desenvolvimento Regional:
5. a Secretaria dos Desportos;
6. a Secretaria àa Administração Federal;
7. a Secretaria de Assuntos Estratégicos.

dente ãa

Pnsidente da

Encanúnho I essa secretaria. Mensagem do &ce1entlssimo Senhor Presidente
da Rtpública. Icompanhada de ExposiçAo de Motivos dos Senhores Ministro de Estado da
Justiça c Secret4sio di Al1ntinisfraç40 Fetkrar, rer.tivl • projelo de rei que -Altera
dispositivOl da Lc.i n' '.028, de 12 de abril de 199Q. que disp6;e sobre I orpnizaç40 da
PlcsIdlncia da República e dos Mini5l~riOS. e di outras provit1l!nciu·.

Art. 20 - A Secretaria-Geral, com a finalidade de as
sistir direta e imediatamente ao Presidente tia República no êesemce
nho de suas 6tribuiçõés e, especialmente, nA coorãenacão da ação àd
ministrativa, no acompanhamento de programas e políticas governamen
tais e no relacionarrento com os Estados, Distrito Federal e Munici
pios. na super~isão técnica oas Secretarias da Presicência d~ Repú
blica, tem a seguinte estrutura básica:

I - Subsecretaria-Geral;
11 - Cerimonial;

111 - Secretaria de Controle Interno~

Parágrafo únicc~ O Gabinete Militar e o Gãbinete PeS
soal, subordinados diretamente ao Presidente da República, vincu
lam-se administrativamente à Secretaria-Geral.

A~D· 128 ISO
senhor Primeiro Set:reltrio,

I!m 13 de r.verelro de 1992.

Art. 30 - O Gabinete Militar, com a finalidade de
assi~tir direta e imediatamente ao presidente da República no gesem
penho de suas atribuições nos assuntos refer~ntes à administratâo
militar, zelõr pela Süa sêguran~ã ~essoal, a ào Secre~ãriü-Geral, a
do Chefe do GLlbinete ~Iil itar e a do Chefe do Gabinete Pessoal, bem
Assim das respectivas residências e dos palácios presidenciais, tem
• seguinte estrutura básica:

MARCOS COIMBRA
leC1'cl'rio·Oer~1 da

Prald!nda dõl República

I - Chefia i
11 - subchcfia da Marir.ha;

111 - Subchefia do Exército;

A Sua Excel!ncla. o Senhor
Deputado lnoc!nclo Oliveira
Primeiro SecTel~rio da Câmara dos Deputados

IV - Subchefi'a õa Aeronãutic.3;
V - Servi~o de S~guranta.

Ml1nsagem n9 40, de 1992, do Pod~r E>:'2ct.ltivo N~ ·1
Senhores Membros do CongTc55D N~cional,

NOS termos do parágrafo 1° do artigu 64 da Cnnstiluiçác Feucrnl, tenho a honra

de s.ubmeter à ch~""ada deliberação de VOS!;a5 Euelências, uemnpa:- t..,adv de f'lt:po!iiçãO de

MoLÍ'w'o~ L10s Senhores Ministro de E!ltatlo Justiça e SCCH.'t:í.riO l\a At.:;-lIinistTtJçflo redesal. o

anexo projeto de lei que "Allera dispositivos da Lei n' 8.028. de J2 de nt'dJ de 1990, que

dispõe sobre a organização da. Presidência da República e do. M.oistério5, e di ootrõj5

pro\'idéncias".

Acrescente-se um artigo 4g , renumerando-se os demai~,

com a seguinte redação:

--Art. 4g. O inciso 1 do art. 2) da Lei n2 8.028,
de 12 de abri: de 1950, passa a vigorar acrescido
da alínea abaixo:

............................. --" - .

p) Departamento de Polícia Ferroviária Federal;

.. ""
nrasilia, em 13 de fevereiro 'le 1992.

----- JUSTIFrCAç1\O

ExroSrç/io DE ~OTTVOS N9 19(51)1', DE 12 DE FEVEP.:':IRO DE

lct92, DOS SENHORCS rUNISTPOS Df; r:STl\D:) 01\ JUS'f:<;A E

Sr:CRETIiRIO DA ADI1INISTRIIÇ1\O I'r;Dt:RI\L.

A alínea b do inciso I. do art. 19 da Lei n2 8.028, de
12.04.90 I incluiu como assuntos cuja competência é do Ministé

rio da Justiça a polícia ferroviária federal.

No entanto, não previu dentro da estrutura do referi
do Ministério, um órgão destinado à execução dessas at! vidades.

E o que propomos na presente emenda.

Excelenlissimo Senhor Presidente da Republica,
Sala das Sessões; em 26 de fevereiro de 1992.

Atendendo à determinação de Vossa Ex.celf;nc1a. enca1l1rn.:mos à

sua elevada cons1deraçã11"""Proj~tode~ieique nl~a. dt;Jo~it1vos da

Lei oI á.o2B. de 12 de abril de 1~90, e cria, na Presidência da Rep~

bUcal a Secretaria ,de GovernC4.
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N o
<:>2-

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Federal" •

Inclua-se o seguinte artigo, numerado como art.

29, renumerando-se os subsequentes:

Art. 29 A Lei n9 8.028, de 12 de abril de 1990,

passa 11. vigorar com ó seu art. 23,' inciso I, acrescido do se

guinte letra "p":

Art. 23. são órgÃos especificas dos Mi

nistérios Civis:
I- no Ministério da Justiça:

p) Departamento de PolIcia Ferroviária

A Constituição Federal, em seu art. 144, estabel,!.

eeu que a segurança pública, dever do Estado, direito e respo~

sabilidade de todos, é exercida pela preservação da ordem pú

blica e da incolumidade das pessoas e do patrimõnio, através,

dentre outros órgãos, da "polIcia ferroviária federal" ( inci

80 XII do caput ).

Ainda não houve a efetivaçio do comando const'lnte

do § 39 desse mesmo texto co~stitucional, assim. redigido:

539 A policia ferroviária federal, ór
gão permanente, estruturado em carreira, destina

se, na forma da lei, ao patrulhame.nto ostensivo

das ferrovias".

Nenhum de nós iqnora a extensão da malha ferrov!

ária brasileira bem como a importância desse polIcia ferrovi!

ria. Ocorre, nó entanto, que a Rede Ferroviária Federal e li.

C.B.'l".U. não tém podit!o contar com essa polIcia, na plenitude

de sua atuação, porque falta à lei definir a situação funcio

nal dos integrantes desse órgio permanente. Hi quem opine que

el.& deveriam ficar no Ministério da Infr....Estrutura enquanto

outros, com .aior bom senso, defendem aUA integração ao Minis

tério da Justiça por exercerem poder de policia e i semelhan

O. do que ocorreu COIl1 a Policia Rodoviária Federal.

Creio que o momento atual, quando se discute a _!
teraçio da Lei n9 8.028/90, que cuida da estrutura da A&ain1a

traçÃo Federal, é o oportuno para que, colocando .. PolIcia ....!:
. rovliria Federal dentro da 41ctrutura do Ministério da. Justiça,

como órgão especifiCO, possamos sanar uma grave deficiência no
serviço públit;:o fe:deral.

'------.
.~.,~<~

&!"~.Á.Cr."-C'-' (="',J/t.) c':'t/,eJ/O

/) /.I,
X, N - /7 ..

Federal".

de 1992Sala das Sessões,

Art. 29 A Lei n9 8.028, de 12 de abril de 1990,
passa a vigorar com o seu art. 23, inciso ri acrescido do se
guinte letra "p l!:

Inclua-se o seguinte artigo, numerado como art.
29, renumerando-se os subsequentes:

p) Departamento de Policia Ferroviária

.............................

Art. 23. São órgãos especificos dos Mi
nistérios Civis:

1- no Ministério da Justiça:

A Constituição Federal, em seu art. 144, estabele
ceu que a segurança pública, dever do Estado, direito e respo~

sabilidade de todos, é exercida pela preservação da ordem pú-

blica e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através,'
dentre outros órgãos, da "policia ferroviária federal" ( inci.
so IXI do caput ).

Ainda não houve a efetivação do comando constante
do § 39 desse mesmo texto constitucional, assim redigido:

11 §:9 A policia ferroviária federal, ór
gão permanente, estruturado em carreira, destina
se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo
das ferrovias".

Nenhum de nós ignora a extensão da malha ferrovi
ária brasileira bem como a importância desse policia ferroviã'
ria. Ocorre, no entanto, que a Rede Ferroviária Federal e a
C.B.~.U. não têm podido contar com ess~ policia, na plenitude

de sua atuação, porque falta à lei definir a situação funcio
nal dos integrantes desse ór~o permanente. Há quem opine que

eles deveriam ficar no Ministério da Infra-Estrutura enquanto
outros, com maior bom senso, defendem sua integração ao Minis
tério da Justiça por exercerem poder de polIcia e à semelhan
ça do-que ocorreu com a Policia Rodoviária Pederal.

Creio que o momento atual, quando se discute a aI

teracão da Lei n9 8.028/90, que cuida d~ estrutura da Adminis=
tração Federal, é o oportuno para que, colocando a Policia Fer
roviária Federal dentro da estrutura do Ministério da JUstiça~

corno órgão especifico, possamos sanar uma grave deficiência no
serviço público federal.

JUSTIFICATIVA

Inclua-se o .eguinte artigo, numerado como art.

29, renumerando-se os subsequentes:

p} Oepartamento de Policia Ferroviária
Federal" .

A Constituição Federal, em seu art. 144, estabel,!

eeu que B. segurança pública, dever do Estado, direito e respo!!,

sab1lidade. d~ todos,. é exercida pela preservação da ordem pú

blica e dA incolumidade das peGsoaG e do patrimônio. através.
dentre outros órgãos, da "policia ferroviária federal" ( inci

ao 111 do caput 1.
Ainda não houve a efetivação do comando constante

do § 39 desse mesmo texto constitucional, assim redigido:
§39 A policia ferroviária federal, ór

gão permanente, estruturada em carreira, destina

se, na fama da lei, ao patrulhamento ostensivo

das ferrovias".
Nenhum de nós lqnora li. extensão da malha fenov!

ária brasileira bem como a importância desse policia ferrovi!

ria. ocorre, no entanto, que a Rede Ferroviária Fed'@ral e a

'OS: PAGINADOR
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C.B.T.U. aio tia podido cont.r COll •••• poJ.1c1., na pl.nitude

de .ua atUllção, porque falta i lei deUnir • aituação funcio
nal 40a 1ft~egr.nt.. deSH órgão peraanente. Há q1aII opine que
el•• deveri_ ficar no Ministério da Infra.·Eatrutura enquanto
outros. coa ..ior bca nnao, def.ndUl aua integração ao Minis
tirio da Justiça por exercer" p:oc1er 4. policia e à ....lban
ça do que ocorreu COlO a pol1ci. llDdov1ãr1a Federal.

Creio que o aomento atual, qullndo .. discute a a!

teraçio da Lei n9 8.028/90, ·'lue cuida da eutrutura da l\dIl1ni.
tração Pe4er~l, i o oportuno para que, colucando. Policia '-L
rov1iria Federal dentro da estrutura do Ministério da Justiça,
como órgão .specifico, po••UlOS ••nar uaa ~Jr.v. deflclincia nO

.erviço públicc federaL

()

5

Achamos que tal exigência ~ um excesso de zêlo.

A simpl~s apresentaçfto de u~ documento já deveria trazer íns!

t. a sua presunç§o de veracidade. Realmente n§o 6 de se pres~

mir que toda assinatura seja falsa, pois o normal ~ 'l.U"~"seja

exatamente o contrário. A fraude não se presume, que a alega ~

que deve comprová-la.

Todavia, mantivemos a exigência de reconheci..e.!!

to de firma para os casos em que a lei exige a concess§o de P2
deres especiais, ou seja, nos casos de levantamento de quantia

liberada em juizo, no recebimento de quantias e conseqüente
quitaç~o destinadas ao seu cliente, na celebraç§o de acordos

sem a presença do mandatário, na aceitaçfto do perd~o do ofend!

do em nome do r6u ou querelado, etc.

Acrescente-se um artigo 4R
t renumerando-se os demais,

com a seguinte redaçfto:

""Art. 40 - O incho I do art. 23 ·da Lei nO 8.028,. de

12 de abtil de 1990, passa a vigorar·acrescido da

alínea abaixo:

Ach~mos que tal se justifica, Uma vez que há.
infelIzmente. advogados que nfto primam pela honestidade e lisu
ra, sendo convenIente, portanto, maior rigor nas cjr~unstA;

cias onde o representado fica à marc! do seu mandatário. -

A medida, além de ser' de grande' contrlbuiçfto pa
ra a s9ciedade, é também um incentivo à desburocratizaçfto. Po;
todos este motivos é que contamos com o apolo dos Ilustres Pa
res. -

....................................................
p) Departamento de Polícia Ferroviihia F~deral;

.............................................................li"
JUS T I F.I C ·A ç A O

A alinea b do inciso I do art. 19 da Lei nO ~.029, de

12.04.90, incluiu como assuntos cuja competllncia é do Ministé

rio da Justiça a Policia Ferroviária Federal.

Contudo, nfto previu,dentro da estrutura .do referido'

Ministério, um órgão destinado à execuçio dessas atividades, '

sendo essa a lacuna que a presente emenda 'pretende suprir.

Sala das

O","" .,,~~~(PFL/HS~i~
/~~~~

oep:ldo IvAN GUERRA
(PFL/P )

~Ala de Sessões, 94-a-.;~arço de 199~/'
. . J ..y

.! DEPUTADO MEII\'bES .áOT1'Lj SY..
~

. f/'- .~/'..,.. ,j~~.c. ."" .. ...-:..
(

..... ;'./ ,........ ~._.

,I:'" 00' j.
DEP. NILSON GIBSOlI (PMDB- PE)

(*) PROJETO DE LEI N!! 2.523, DF. 1992
(Dos Srs. Waldir Guerra e lvânia c:Juena)

Of. 00 069/92

Senhor Pre~idente,

Brasília, 16 de março de 1.992:

O..flro. Publlqu..-s.. ~_:_

EII I~ 10"1 9:i. ~.nte

da

Exmo .. Sr.

~p. I&SEN PINHEIRO

DO. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA,

Ao ensejo, vimos comunicar a Voss~ Excelên
cia que por erro datilográfico, passamos à publicaç30 Proje

to ~e Lei n2 2 .. 523/92, de nossa autoria, suprimindo por in~ci

rO'um d~ seus àrtigos.

f~
WALDI ~tUERRA

Deputad

se apre-senta. rei teramcs prote!!.Sendo o que

tos de consideraçao e apreço.

:~«~

Diante do exposto, ~olici tamos llo Vessa Exc!:.

léncia que determine a suspens.!o de distribuiçao do citado Pro

jcto de Lei, por parte da SeçAo de Avulsos e a publicaç30 do
t~xto revisto e retificado, em anc~o.

Art.10 Fica abolida a exillência do reconheci

Ilento de firma para a outor,ga .de procuração ad judicia.
Art .. 212 O rec.onheclmento dI! firma nas procur!

çlles de que trata o artigo anterior 56 será necessário quanoo
a lei exIgir a concessão de poderes especiais ao mandatário.

. Art. 30 Esta, lei entra em vIgor na data
Sua publlcação,

rio.
Art. 40 Revogam-se as dlsp,oslções em oontr~

JUST IFICAÇllD

A apresentação desta proposiçio justifica-se,
na medida em Que um dos grandes responsáveis: pelos tumultos e
aglomerações dos cart6rlos é o reconhecimento de firma. Prati
camentl! documento nen'lUll'J tem validade.no Brasil se a assinatu
ra que nele consta não esti,!er reconhecida em cartório.

(0) Rquhlic....~e em virtv.de t!t: i!u:orreçõcI no anleriar

Determina a incxigibllidade do reconhecimento de d1r~,
nas procuracõe3 "Ad judlcia".

(A ~~IssAo DE CONST:TUIÇAO EJUSTI(~ E DE REQAÇAOI

O CONGRESSO NACIONAL DE~RETA:
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o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, após a Câmara dos Depu
tados ter dado urgência para o projeto do salário mínimo,
toda a sociedade começou a nos cobrar uma definição.

Presidindo a Subcomissão instalada para tratar do assun
to, já ouvimos as centrais sindicais, e os empresários já entra
ram em contato conosco. Mas lamentamos que até o momento
não tenhamos conseguido fazer com que o Governo se sente
à mesa para discutir o assunto. Os próprios Parlamentares,
e entre eles destaco o Presidente em exercício neste momento,
Deputado Nilson Gibson, nos têm lembrado que o importante
agora é colocarmos o projeto na pauta. Se o Governo não
quiser discutir, vamos para o voto.

Queríamos tentar uma negociação, uma mediação, até
para evitar o veto, mas, diante desse quadro, e até pela insis
tência de dezenas de Parlamentares, a Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, no dia de ontem, decidiu
que, na quinta-feira próxima, depois de ouvir outros setores
da sociedade, com a participação ou não do Governo, vai
votar o projeto definitivo de salário mínimo. Vamos tentar
marcar a votação com o Presidente Ibsen Pinheiro para o
dia 14, ou seja, uma terça-feira, o mais tardar, dia 15.

Faço, mais uma vez, da tribuna desta Casa, um apelo
à Liderança do Governo. Pretendia viajar para o Rio Grande
do Sul neste fim de semana, juntamente com outros Parlamen
tares da Subcomissão, mas suspendi a viagem. Estamos à
disposição do Governo para negociar, na sexta-feira, no sába
do ou mesmo no domingo, na segunda ou na terça-feira, até
porque, Sr. Presidente, o Ministro Marcílio Marques Moreira
virá a está Casa na quarta-feira. S. Ex' virá depor na Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público e na Comis
são de Economia, Indústira e Comércio, mas acredito que
haverá espaço para a negociação. O Ministro vai fazer uma
análise de conjuntura, vai dizer como ele vê a política salarial,
mas duvido que esse seja fórum ideal para discutir técnicas
jurídicas. A discussão, ali, é política, vemos o aspecto social,
a repercussão na Previdência. Portanto, creio que será impos
sível analisarmos e discutirmos uma proposta de salário míni
mo para ser votada já na quinta-feira no plenário da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Com essa preocupação, uso, neste momento, a tribuna
da Câmara dos Deputados para fazer um apelo às Lideranças
do Governo, no sentido de que acionem os técnicos do Minis
tério da Economia e do Ministério do Trabalho e da Previ
dência Social, talvez o próprio Secretário Roberto Macedo,
para que sentem à mesa conosco antes da quarta-feira. Até
lá, então - quem sabe - talvez passamos aprovar um projeto
de salário mínimo definitivo. A minha preocupação é que,
se isso não acontecer, no dia 19 de maio o governo possa
anunciar a sua proposta, e daí passarmos o mês de junho
e o próprio recesso de julho sem termos ainda um projeto
de salário mínimo.

Reafirmo que entrei ontem, com uma ação junto ao Pro
curador-Geral da República para tentar retroagir o novo salá
rio mínimo a fevereiro, já que de fevereiro a abril, no meu
entendimento, o País ficou sem uma política salarial. Enten
.demos que o projeto ora em discussão representa uma política

salarial a vigorar daqui para frente, que não será retroativa
a 19 de fevereiro.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Deputados, esta
madrugada, por volta das duas horas da manhti, encerrou-se
uma reunião que julgo transcendental, uma reunião histórica
para o Partido da Social Democracia Brasileira.

Convidado o partido para integrar o Governo, as trata
tivas principiaram anteontem, entre o Ministro Jorge Bor
nhausen e o Presidnete do PSDB, Tasso Jereissati. Ontem,
em primeira discussão, ficou claro o sentimento unânime da
bancada d~ que o PSDB não deveria participar do Governo,
especialmente exercer cargos oferecidos por ele. Depois, na
reunião da Executiva Nacional, com a presença de Deputados
e militantes do partido, ficou decidido, finalmente, lá pelas
duas da manhã, que hoje o Presidente Tasso Jereissati vai
até o Ministro Jorge Bornhausen agradecer a S. Ex. o convite
recebido.

O PSDB fica à disposição do Governo Fernando Collor
para as questões relacionadas com os interesses do País. Isso
é muito importante, Sr. Presidente, SrP e Srs. Deputados,
porque, em virtude da incapacidade gerencial do Governo,
da demissão coletiva dos Ministros, arranjanda pelo próprio
Palácio do Planalto, tod aa responsabilidade e todo o ônus
de uma administração ruim e incompetente estavam sendo
novamente jogados sobre o PSDB.

Ontem, títulos de primeria página dos jornais brasileiros
noticiavam: "PSDB obstrui", "PSDB não permite que o Go
verno Collor complete o seu Ministério" e por aí afora, com
prometendo o Partido naquilo em que não tem culpa.

Tivemos um candidato a Presidente, Mário Covas, que
não chegou ao segundo turno - candidato qualificadíssimo.
No momento em que o eleitor não escolheu o nosso candidato,
reservou-se a posição de partido que deveria fazer oposição,
como estamos fazendo. A oposição é que foi reservada ao
PSDB. E é oposição que, a partir de agora, de forma muito
definida, nós, os 41 Deputados do PSDB, vamos aqui fazer
- oposição construtiva, é claro. Vamos votar com o Governo
quando acharmos que está de acordo com os interesses do
País, e vamos votar contra o Governo quando entendermos
que está indo contra os interesses da Nação.

Acabou-se, de uma vez por todas, aquela acusação infun
dada de que o PSDB é um partido "em cima do muro".
Todas as questões que passam por esta Casa são criteriosa
mente examinadas pela Liderança e pelos Deputados que inte
gram a bancada do PSDB. As vezes, o que parece "em cima
do muro", no fundo, é o senso de responsabilidade da banca
da, que não quer votar sem saber exatamente do que se está
tratando e que conseqüências terá a decisão que se vai tomar
neste plenário.

Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Deputados, estou feliz em poder
dizer que praticamente não dormimos a noite passada, em
face do que foi decidido. O PSDB não é governo. O PSDB
não criará problemas para que o Governo Collor complete
o seu Ministério. O PSDB estará seJ:11pre voltado para as
boas causas, como sempre esteve, e à disposição do Governo,
para um diálogo franco, aberto, transparente e, fundamen
talmente, que não envolva interesses outros que não sejam
os interesses superiores do País. (Palmas.)
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o SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, faço minhas as palavras
do nobre Deputado Adroaldo Streck.

Há cerca de dez anos, quando pertencíamos ao CONFEN
- Conselho Federal de Entorpecentes, apresentamos à dis
cussão do órgão uma proposta no sentido se ser estudada,
principalmente junto à EMBRAPA - Empresa Brasileira
de Agropecuária, a possibilidade de emprego de ervas dani
nhas ou .microorganismos para combat(~r o cultivo da folha
de coca, de onde, como se sabe, se extrai a cocaína.

O tema foi à baila porque àquela época as autoridades
americanas -principalmente o DEA, Drug Enforcement Ad
ministration, órgão de repressão às drogas dos Estados Unidos
-estavam utilizando um agrotóxico, o Paraquat, para destruir
plantações de maconha, principalmente no México.

Acontece que o emprego deste herbicida, o Paraquat,
pode ser danoso para o meio ambiente e, também, se ficar
como resíduo nas plantações próximas ou em restos da Canna·
.bis, provocar fibrose (endurecimento dos pulmões) em indiví
duos que, eventualmente, utilizarem os produtos contami
nados.

Assim, a possibilidade de se fazer o combate à maconha
e à coca, plantas psicotrópicas, através do controle biológico
seria uma solução mais adequada, com riscos infinitamente
menores.

Não sei o que a~onteceu com a proposta porque, pouco
tempo depois, abandonei o Confen, exonerado que fui pelo
então Ministro da Justiça, Fernando Lira.

Agora, o assunto vólta à baila e, desta vez, a nível interna
cional. Acabo de receber correspondência do ilustre Embai
xador do Brasil no Peru, Dr. Raul Femando Leite Ribeiro,
que fiquei conhecendo em minha recente passagem pela Capi
tal, Lima, informando que autoridades peruanas, já há algum
tempo, têm estado preocupadas com o aparecimento, no Vale
do Huallaga, de uma praga de origem e: características desco
nhecidas, que estaria reduzindo, de maneira drástica, a produ
tividade da plantação de coca na região. Chegou-se mesmo
a especular a possibilidade de que tal praga poderia resultar
de uma guerra bacteriológica desfechada pelo DEA, sem o
conhecimento e/ou a permissão das autoridades peruanas.

A referida regiãô do Peru é uma das melhores para a
plantação e o cultivo da coca, dando urna planta com concen
tração elevada de cocaína, que atinge mais 0,5% a média
das outras regiões. Lá, 250 mil pessoas, ou mais, se dedicam
ao cultivo de 160 mil hectares de coca, que correspondem
a mais de 60% de toda a produção do País, atingindo um
valor próximo de 2 bilhões de dólares.

Segundo notícias divulgadas pela mídia peruana, as cultuo
ras de coca estão sendo dizimadas por essa praga, que atinge
não só as raízes das plantas, como também as folhas, tornan·
do-as amareladas e, em seguida, completamente ressecadas.

De acordo com os agricultores da região, a doença da
eritroxilácea seria induzida por agentes do DEA americano
ou então devido à intensa cultura de coca, sem os cuidados
mínimos com o solo da região. Entretanto, segundo o missi
vista, pesquisadores da Universidade de La Molina, depois
de fazerem várias investigações e testes laboratoriais e de
campo, chegaram à conclusão de que o responsável é um
fungo, o fusarium oxyporum, parasita que tem atacado dife
rentes culturas de diversos vegetais em vários países da Amé
rica Latina, provocando uma doença conhecida como "Enfer
midade do Panamá".

Em 1905, tal fungo atacou plantações de algodão no Peru,
destruindo-as. A doença foi denominada "Wilt" ou "Marchit
tez". Depois, atacou também plantações de legumes, como
alfafa e aspargos. Em 1941, quase destruiu completamente
as plantações de linho. .

De -acôrdo com os especialistas, a transmissão da praga
acontece com muita facilidade, o que é muito importante
se se pretender com ela destruir plantações de coca. É o
combate biológico, a guerra bacteriológica contra essa outra
praga dos dias atuais: a coca.

No Peru, o problema é sério, pois a economia do País
depende substancialmente da produção de coca, e milhares
de famílias de campesinos dependem dela. Diz a esse respeito
ainda mais a Embaixada do Brasil em Lima: "é possível que
a devastação das plantações de coca por essa praga no Peru
provoque o desemprego e a miséria de fração importante
de sua população rural". Os movimentos subversivos, como
uma espécie de "braço armado" do narcotráfico, não deixarão
de aproveitar o quadro acima para alargar suas ações de recru
tamento das populações locais".

Talvez isso tenha um outro lado profundamente positivo:
motivação de países desenvolvidos - principalmente dos Es
tados Unidos - que têm tão graves problemas com a coca
e a cocaína, no sentido de investirem em culturas alternativas
- como a quineira por exemplo, que produz um antimalárico,
.o quinino - a fim de auxiliarem a sobrevivênia da população
rural do Peru.

No Brasil, o assunto é de máxima importância, pois talvez
esse fungo possa servir à destruição também das extensas
plantações de maconha - principalmente em Pernambuco
- e também do epadu, uma variedade de coca no norte
do País. Afinal nossa economia - ao contrário do que acon
tece naquele país - não depende da cultura dessas plantas
psicotrópicas, que só têm servido para enriquecer marginais
e contraventores. O problema é usar o fungo sem afetar as
culturas de plantas e vegetais úteis.

Com a palavra os agropesquisadores e os fotoquímicos
do País. É deles o desafio.

O SR. JAIR BOLSONARO (PDC - RI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, meus companheiros,
o assunto que me traz à tribuna de hoje diz respeito ao controle
da natalidade no Brasil.

Sabemos que esse é um dos temas mais explosivos da
atualidade sócio-econ6mica do nosso País. Mas, como envolve
questão gravíssima, a ninguém é dado o direito de omitir-se
diante dele, principalmente se, como nós, exercer uma função
de natureza pública.

Estamos fazendo referência ao crescente problema da
falta de, uma política efetiva de controle de natalidade no
Brasil. E preciso encontrar, com urgência, uma forma legal
de promover esse controle, com vista a que o casal possa
obter autodomínio físico e psíquico sobre a prole que pode
e que deseja ter.

Em razão disso, vamos mais longe, pois até mesmo a
palavra "planejamento" familiar consideramos inadequada,
porque a vemos como expressão de um conceito que não
atende à necessidade de que o Brasil tenha um programa

.oficial voltado ao controle dos índices de natalidade.
É certo que o nosso País, até mesmo por obediência

ao que se acha inscrito no Capítulo dos Direitos Sociais da
Constituição, tem obrigação de assegurar assistência médica
oficial a todos os brasileiros para que possam livremente deci)
dir sobre o número de filhos que desejam ter.
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O temor de uma nova explosão de crescimento popula
cional fez o governo da China decidir que vai começar a distri- .

Por isso, somos favoráveis a que todos os hospitais públi- buir as controvertidas "pílulas de aborto" em janeiro de 1992.
cos, conveniados ou por eles contratados, tenham condições As pílulas RU-486, desenvolvidas há cerca de dois anos na
de realizar vasectomia e laqueadura de trompa, que são méto- França, já estão sencio produzidas em fábricas em Pequim
dos eficientes e aprovados de contracepção, desde que prece- e Xangai.
didos de ampla campanha pelo rádio e pl:lIl;l televisão. ' O médico Zhu yaohua, da Comissão Estatal de Planejà-

Considero mesmo que um programa com essas caracte- mento Familiar, prevê que a distribuição em larga escala estará
rísticas é mais urgente e necessário do que, por exemplo, em andamento ao fim de 1992. Até lá, o governo chinês espera
a campanha publicitária para instalação de cinco mil escolas, ter concluído testes clínicos para provar que as pílulas, são
batizadas com o nome de CIAC, porque escola não é creche, seguras. O país é o recordista mundial de abortos, com 14
não é restaurante e não é jardim de infância. Esses empreen- milhões realizados a cada ano.
dimentos têm, em verdade, o grande e principal mérito de Segundo Zhu, a China vai seguir normas internacionais
constituir-se na alegria de empreiteiras, ávidas pelos lucros de segurança na distribuição da dorga abortiva apenas para
fáceis distribuídos à mão larga pelos poderes públicos. ' mulheres abaixo de 35 anos que estejam grávidas há menps

Também queremos fazer referência à denúncia que está - de 49 dias. Mas um especialista ocidental em saúde pública
sendo formulada pelos partidos de esquerda brasileiros, dando que trabalha em Pequim acredita que será muito difícil manter'
conta de que cerca de sete milhões de mulheres foram esterili- controle médico sobre a distribuição nas áreas rurais, onQe
zadas até agora em nosso País, fato que nos leva a um único vivem 80% da população chinesa e onde a política de controle
comentário. Se tais procedimentos médicos não tivessem sido populacional tem dado menos resultados.
realizados, certamente teríamos hoje, mais dez ou doze mi- , O governo chinês teme que a superstição eleve apopu
lhões de menores em situação irregular, engrossando a multi- lação do país em 24 milhões de habitantes no ano que ,vem.
dão d~ crianças que se acham em completo estado de íriiséna. Pelo zodíaco chinês, 1992 será um "ano do macaco", conside-

E preciso que as famílias brasileiras se conscientizem da rado,propício para ter filhos. ,
necessidade de manter sob controle as proles. Essa é a 'única . O diário em inglês China Daily disse domingo que ,~
solução que não atinge a dignidade dos casais, porque I1ão população chinesa deve chegar a 1,16 bilhão no fim deste,
interfere numa decisão que deve' pertencer exclusivamente ano. Isso representa um crescimento de 17 milhões em relação
a eles, permitindo-lhes ter filhos que possam viver longe da a um ano atrás. Isso fez o governo abandonar seu plano de
miséria e que sejam úteis à sociedade. chegar ao ano 2000 com uma população em torno de 1,2

Sem dúvida que esse tema, por sua inegável importância bi~hão de 'p~ssoas. A previsão agora é de 1,3 .bi~hão.
e por seu caráter de relevante prioridade, deve mesmo constar, ' 'c? mmIstro Pe!1~ Pe~un, chefe da C~m~sao Estatal de
de forma obrigatória, nos currículos escolares, a fim dé qile PI~Q-eJamento_FamIlIar, dIsse 9ue 123,7 mIlhoes de mulh:rf;s
possa ter sentido educátivo para a população. Só o esclareci- chmesas estar~o em 1~~2 na faIxa entr~ 2~ e 29 anos, consIde
mento das pessoas é que lhes possibilitarádecidir, com. s~~u- rada ~ de maIor fertIlId~~e; 1~,2? mIlhoes completarão 2~
rança e independência, sobre questão delicada que envolve an~s, I~ade qu~ as .estatIStIcas mdIcam como aquela em que
o foro íntimo de cada um. . ~aIs chI~esas tem filhos.

Lembro aqui que sou, antes de Parlamentar, membro Também no domingo, o ministro da Agricultura, Liu
de nossas gloriosas Forças Armadas. O serviço militar obriga- Zhongyi, conclamou os chineses a uma "atitude de guerra~'

tório recruta por ano cerca de 800 mil homens, dos quais' para elevar a produção agrícola. Em artigo no "Diário dos
somente 200 mil são considerados aptos para servir à Pátt1a. Agricultore~", ele disse que os nasciment~s previ.stos para
A maioria é reprovada no exame médico; o' que prova que 1992 poderao comprometer 25% da produçao de alImentos. "
de nada adianta à Nação' ter uma multidão de brasileiros sqb- ,Apena~ um sétimo do território chinês se presta à agricul~

nutridos sem condições de servir ao seu País. ,. tura. Reformas de tipo capitalista no sistema de produção
É p;eciso, portanto, que todos tenhamos os pés no chão agrícola permitiram que a safra de grãos saltasse de 407 mi

e passemos a tratar desse tema sem demagogia, sem interesse: lhões d~ toneladas e"! 1989 pa~a ~35 milhões em ,~990. ~
partidário ou eleitoreiro, porque de nada adiantam nossas produçao deste ano fOI de 425 mIlhoes de toneladas.
convicções religiosas, políticas ou filosóficas, quando está em O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS) - Sr. Presi
jogo, .sem dúv~da, uma quest~o bem mais grav.e ~ .que, de dente, Sr" e Srs. Deputados, poderíamos, neste momento,
fato, mteressa a segurança naCIOnal. Temos de ~IabIhzar e~te falar da expectativa de todas os brasileiros, no Congresso
País e Aap~mtar o caminho certo do desenvo,lvImento socIa~ Nacional e fora dele, em face das modificações no Ministério
e economICO. , '.. . . do Govemo Collor. Mas vou deixar para fazê-lo numa outra

Sr. ~residente, soli~it? a V..Ex' que ~ande transcrey~r. oportunidade. Evidentemente, nosso desejo é de que o Go
nos AnaIS da Casa matena publIcada no Jornal Folha de S.' verno acerte. O Brasil não se pode dar ao luxo de continuar
Paulo de dezem~>ro passado, sobre o início do uso da pílula, a ter governos que errem da forma como vêm errando, no
de aborto ~a Chma. ,,: âmbito federal, há cerca de uma década notadamente. Esta-

MA TERIA A QUE SE REFERE O ORADOR: mos jogando fora oportunidade sem fim, Sr. Presidente. E,
"CHINA COMEÇA A USAR PÍLULA ultimamente, há a política que já cop.sagrei aqui como o reino

DE ABORTO" EM 92 das contradições. Eis como resumiria uma definição sobre
A - o desempenho do Governo Collor até esta data: diz uma

GOVERNO PREVE QUE NASCIM~NTOSSALTARAO PA- coisa e faz outra, não promoveu ainda o casamento necessário,
RA 24 MILHOES fu d tI' d' á l'd - I A INO "ANO DO MACACO"· CHINESES JÁ SÃO 116 BI- ,n. am~n a em Ispens ve a~ç~ocomapa avra. pa avra

LiIÃo 'edISSOCIada da açao. Ela se dIrIge a um plano totalmente
diferente do plano da ação. É apenas marketing. Mas, se
eu fosse fazer toda essa análise, a começar pelo problema
das contradições do Governo no combate à corrupção-talvez
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o principal problema que esteja enfrentando - precisaria
de muito mais tempo.

Manifesto, entretanto a minha expectativa positiva de
que depois de errar tanto, tenha aprendido a lição.

'Quero destacar o trabalho do eminente Ministro Jarbas
Passarinho à frente do Ministério da Justiça. Se mais não
fez foi porque, como Ministro, cumpria det~rminaçõe~ supe
riores do Presidente da República. Não sei, Sr. Presidente,
se um Ministro pode imprimir sua ín?ole ao reino, n~o sei
se esta não é imprensa única e exclusivamente pelo rei. Em
todo caso, vamor ver.

Se destaco o trabalho do Ministro Jarbas Passarinho, des
taco· também a expectativa em torno dos novos nomes qu~

comporão o quadro do Ministério ora n:formulad~..Aos ~I

nistros ontem empossados, Jorge Bornhausen e Celto BorJa,
desejo todo o sucesso e apoio em tão importante missão.

Tenho defendido, perante meu partido, uma pos~ção ?~

independência com relação ao Governo, de cola~)Qraçaocntl
ca; não deixando de ajudar na busca do camlI~ho para as
soluções necessárias ao nosso País, mas sem engaJamen~o ~u~

tomático à vontade de um só, apenas porque teve 35 milhoes
de votos um dia. Não sei se os teria no dia seguinte, depois
do confisco da poupança, depois de tantar, e tantas questiún
culas e querelas que têm vindo a público, depois desse mar
de lama que tem tomado as páginas dos jornais. .

Sr; Presidente, deixaremos para fazer essa análIse em
outra oportunidade. .. ...

Era este o registro que desejava fazer hOJe, reiterando
() desejo de que o Governo Collor comece a acertar. Che~a
de tantá contradição. Chega de jogarmos fora o que .de mais
importante tem o Brasil, que é a. es~e~a.nça, a confiança, a
qualidade de seu povo e de seu terntono. O tempo passa,
Sr. Presidente! .

Inquieto V. EX' porque estou lhe roubando a~g~ns minu
tos. Imaginé àqueles que roubam do povo brasIleiro cerca
de dez anos de oportunidade. (Muito bem!) O tempo não
volta atrás. Sabe muito bem o eminente Deputado J9ão Fa
gundes, que, do nosso Rio Grande do Sul, foi par~ o Ac~e,

confirmando a luta de Plácido de Castro, de todos nós, no
granaenses, pela integração nacional, .que queremos s~r mais
brasileiros que os demais. .. . ,

O tempo não volta atrás, e mnguem perdoará o Governo,
se continuar jogando fora as oportunidades que nosso País

. tem de ser uma grande Nação, de dar aos brasileiros uma
nova e grande oportunidade, a fim de que os descendentes
de imigrantes do Japão, da Itália, da Alemanha, da Espanha,
de Portugal e da Coréia não queiram fugir, volta~ para a
terra de seus pais ou' avós. Os coreanos, que em Sao Paulo
eram tratados como sub-raça, estão erguendo suas cabeças
e mostrando ao mundó que têm muito a ensinar aos brasileiros,

. não só em termos de dignidade, mas também de capacidade,
integridade, progresso e desenvolvimento. (Palmas.)

O SR. JOÃO FAGUNDES (PMDB - RR. Pronuncia
o seguinte discurso.) Sr. Presidente, SI!" e Srs. Deputados,
a Venezuela acaba de instituir uma nova lei, segundo a qual
todo estrangeiro que garimpar ile~altnente em ~eu terr!tório
será preso e julgado com base na Lei Penal do MelO Ambiente,
que entrou em vigor e prevê severas punições, que podem
chegar a 15 anos de prisão.

Qualquer cego vê, Sr. Presidente - e o pior cego é aquele
que não quer ver - que a nova lei da Vt~nezuelatem ender:ç?
certo, f.oi feita para os brasileiros, que, por falta de uma defllll-

ção correta da'linha demarcatória;da fronteira, invadem, sem
saber, o território supostamente venezuela, onde agora estão
sujeitos às mais sever,as pe~alidllde~:

À lei' v~~ezuelana, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é tão
draconiana que descarta qualquer possibilidade de acordo di
plomático quando ocorrer crime que se considerar d~ agressão
à natureza. A lei exclui de punição apenas os povos mdígenas,
que, garantidos pela Constituição, são habilitados a explorar
os recursos naturais em suas áreas. . .

. Sou autor de uma proposta de CPI visando a definir
corretamente os contornos do mapa do Brasil que na Serra
do Parimã, fronteira do Brasil com a Venezuela, apresenta-se
inteiramente indefinido e sem qualquer demarcação.

. Com essa nova lei da Venezuela, visivelmente endereçada
ao Brasil, o garimpeiro brasileiro fica condenado à morte,
porque é expulso do Brasil, onde não tem lugar para trabalhar,
e é preso na Venezuela, por ser brasileiro e presumivelmente
perigoso.

E doloroso constatar, Sr. Presidente, que os pilotos de
g~rimpo responsáveis pelo desbravamento de tantos horizon
tes, e o próprio garimpeiro, que traçou, ao longo da História,
os exatos contornos do mapa do Brasil, estão sendo hoje
lançados à marginalidade ou ao comércio do narcon:á~co para
sobreviverem no escasso mercado de trabalho brasIlelTo.

. O novo Secretário de Assuntos Estratégicos, que é pro
fu~do conhecedor de assuntos minerais, deve examinar com·
a maior atenção e cuidado a forma de absorver esses milhares
de brasileiros, a mão-de-obra disponível na Amazônia, crian
do reservas garimpeiras devidamente ordenadas, de onde pos
samos extrair não apenas a riqueza nacional, mas também
abs.orver esse enorme contigen~e de mão-de-obra e de brasi
ieiros, cujo único crime, agora severamente punido na yene
zuela, é a coragem de lutar, com as mãos e os sonhos calejados,
por dias melhorese mais felizes.

Muito obrigado.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB - AP. Sem revisão
do,oradoI.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, em recen
te viagem ao meu Estado, Amapá, tivemos a honra e a
satisfação de estar em companhia de uma. das figuras mais
queridas deste País, homem público que muito cont~ibuiu

rio processo da transição democr~tica, nosso ~x-Presldente
José Sarney, que hoje soma sua lIderança aos mteresses do
Amapá e do Brasil. .

Em nosso retorno, vi à minha frente, dentro da aeronave,
já sobrevoando o Maranhão, o ex-Presidente José Samey,
nosso Senador, mostrando-me cada rio, cada Município. Ali
estavam os olhos do poeta, ali estavam os olhos do líder.
E pousamos. Fizemos uma visita à Capital, São Luiz e cada
obra, cada esquina tinha a mão do ex-Presidente José Sarney.

Ora, não é em qualquer dia, em qualquer momento que
se tem a oportunidade de estar acaompanhado da História
do Maranhão e do Brasil. O Amapá muito se orgulha de
ter um Senador da estirpe, da qualidade, com o cabedal de
conhecimento, com a experiência de S. Ex', que já trouxe
uma contribuição definitiva ao Amapá a zona de livre merca
do, criada em Macapá e Santana que alavancará o desenvol
vimento daquela região esquecida lá no extremo Norte, com
a participação decisiva e efetiva da ação do político, do amigo,
do comapanheiro, do estadista José Sarney.

Sr. Presidente, de volta a Brasília, fomos surpreendidos
com as mudanças, as articulações políticas com que se busca
uma nova roupagem, uma nova etapa, uma composição'dos,
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Ministérios, para garantir uma administração mais séria e con
fiável.

Vejo o PSDB se posicionando, conhecido que é pelas
suas discussões amplas, eternas, para que se chege a uma
decisão.

Quiséramos que todos os nomes públicos, todas as autori
dades, todos os brasileiros conseguissem realmente ver que
em cada lar, em cada família, a tristeza, a falta de ânimo,
o desinteresse tem batido forte.

O Brasil precisa reeguer-se Sr. Presidente. Precisamos
refletir, precisamos combater não só os efeitos, mas principal
mente as causas. Quando falamos do menor abandonado,
da prostituição, do desemprego, precisamos interpretar as ver
dadeiras causas dos problemas. Enquanto tivermos milhares
de abondonados nas ruas, sem perpectiva, a juventude sem
projeto, sem planos, sem orientação, o que será o Brasil do
amanhã? Milhares de crianças estão nascendo pelo País afora.
O problema 00 Brasil é a falta de investimento maciço no
processo educativo. Só poderemos melhorar o País quando
melhorarmos a condição de cada cidadão, que, politizado,
preparado, fará as mudanças necessárias e gerará riquezas
a este Brasil, tão ,humilhado, que hoje vemos sem esperança.
Mas a .História não pára: precisamos seguir nosso caminho
de cabeça erguida.

Sr. Presidente, existem pessoas de boa vontade, políticos
sérios, que procuram trilhar seu caminho pautados na honesti
dade e na seriedade. E preciso recuperar a vergonha, a serie
dade e a honestidade, para que possamos garantir o futuro
das gerações que estão vindo sem perspectiva. Precisamos
de um projeto.

Lá está o meu Amapá querido. No seu subsolo, há rique
za, recursos naturais, seu povo é bravo e valente. Mas, infeliz
mente, ,no extremo Norte do I'aís, no meu querido Estado,
a falta de vergonha e o cinismo do Governo têm feito coisas
absurdas contra o povo, obrigado a conviver com a corrupção,
a intolerância e a perseguição. O saque é feito à luz do dia,
o roubo é claro. Isso nos tem chocado. O Amapá também
precisa levantar-se, juntamente com o resto do Brasil, para
que possamos retomar o caminho do desenvolvimento. .

Sr..I~residente, Sr" e Srs. Deputados, agradeço a atenção
de V. Ex~'. Quero dizer ao Brasil, particularmente ao meu.
Estado, que este Deputado continua na trincheira, compro
metido com as causas populares, em nome dos votos recebidos
no Estad<? do Amapá.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao Deputado Antonio Morimoto

i
que falará pela Lide

rança do PTB.

O SR. ANTÔNIO MORIMOTO (PTB - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
apresentei ontem, de acordo com o Regimento, um projeto
de lei que propõe a criação da Área de Livre Comércio de
Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia, com a seguinte justi
ficativa: )

Criada a Área de Livre Comércio de Guarajá
Mirim pela Lei n9 8.210,de julho de 1991, ficou ela
sem condições de ser efetivamente implantada e opera
cionalizada, em face dos vetos que procedentemente
o Exm9 Sr. Presidente da República apôs, conforme
Mensagem n9 373, da mesma data, dirigida ao Exm9

SI. Presidente desta Casa.
O projeto de lei que ora submeto à consideração

do Congresso Nacional objetiva superar essas dificul-

dades, em coerência com a orientação que decorre da
quela Mensagem e em conformidade com a decisão
do Senado Federal, quando da aprovação do Substi
tutivo ao Projeto de Lei n9 25, de 1991 (n9 4.790-E/90,
na Casa de origem), que cria Áreas de Livre Comércio
nos Municípios de Pacaraima e Bonfim, no Estado de
Roraima, de autpria da ilustre Senadora Marluce Pinto.

Cuida o art. 10 ora proposto de definir a adminis
tração e a coordenação de implantação da Área de
Livre Comércio de Guarajá-Mirim à Superintendência
da Zona Franca de Manaus - SUFRA ~" Á, com o
que se inibe a criação de outra pessoa jurídica de direito
público. A aplicação subsidiária à Área de Livre Co
mércio de Guarajá-Mirim da legislação atinente à Zona
Franca de Manaus completa o quadro de viabilização
do funcionamento da Área de Livre Comércio de Gua
rajá-Mirim.

No projetado art. 11, regula-se a cobrança do pre
ço público dos serviços a cargo da Suframa, ao mesmo
tempo em que se vincu\a a receita líquida ao custeio
de projetos nas áreas de educação, saúde e saneamento

." básico, em proveito das populações mais carentes.
SI. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, é fundamental para

aquele Município do méu Estado a criação da Zona de Livre
Comércio, que será um instrumento importante para a alavan
cagem do seu desenvolvimento, que. é precário, eis que se
encontra num estágio de verdadeira crise, como reflexo da
atual recessão que atinge o meu Estado e, de resto, o Brasil
inteiro.

De modo que quero dar conhecimento à Casa, e especial
mente aos municípios de Guarajá-Mirim, dessa proposta da
maior importância para o desenvolvimento do meu Estado.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao Sr. Augusto Carvalho.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, no mês
de março, como tradicionalmente ocorre todos os anos, desde
que o ditador Getúlio Vargas procurou colocar sob seu con
trole os sindicatos de operários deste País, ainda nos anos
40, cada trabalhador foi chamado a contribuir compulsoria
mente - e aí a contradição -, compulsoriamente, com um
dia do seu salário para a chamada rubrica imposto sindical,
depois transformado, eufemisticamente, em contribuição sin-
dical. .

Ora, Sr. Presidente, um dia de salário de milhões de
cidadãos que compõem a força economicamente ativa do País
dá uma soma vultosa. Uma parte desse valor - 60% - é
distribuída aos sindicatos dos trabalhadores. Na estrutura ver
tical, infelizmente consagrada na nova Constituição de 1988,
15% vão para as federações em nível médio, 5% para as

.confererações e, até 1988, os 20% restantes iam para a conta
"trabalho, emprego e seguro", do Ministério .do Trabalho,
que, na verdade, era uma rubrica sobre a qual não se tinha
controle algum. Talvez servisse para a ditadura financiar os
interventores que colocava nos sindicatos dos trabalhadores,
quando das intromissões do Governo, para tentar amordaçar
o movimento sindical emergente nos anos da resistência demo
crática. Considero que foi um grande equívoco da Constituinte
a manutenção desse tipo de contribuição compulsória.

Creio que o meu partido, o antigo Partido Comunista
Brasileiro, hoje PPS, teve responsabilidade também, durante
décadas de sua atuação junto ao movimento sindical, na pre-
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servação dessa excrescência, porque, no momento em que
pôde, - após o penodo ditatoriát de Getúlio Vargas, quando
o País vivia um certo clima de liberdade democrática, apesar
da proscrição do próprio PCB, numa época em que se podia
travar esse debate -, o antigo PCB não teve a ousadia de
encarar de forma firme essa questão da autonomia dos sindi
catos e da necessidade de uma restruturação na forma de
organização dos trabalhadores do País. Mas essa é uma discus
são que não cabe fazer aqui, Sr. Presidente, em razão do
tempo.

Acho que a preservação desse imposto sindical nos dias
de hoje entra em confronto com aquilo que se pretende em
termos de modernização, em termos de libertação dos sindi
catos de trabalhadores do País da tutela do Estado, de qual
quer tipo de ingerência do Estado, até mesmo essa ingerência
de caráter paternalista de criar obrigação para cidadãos que
optaram por não ser filiados ao sindicato. Essa contribuição
compulsória, estendida a associados ou não, não deveria existir
na legislação brasileira. Por essa razão, apresentei um projeto,
ainda em 1989, que tramita nas gavetas desta Câmara dos
Deputados e hoje está empacado, para meu desgosto, na pró
pria Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico.

Sr. Presidente, acho que falta até mesIl}o empenho por
parte de entidades, como a própria Central Unica dos Traba
lhadores, para que seja aprovada uma proposta, minha ou
d~ outro Parlamentar, que livre o movimento operário deste
País desse resquício de ingerência do Estado na vida dos sindi
catos, que deve ser absolutamente autônoma.

Sr. Presidente, acho que esses recursos vultosos, que anti
gamente serviam como instrumento de controle do Estado
sobre os sindicatos, através da fiscalização e da. chantagem
permanente do Ministério do Trabalho e da Previdência Social
sobre a aplicação dessa verba em atividades precipuamente
sindicais, como formação de quadros e organização de fundo
de gre,ve, hoje ainda servem para a manutenção de entidades
que não têm qualquer compromisso ou vínculo com a base
dos trabalhadores, ou seja, as federaçêies e confederações.
Estas, se não fossem os recursos em referência, ruiriam como
castelos de çartas. Não teriam· qualquer representatividade
para poder garantir a longevidade e a eternidade de seus
dirigentes, que quase têm seus mandatos vitalícios. Também
porque esses recursos acabam fraudando a vontade dos traba
lhadores em cada sindicato é que digo que, se serviram ao
peleguismo amarelo, a esse tipo de dirigente sindical afastado
das bases, também hoje servem ao peleguismo vermelho. Ou
seja: certos setores sectários do movimento sindical, contando
com esses recursos, que não são controlados, já que não são
filiados -a um sindicato, não têm interesse ou não participam
do controle da sua gestão e acabam nesse peleguismo verme
lho, muitas vezes alocando esses recursos em campanhas milio
nárias, que fraudam a genuína manifestação da vontade dos
trabalhadores em cada eleição sindical.

Esta questão deve merecer, por parte do movimento sin
dical e dos Parlamentares, enfim, de todas as forças que acom
panham a evolução da história do movimento sindical e operá
rio neste País, uma reflexão mais profunda. A liberdade defini
tiva dos trabalhadores e das suas entidades em relação ao
Estado e aos partidos políticos deve passar pela extinção do
Imposto Sindical.

Por isso este registro, uma vez que terminou o mês de
março, exatamente o mês em que se faz o recolhimento com
.pulsório desses recursos, que têm servido, muitas vezes, como

disse, para fraudar a vontade dos trabalhadores nas suas enti
dades representativas.

O Sr. José Carlos Vasconcellos - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação de liderança.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a palavra
o nobre Deputado José Carlos Vasconcellos, pela Liderança
do Bloco Parlamentar.

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS (Bloco - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs.
Deputados, é impossível dirigir uma Nação como o Brasil
sem o ato da coragem. Somente com a coragem se tem a
ousadia de enfrentar o conflito, a capacidade de transformar
os hábitos, os conceitos e as rotinas ligadas ao atraso.

Somente com a coragem se podem abrir as grandes aveni
das do futuro. Somente com a· coragem se modela o novo,
ainda que agredindo os usufrutuários do velho.

O Presidente Collor tem sido o símbolo da coragem.
A sua ação é marcada pela inconformidade com o medíocre,
com os pequenos gestos, mesmo pagando o preço da incom
preensão.

. Como ato de coragem, precisão, sentido de oportunidade
e sensibilidade de grande líder deve ser vista a grande" reforma
ministerial que o Presidente Collor realiza nesse momento.

O Presidente está demonstrando mais uma vez sua dispo
sição de agregar as forças dispostas a conduzir o País ao bem
estar social e à modernização econômica e política.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, "os artistas são as antenas
da raça", disse o poeta Ezra Pound. Com a devida licença
poética, gostaria de parafraseá-lo, afirmando que "os políti
cos, os verdadeiros líderes são as antenas da Nação".

Quero dizer que nós, Presidente, Deputados e Senadores,
devemos exercitar a sensibilidade para o conjunto dos proble
mas do povo brasileiro, não apenas para questões setorhiis
e de segmentos isolados da sociedade.

Perdão pelo lugar comum, mas devemos "olhaI' a floresta,
não apenas a árvore". E, na esfera do tempo, atentar para
o médio e o longo prazo, não nos enganar com o imediatismo.

Os resultados das grandes políticas quase nunca são senti
dos de imediato. Portanto, a cortcepção do Governo hoje
é que sua responsabilidade maior, quando já consolidamos
a democracia é guiar o País à- estabilização econômica e à
justiça social. .

Os grandes líderes têm a coragem de enfrentar a adversi
dade temporária com a certeza do sucesso de sua estratégia.
Por isso, o Presidente Collor já declarou que "não se pode
governar para as pesquisas de opinião e sim tendo em vista
os reais interesses do País".

. Algumas medidas duras foram necessárias para combater
o que o Governo classifica com exatidão como "o círculo
vicioso composto pela ameaça da hiperinflação, pela carteli
zação, pela baixa produtividade, por margens de lucro abusi~

vas, pela remuneração insuficiente da mão-de-obra, pela pro
dução que não busca a economia de escala nem as condições
de competitividade internacional".

Tais ações, visando à correção de distorções seculares
a médio e longo prazo, foram realizadas em benefício do
conjunto da Nação brasileira, mesmo que contra elas se Ievãn
tassem setores da elite que o presidente não teme criticar.
Mas aqueles setores da elite que reagiram às reformas come
çam a vê-las como transformações em benefício da Nação,
mesmo que contrariem interesses setoriais e corporativos. Nas
palavras do presidente, "essas mudanças não pretendem atin-



6100 Sábado 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Abril de 1992

gir a, b, ou c, mas visam estabelecer um novo padrão de
conduta dos agentes econômicos~'.

Até alguns Líderes de Oposição, em análises profundas,
já reconheceram o relevante feito alcançado pelo Governo
na liberalização da economia. O fato de a inflação ter caído
mais de dois terços - em março de 1990 era de 84% 
não é citado pelos que preferem a crítica fácil e superficial.
Mas é verdade que pela sétima semana consecutiva se repete
uma acentuada queda dos índices de preços, como resultado
da nova conduta dos agentes econômicos - negociação entre
industriais, comerciantes, fornecedores e consumidores. ,

Sabemos que o volume de reservas internacionais -:-mais
de 13 bilhões de dólares - nunca esteve tão alto como agora.
O aumento dos investimentos estrangeiros é sinal da retomada
da confiança no Brasil, resultado da política do Governo Co
llor. E, como já disse o Presidente, é a primeira vez, desde
1965, que se vê a cotação do dólar paralelo abaixo do comer
cial.

Por tudo isso, a brisa do otimismo começa a agitar os
setores produtivos e os agentes econômicos, rumo à retomada
do desenvolvimento. Os jornais já estampam, em suas priJnei-
ras páginas, os números da recuperação econômica. ., ,

A indústria cresceu 5,5% em fevereiro em São Paulo,
em relação a janeiro. Na comparação com fevereiro do. ano
passado, esse crescimento chega a 18,9%. O comércio também
vem repondo estoques em ritmo mais acelerado, aumentando
as encomendas junto à indústria.

Há, depois de concluídas as negociações com o Fundo
Monetário Internacional e de firmado o acordo com o Clube
de Paris, um cliJna de confiança da comunidade financeirà
internacional, propiciando até o repatriamento de poupanças
nacionais, além de investimentos estrangeiros.

O Presidente Collor deflagrou, e aqui todos nós testemu
nhamos, uma das mais revolucionárias ações da nossa Histó
ria: a privatização, que hoje encontra apoio explícito ou implí
cito em quase todos os partidos.

A iniciativa e a determinação do Governo para realizar
o programa ficaram claras desde o primeiro momento; com
o leilão da Usiminas. '

Desde então, já foram realizados mais seis leilões, todos
bem-sucedidos. Em nenhum outro país do mundo foi possível
realizar tanto, em termos de privatização, em tão pouco tem
po.O Governo tem privatizado 300 milhões de d61àtes por
mês em média e busca avançar cada vez mais com esse obje
tivo.

Está clara também a capacidade de iniciativa do Governo
nas medidas do programa de agricultura, que, com a ajuda
do clima e a partir do trabalho notável de milhões de brasi
leiros, irá permitir-nos colher este ano uma safra de 70 milhões
de toneladas de grãos. ' '

Por iniciativa do Poder Executivo, podemos dizer que,
com o novo pacote agrícola, os produtores rurais de todo

,o País vão receber desconto de 80% sobre o consumo de
energia elétrica e recursos adicionais de 300 bilhões de cruzei
ros para a comercialização da safra. Agregados aos 6 trilhões
de cruzeiros de apoio ao custeio, esses recursos vão compor
uma verdadeira conta corrente do agricultor. i

Os resultados da safra deste ano produzirão 1;8 bilhão
de dólares a mais nas exportações brasileiras. E permitirão

,também que 1,2 bilhão deixem de ser gastos com importações
de alimentos. Além disso, nosso partido propôs ao Governo
o Programa de Mecanização de Pequenas Comunidades Ru
rais. '

Adotado esse programa, a agricultura das pequenas co
munidades de até 5 mil habitantes poderá ter financiamento
para aquisição de tratores, máquinas e implementos neces
sários ao aumento da produtividade agropecuária.

Na área urbana, o Governo tomou a decisão de lançar
um ousado programa de apoio às micro, pequenas e médias
empresas, com recursos da ordem de 120 bilhões de cruzeiros.
Esse programa beneficiará 3,5 milhões de empreendimentos
nesse setor, que é um dos grandes responsáveis pela utilização
de mão-de-obra no País. Isso resulta, portanto, em impacto
positivo no nível de emprego, atingido temporariamente por
algumas medidas duras do Programa de Estabilização da Eco
nomia.

Do Congresso Nacional dependem a consolidação e o
avanço do processo de modernização da economia e da refor
ma do Estado. A Nação aguarda ainda a aprovação de pro
postas de emenda à Constituição e de projetos de lei de inicia
tiva do Executivo.

Desejo enfatizar que é nosso papel, aqui, nesta Casa,
dar celeridade à tramitação dessas proposições, principalmen
te aquelas que fazem parte da pauta básica ~ a reforma
fiscal,' a reforma portuária, a Lei de Propriedade Indústrial,
a concessão de serviços e obras públicas, os incentivos 'fiscais
paIa' capacitação tecnológica, a negociação coletiva de traba
lho, e, com especial interesse e oportunidade, a Lei Orgânica
dos Partidos Políticos. Tais projetos são prioridades nacionais.
No debate e na aprovação dessas matérias é que se dará,
na prática, o verdadeiro entendiJnento nacional.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos, 'sem dúvida,
numa 'nova fase do Governo Collor. São claros os seus sinais,
n~o apenas nos indicadores econômicos, mas também no plano
institucionaL Muda a relação entre o Governo e os partidos
-' estes instrumentos de expressão da socied'ade na solução
dos conflitos permanentes que a movem. .

Nesse sentido, o Governo tomou a s~bia decisão de con
vocar representantes de diversos patidos para integrar o Poder
Executivo, ampliando as possibilidades de consolidação de
uma nova base parlamentàr, fundamental para a continuidade
do processo de reformas. ' . ' . :

, , Em tal contexto, ganha relevância maior o papel do nosso
partido - o PRN - o partido do Presidente, o partido com
a base doutrinária do social liberalismo, sem o estigma da
ação corporativista ou das doutrinas políticas ortodoxas que
"caracterizam o liberalismo clássico e o marxismo.

O PRN criou-se no sentimento que fez um Presidente.
Hoje, deve participar da articulação política do Presidente
Collor para aprovação dos projetos que realizem uma concreta
reconstrução nacionaL

Mas não devemos ser apenas a base de sustentação do,
Governo. Queremos ser um instrumento de organização e
expressão política da sociedade. Temos uma doutrina e um
programa, quadros e líderes. Ganhamos o prêmio da história,
que nos brindou com a escolha do nosso candidato na maior
eleição presidencial já realizada no BrasiL

Parlamentarista, o PRN tem a decisão de lutar pela extin
ção do multipartidarismo anárquico, que inibe a consolidação
de um partido capaz de assegurar a maioria necessária à estabi
lidade do regime de gabinete.

Nesse novo quadro partidário, articulando-se no Con
gresso e na sociedade brasileira, o PRN quer ser o núcleo
de um grande partido que adote e pratique o social-libera
lismo.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, dura é a trajetória dos
transformadores, dos que ousam quebrar as velhas estruturas
para reconstruir uma Nação. Mas, quando eles são guiados
pela História, ganham a força das abrangências crescentes.

Saibam a Nação e também o Presider,lte Collor: estamos
aqui mobilizados nessa batalha. Estamos ao seu lado pela
razão maior de estarmos ligados às suas convicções.

oSR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Ubiratan Aguiar, que terá oito minuc
tos para falar pela Liderança do PMDB.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PMDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, atentamente ouvimos a manifes
tação do pensamento do Líder José Carlos Vasconcellos, que
falou em nome do Bloco Parlamentar.

Gostaríamos de situar a posição do PMDB nesses recentes
acontecimentos e fazer uma ligação do fato de hoje com os
que vêm ocorrendo desde a posse do Presidente Fernando
Collor de Mello.

O nosso partido, com o resultado das eleições, tomou-se
a maior bancada de oposição, com a responsabilidade,de quem
tem um compromisso' com este País, uma oposição que não
c!lminha pela estrada do sectarismo, sem negar ao Presidente,
quando os reclamos maiores em favor' de nossa terra se fazem
sentir, o apoio claro e aberto dos nossos concidadãos. Assiql
procedemos quando, no Plano Collor I, houve algumas diver
gências internas que se manifestaram nas reuniões de bancada,
mas a posição majoritária nos conduziu a viabilizar um plano
que o Presidente mostrava como sendo aquele que daria ao
País as condições de combate à inflação, com crescimynto
econômico e geração de empregos. .

Já se passaram dias, Sr. Presidente" desde o momento
em'que o PMDB votou favoravelmente ao plano do Governo,
oarido-Ihe todas as condições de exeqüibilidade, em busca
do progresso e do desenvolvimento deste: País. Todói assisti
mos ao perdurar da inflação, às elevadas taxas de juros que
têm levado à concordata e a falência milhares de empresas
neste País, ao desespero dos desempregados, que estão delin
qüindo nas ruas dos grandes centros urbimos por não encon
trarem formas de ganhar o sustento das suas famílias. Temos
visto uma Nação perplexa, diante das indefinições de uni, Go
verno que constitui uma equipe, diz, na televisão, que com
ela govern'ará durante cinco anos e, pouco a pouco, pelas
razões mais diversas, afasta aqueles com quem iria governar
durante esse período. Não estamos mergulhando no mérito
das substituições, mas no das afirmações fáceis, como fáceis
são as mudanças do comportamento gov,ernamental.

Queremos manifestar nossa perplexidade, diante de um
Governo que tira do Ministério da Justiça um homem respei
tado, digno, um companheiro nosso do Congresso Nacional,
o Senador Jarbas Passarinho, e o substitui pelo eminente juris
ta Célio Borja, ou seja, apenas faz uma substituição de nomes.
Não houve qualquer alteração na grandeza do titular da Pasta
da Justiça. Ambos são merecedores. O que precisa mudar
-e é isso o que o PMDB reclama-são as idéias, as propostas,
é a linha de ação governamental. Pedimos coerência com
seu discurso de campanha, com seu Plano Collor I, buscando
o crescimento econômico e a geração de empregos. É por
esta razão que o PMDB não concorda com o aceno fácil
de cargos que possam ser oferecidos numa coalização nacional,
mas não se nega a sentar na mesa do entendimento nacional,
como partido de oposição, coerente com a sociedade brasi
leira, que quer uma democracia fortalecida pela pluralidade

das idéias, pela divergência das opiniões, por uma oposição
fiscalizadora dos atos do Executivo, que construa, que ajude
na sua linha, na trincheira do combate, mas do combate cons
trutivo.

Permaneceremos na oposição, sem participar do Gover
no. Não temos dubiedade de ação, mas firmeza nas nossas
atitudes. Por esta razão é que entendemos e queremos, como
brasileiros, que o Presidente, com essa equipe que está mon
tando, reencontre o seu discurso de campanha, a sua proposta
inicial encaminhada a esta Casa. Esperamos que S. Exº devolva
ao País a esperança, o sonho de ser uma potência respeitada,
que negocie a dívida externa de cabeça erguida, não seja
submisso aos interesses dos nossos credores, sem voz altiva,
sem reclamar, sem discutir aquilo que é melhor para o nosso
País, sem levar para os caminhos do desespero o nosso povo,
devido às práticas exigidas e postas em execução pelo Fundo
Monetário Internacional.

Essa nossa linha, Sr. Presidente, Srº' e Srs. Deputados,
guarda identidade com a dos companheiros dos outros partidos
de Oposição. Aqui permaneceremos fiéis a esse sentimento

. majoritário do povo brasileiro. Desejamos que este Governo
encontre o caminho que leve o Brasil ao desenvolvimento.
Nesse momento, então, quando chamados, da mesma forma
como 'Votamos o Plano Collor I, estaremos abertos ao diálogo,
ao voto pela construção deste País. Porém, repito, o papel
que foi dado ao PMDB pelo povo brasileiro é o de oposição,
fiscalização e construção de um Brasil diferente.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vrà ~<? ~r. Eliel Rodrigues.

. O SR. ELIEL RODRIGUES (PMDB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente,Srº' e'Srs. Deputados, preocu
pad,o com o artigo publicado no jornal Congresso Nacional,
do período de 28 de março a.3 de abril deste ano, sob.o
título"As ridículas CPI", achei por bem assomar a esta tribuna
paia tecer alguns comentários sobre o assunto.

Parece-nos importante que o Plenário desta Casa conheça
Q teor deste artigo, a fim de que possa situaNe de maneira
equilibrada, prudente e sábia e não ir a extremos. Considero
que podemos errar por omissão ou por excesso, e a virtude
está no.meio, no equilíbrio, na. moderação e na temperança.
Pre~cupado com a atuação das Comissões Permanentes desta
Casa, que deve exercer o seu papel constitucional e regimen
tal, gostaria de ler esse artigo como advertência aos compa
nheiros. Embora não exalte os seus conceitos, através dele
temos muito que aprender, para que possamos exercer, de
maneira coerente, justa e adequada, o nosso papel e impedir
que .1!-s CPI esvaziem os poderes decisórios das Comissõés
Permanentes.

Diz o articulista João Emílio Falcão:

"A in~estigação das irregularidades é obrigação
do Congresso Nacional, que tem, como instrumento
para cumprimento desse dever, a instituição da Comis
são Parlamentar de Inquérito. Esse direito, porém, tem
de ser exercido com o único objetivo de defender o
interesse público." Usá-lo para promoção individual
para sair em TV, é um grave equívoco, que pode afetar
o Legislativo como poder.

Os primeiros meses deste ano têm mostrado uma
sofreguidão para instalar CPI realmente inusitada. Sai
a notícia em um jornal de que determinado cidadão
fez uma denúncia contra este ou aquele dirigente e
aparecem dez parlamentares propondo uma CPI para
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investigar a ac~saçáo. Por que isso acontece? Não ape
nas pela sofreguidão de ser notícia, que e de certa

· forma, natural em qúãlquer político. Acontece porque
as Comissões permanentes não funcionam, nãll exer
cem a fiscalização que lhes é atribuída pela Consti
tuição.,

No Senado isso mudará em pouco tempo. "O Pre
sidente Mauro Benevides (PMDB/CE) reapresentou
projeto instituído a Comissão de Fiscalização e Con
trole, extinta com a reforma constitucional. Exercendo
suas atribuições, essa Comissão permitirá o controle
das despesas públicas, da aplicação dos rec~rsos orça
mentários, hoje sem nenhuma fiscalização. E provável
que as Comissões permanentes se sintam cO,m mais
responsabilidade e cumpram adequadamente ~ua fun
ção, o que não está acontecendo:"

"A proliferação de CPI tenílevado a uma desmo
ralização inevitável. Teoricamente, a mais importante
delas, a que apura irregularidades na aplicação de re
cursos no FGTS, tem sido um/pálco, às vezes trágicos,
em outras, circense. O ex-Ministrcydo Trabalho, Rogé~
rio Magri, chegou para depor cercado de dezenas de
pessoas, distribuindo cumprim~tos como se fosse um
herói nacional. Homem inteligente, sem qualquer dúvi
da, transformou seu depoimento em espetáculo e fez
questão de mostrar seu menosprezo aos parlamentares,
dizendo que não estava piscando para um senador,
que notou a reação psíquico, e sim para a deputada
sentada na fila de trás, muito b,onita, por sinal. Foi
expulso da sala, foi enquadrado pelo desrespeito? Não..

· Esperava-se que houvesse maior seriedade na pr6-
· xima sessão. Foi pior. A ex-Ministra Margarida Pro~ó

pio, convocada para depor sobre possíveis irregqla
.ridades, foi recebida com flores por duas crianças, filhas
de um deputado. Compreende-se a homenagem, po
rém não era o local adequado. Além das rosas, a ex-Mi
nistra recebeu vários elogios de parlamentares, que
transformaram a sessão de investigação em tertúlia Hte
rária. Apurar a participação da ex-Ministra, investigar
sua administração, concluída com um festival de distri
buição de passagens, ninguém se preocupou. Foi um
divertido espetáculo.

A seleção de depoentes não obedece a c~itérios

técnicos. Chama-se quem pode ter repercussão na im
prensa e mesmo quando não há decisão sobre a convo
cação anuncia-se a intenção que vale uma notícia, o
retratinho no jornal. Esse comportamento é prejudicial
ao Legislativo, atinge os parlamentares e obriga os res
ponsáveis, que felizmente são a grande maioria, a ten~

tar comparecer a reuniõ~s simultâneas, a ter uma ativi
dade desgastante. O que está ficando das CPI? Nada.
Nada, não. Está ficando uma melanc6lica impressão
dos políticos, cada vez mais desgastados perante a opi
nião pública."

Sr. Presidente, solicito transcrição deste artigo nos Anais
da Casa, para que possamos guardar o que nele há de bom,
segundo os nossos princípios e convicções políticas na nossa
atividade parlamentar. Peço que reflitamos sobre isso. As
CPI são necessárias, mas devemos verificar o momento ade
quado de instalá-las. Sejamos coerentes, para enaltecer este
Plenário e trazer para o Brasil maior credibilidade na atividade
legislativa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Chico Vigilante, para falar como Líder
do PT. S. Ex~ dispõe de três minutos na tribuna.

o SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, ouvimos os representantes do
Governo, especialmente o Líder do Bloco, tentando passar
a idéia de que se está modificando nesta República e de que
caras novas estão surgindo no Governo.

É preciso acabar com essa mentira. Não foi um integrante
da Oposição brasileira, não foi um representante do PT, tam
pouco do PMDB ou do PDT que falou, em janeiro de 1990,
que nenhum integrante de governos passados ocuparia cargos
neste Governo. Não fui eu, não foi V. Ex\ Sr. Presidente,
quem falou isso foi exatamente o Presidente da República.
Disse também que o Governo Sarney era formado de corrup
tos, desonestos e incompetentes. E agora, Sr. Presidente,
quando se faz toda essa jogada de marketing, de modificação
nos rumos da Nação, o grande articulador do Governo Collor
não é outro senão o principal articulador político do Governo
Sarney, apesar de ocupar naquela época, o Ministério da Edu
cação: o Sr. Jorge Bornhausen. Q Deputado Aloísio Vascon
celos lembrou muito bem: articulou até a candidatura de Sílvio
Santos à Presidência da República para tentar torpedear a
do Lula e de outros candidatos. O outro articulador político
do Governo é, nada mais nada menos, o homem dos cem
mil dólares, Ricardo Fiúza, que, àquela época, estava no Cen
trão - não estava no lado da oposição a Sarney, estava do
outro lado.

Portanto, é preciso que a Oposição reponha as coisas
nos seus devidos lugares. E preciso dizer que não fomos nós,
da Oposição brasileira, que sustentamos a ditadura militar.
Célio Borja, Ricardo Fiúza, Jorge Bornhausen e outros esta
vam lá, dando sustentação à ditadura militar, infelicitando
este País. Adaptaram-se ligeiro, quase que de imediato, à
Administração Sarney, e, agora, com muito mais jogo de
cintura, adaptaram-se à Administração Collor.

Portanto, é preciso ter coragem e dizer à Nação que
não estão trocando nada, os ratos são os mesmos, o País
vai contin,uar sendo corroído, porque essa política não foi
gerada hoje. O discurso do Governo Collor tenta transmitir
a idéia de modemidade, mas os homens que executam sua
política são ultrapassados, são do passado, não modificaram
absolutamente nl!da. É preciso acabar com essa falácia, com
essa tentativa de enganar a opinião pública mais uma .vez.

- Não fomos nÓs, -da- opõ;ição~q~e geramos a política
recessiva, que joga milhões de crianças nas ruas para se prosti
tuírem; não fomos nós que não tivemos coragem de fazer
a reforma agrária, deixando os lavradores continuarem a ser
assassinados no campo; não fomos nós que jogamos este País
nessa recessão brutal, que já vem de muitos anos e que atira
milhões e milhões de trabalhadores na rua, na amargura do
desemprego.

Vamos falar com clareza, tenhamos coragem de dizer
que nada está mudando, até porque os homens são os mesmos.
A única coisa que está mudando é a palavra do Presidente:
a cada dia fica mais caracterizado que ele não tem palavra.
Ninguém pediu a V. Ex~ que dissesse que não nomearia inte
grantes de governos passados. Não foi nem o líder oposicio
nista que pediu isso a S. Ex~ O Presidente disse isso com
convicção, porque quis, e agora não honra a palavra empe
nhada.

Era isto, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao Sr. João de Deus Antunes.

O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDS - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
requeiro, de acordo com os preceitos regimentais, que seja
inserido um voto de congratulações, na Sf:8são de hoje, com
a RePlÍblica da Bulgária e também com a República da Irlan
da, pela passagem de suas datas magnas.

Quero lamentar o estado em que se elllcontra a educação
no Brasil, o que já virou moda. A lamentação é antiga, só
que agora é mais comum.

Os culpados apontados são muitos: o Governo, que não
cumpre com zelo suas obrigações; os pais, que não se interes
sam pelo estudo dos filhos e os obrigam desde cedo a trabalhar;
os alunos, que não se esforçam; os professores, que são incapa
zes e só vivem em greve; e a sociedade, que impõe a todos
condições injustas.

Culpado~ existem muitos, soluções não. E só são apresen
tadas soluções caras, que não têm muito a ver com o problema;
onerosos programas de construção de escolas, caríssimas e
duvidosas campanhas de merenda escolar e ineficientíssimos
programas de produção de material didático. O certo é que
se alguém ganha com isto não são os alunos.

Os resultados de tantas mazelas são conhecidos: altos
índices de repetência e evasão escolar, sobretudo, nas prime~

ras séries; número de conclusões, nos vários graus de ensino,
muito baixo para os ingressos ocorridos e resultados desas
trosos em testagens educacionais.

Na verdade, enquanto não se valorizar o professor, dan
do-lhe uma excelente formação, bons salários, adequadas con
dições de trabalho 'e permanente treinamento, nada será con-
seguido. "

Parece estar longe o dia em que os professores serão
valorizados. Os sa1ários são aviltantes e o tratamento dado
pelas autoridades revoltante.

No Rio de Janeiro, os professores que fizeram greve,
direito que lhe é concedido pela Constituição, estão sendo
descontados nos seus vencimentos e transferidos de escola.
Nada, contudo, me causou mais repulsa do que a atitpde
do Governador Alceu Collares, do Rio Grande do Sul. Sugeriu
o político do PDT que os professores "colocassem um penico
na cabeça ou rasgassem sua ficha de filiação ao PDT".

Isto é uma falta de compostura, Senhores e um desres
peito para com os professores, aos quais na campanha fizeram
inúmeras promessas.

Os professores engajaram-se na campanha de Collares,
baseados também na ilusão da prioridade que o PDT costuma
alegar conceder à educação. Apenas d'iscursol

Promessas e palavras'. Desde que assumiu o Governo,
Alceu Collares só espezinhou os profttssores. Rompeu nego
ciações com a categoria'em greve; descontou os dias em que
ficaram parados, afastou diretores, nomeou interventores,
questionou na Justiça a lei que regulamentava a eleição direta
nas escolas, arrochou os salários e está tentando mudar o
plano de carreira e implantar um calendário rotativo.

Diante de tal situação, dezenas de líderes do magistério
gaúcho, inclusive da direção do Centro dos Professores do
Estado, por terem dignidade, preferiram rasgar suas fichas
de filiação ao PDT, como ocorreu com a Presidente Maria
Feldmann, em vez de "colocar um penico na cabeça", como
lhe sugerira o Governador Collares.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, S]4S e Srs.
Deputados.

O SR. COSTA FERREIRA (PTR - MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
o que até há pouco era uma ameaça, um fantasma a assombrar
o povo brasileiro é hoje triste realidade. Refiro-me à epidemia
de cólera que, já se tendo disseminado pelo Norte e pelo
Nordeste, avança incontrolavelmente para as demais regiões.

O mais desolador é que essa é uma doença de há muito
erradicada nos países do Primeiro Mundo, e até mesmo no
Brasil não se manifestava desde o século passado. Mas agora
volta, e há o temor de que tenha vindo para ficar por muitos
anos, tomando-se ,"parte do cotidiano de nossa população,
como acontece na India", segundo palavras do Secretário Na
cional de Epidemiologia do Ministério da Saúde. E esse não
é um temor despropositado, data a situação de carência do
saneamento básico registrada no País.

Os dados relativos ao abastecimento de água tratada à
população e ao sistema de esgoto já nos dão idéia dessa preca
riedade.

Somente 65% da população brasileira, rural e urbana
são servidas por abastecimento de água tratada, quando o
mínimo exigido para que não haja insalubridade é 80%.

Mais sombria ainda é a situação do sistema de esgotos.
Do tQ.tal de Municípios brasileiros, somente 47% têm rede
de esgoto instalada, e não passam de 8% os que contam com
tratamento desse esgoto'.

No Norte e no Nordeste, as regiões mais atingidas pelo
cólera, a realidade dos serviços de sal?eamento básico é parti
cularmente dramática. Apenas 8% dos Municípios nortistas
contam com rede de esgoto, e no Nordeste não passam de
26%.

No Sul, apesar de mais favoráveis, as condições não são
as ideais. Se em 91 % dos Municípios existe sistema de esgoto,

, somente em 15% recebe ele tratamento adequado.
Há muito já se previa que Pernambuco apresentaria cam

po especialmente propício para a disseminação da doença,
pois, nesse Estado, o saneamento básico é dos mais precários.
Já em julho, a Fundação Nacional de Saúde alertava o Gover
nador Joaquim Francisco para isso. Segundo o documento
apresentado, do total de cerca de 7 milhões e 500 mil habi
tantes no Estado em 1990, 5 milhões não tinham acesso à
água potável. Quanto à fornecida aos 2 milhões e 500 mil
restantes, em 30% dos casos sua qualidade deixava muito
a desejar, porque 58 das 191 estações de tratamento não ti
nha~ sistema de cloração adequado.

Quanto ao esgoto, o levantamento mostrou que apenas
12% da população tinha suas residências ligaôas ao sistema.

De lá para cá, nada mudou, já que não foram feitos
investimentos em saneamento básico.

Numa situação como essa, não era difícil prever o que,
de fato, acabou por acontecer. A epidemia está se mostrando
especialmente violenta naquele Estado.

Em todo o País, os danos causados já são consideráveis,
não só quanto ao número de vítimas diretametne atingidas,
mas também pelos reflexos econômicos. São prejuízos na área
do turismo, do comércio de hortigranjeiros; são os pescadores,
que se têm visto em agruras por não poderem exercer a sua
profissão.

SJ4' e Srs. Deputados, já se perdeu muito tempo. Ações
concretas devem ser empreendidas com urgência.

Ao lado de medidas paliativas, de efeito imediato, com
o objetivo de tentar se limitar a propagação da doença, e
do pronto atendimento dos casos constatados, é preciso que
se comece a investir seriamente em saneamentq básico, único
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(TELEGRAMA A QUE SE REFERE O ORA
DOR)

meio efetivo para o combate ao vibrião colérico. Se assim taria de Agricultura, apresentaram grande 'grau de eficiência,
não se pioceder, continuaremos a correr o risco de, a qualquer possibilitando resultados excelentes no que se refere ao desem
momento, sermos Rovamente atingidos por epidemias de penho dos produtores rurais.
doenças que encontram ambíente propício à sua dissemip.ação . _ Entre esses resultados, SI. Presidente, destaca-se assis
exatamente onde não é de propício à vida humana. tência técnica prestada a quase 140 mil agricultores, incluindo

Não é possível adiar mais a implementação de um plano atividades de agricultura irrigada, com assistência a Cerca de
nacional de saneamento, para que não venhamos a lamentar 380 mil cabeças de gado e a mais de 3 mil comunidades rurais.
no futuro o tempo agora perdido. Por tudo isso, SI. Etesidente, desejamos que o Ministro

No Maranhão em particular, a situação é de expectativa da Agricultura .reconheça a prioridade na liberação desses
e medo. Considerando que no Sul, apesar dos pesares, há recursos, a fim de que os produtores rurais cearenses possam
cãiêiiéia '00 saneamento básico, existe ainda mais' no mM continuar participando, com seu esforço,. para o engrande
Estado. Lá quase tudo está por fazer na área de saneamento~' cimento do nosso País.

Espero, com este' alerta, sensibili~ar Q Governo Federal, . Era o que tínhamos' a dizer, Sr. Presidente, Sr~S e Srs.
para que libere ao Governador Edison Lobão os recursos Deputados. "
necessários. Investimentos no setor ora mencionado possibi
litarão afastar o pesadelo do cólera, hoje em plena dissemi
nação em nosso Estado.

Era o que tinha a dizer. "D~p. Federal
Luis Prata Girão

O SR. LUIZ GIRÃO:(PDT - CE.p'ronuncia o. s:eguipt~ Rua Nune Valente, J571 Ap. 202
discurso.) - Caro Presidente Nilson Gibson, acabo d~ receb~r Fortaleza-CE
dois telegramas do meu Estado. Num deles, o Presidente TLX CIRC,PRESI Nº 75 -19-4-92
da Ematf<rce, empr:eslf de p~squisa que dá. assistência.ao pro- A extensão rural do CeaFá, com apoio Governo do Estado
dutor rural, diz que q Governo Federal, através do,Decre" e.Coordenação Secretaria.da Agricultura, conseguiu em 1991
to-Lei .nº 475, publicado no Diário Oficjal do dia 16 de março bon.s resultados assistência técnica produtores rurais· do esta
de 1991, considerou não prioritários os recursos destinados do.

à extensão rural. . Dentre as atividades realizadas, destacam-se: assistência
SI. Presidente, como se podepens.ar em agn'cultuf'l Íw técnica a 75.570·beneficiários, assistência técnica a 58.923 pro-

Nordeste e no Brasil, col11o um todo sem que s~ considere dutçlJ;es.rurais, 5.834 ha'~ culturas., rebanho assistido _
prioritária a assistência.tçScnica à extensão rural? Eimpossível 379.667 .cabeças .ef 3.007 comunidades assistidas.
levar tecnologia à agricuLtm;a sem que se,cÍisponha 4'1. ~s~ist.êr-: O Decreto nº 475 - DOU, de '16-3-92 considerou não
cia de técnicos bem formados e, acima de tudo, bepl pago,s,. prioritários recursos de.stinados. extensão rural.' Em face do

No citado tele~rama, 0, Preside?"te da Emate_rce ,solicita exposto solicitamos o valioso apoio.de. V. Ex~ no sentido de
o desbloqueamento dos recursos a que a extensao' tural do fazer gestões junto ao Ministério da Economia para inclusão
nosso Estado teria direitó desde 1991. Sobre este' assunto. como prioridade, a rubrica \'promoção extensão rural para -
é o meu pronunciamento de hoje. liberação recursos previstos" solicitar ministro agricultura,

Recebi também outro telegrama, este do tabelião da mi- prioridade alocação recurs.oscontrapart~da Bird-II, compa
nha terr,a natal, Maranguape, também terra de Chico Anísio. tíveis dotações orçamentárias Lei nº 8.409 de 20-2-91:
O SI. Horácio Marques solicita, através desse expediente, Acreditamos referidos recursos para extensão ruralcon
que., se preciso for .até o Governo Federal·tome providências tri1;mirão J)1elhoria trabalhos assistência técnica produtores ru
para o alargamento da estrada que liga Maranguape a Forta- rl;\is estado do Ceará. ._
leza, onde estã.o morrendo atropeladas de;quatro a seis'pessoas SDS.,
por dia. Horácio Marques é homem resp~itado na cidade Raimundo de Pontes Nunes
e seu pedido transcende a natureza política. E uma solicitação, Presidente Ematelice" '
acima de tudo, de cunho social. O nobre tabelião pede ao -
Governo Federal que, este ano, aloque· recursos no Orça- O SR. PAULO MOURÃO (POS ~ TO. Sem revisão
mento da União para viabilizar o alargamento da estrada que dó orador.) .:- Sr. Presidente, registro.o estado de perple
liga Maranguapea Fortaleza. xidllde .em que se fi~contra ,a população tocantinense. Em

"Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, como. se sabe, !l0s,so .País, os ~trç:i,t<;>s hl1milIlós estão sendo resp.eitados natu
-entre os serviços de. maior relevância pr!'lstados pelo Poder ralmente, mas, em Tocantins," infelizmemte;,'a reillidade é ou-
Público no setor primário da economia !'l~tão os de extensão trá.'. ,
rural, porque não bastfl que as atividadesc:le pesquisa agrope-bm novembro do ano passado, fizemos uma dénúncia
cuária e de assistência técnica sejam dinâmicas e eficientes a esse respeito, e até fomos contestados por nosso amigo
se os novos conhecimentos por elas acjquiridos não forem e colega Freire Júnior. Hoje, o Jornal do Tocantins, periódico
levados aos produtores rurais. de maior circulação no Estado, publica declarações do Secre-

Tendo em vista essa verdade axiomática, SI. Presidente, tário Estadual de Seguranç!l, Dr. Júlio Resplande, em que
desejamos fazer um apelo urgente aos Ministros da Agri- confessa estar alarmado com o número de recla!J.1ações sobre
cultura e da Economia, no sentido de que sejam desbloquea- a falta de iespeito' aos direitos humanos. ,
dos no menor prazo possível recursos ordinários destin~dos No mês ~e deze'Iribr?, o jovem Rubens Moura da Silva,
à extensão rural no Estado do Ceará e que se referem ainda de dezenove ano~, foi morto por afogamento pelos policiais
ao exercício de 1991. ' de Peixe, Município tocantinense,segundo denúncias de Sávio

Deve ser ressaltado que, no ano passado, as atividades Barbalho, estudante de Direito em Gurupi, naquele Estado.
de extensão rural e de assistência técnica no Ceará com o Sr. Presidenté, registramos nos Anais desta Casa que
apoio do Governo do Estado e sob a cOúrdenação da Secre- a polícia e Gó~erhb Estadual não tomam providências contra
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os atos de arbitrariedade e brutalidade que vêm sendo prati
cados irracionalmente em Tocantins.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PAULO ROMANO (Bloco - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e: Srs. Deputados,
venho a esta tribuna hoje registrar uma situação que considero
gravíssiml;\ - cuja solução depende do empenho do Congresso
- e que diz respeito à definição das prioridades nacionais.

Trata-se das grandes dificuldades enfrentadas pelas esco
las agrotécnicas federais em todo o País. Essa realidade atinge
em cheio o meu Estado, Minas Gerais, que item hoje matricu
lados 4 mil e 500 alunos, de um total de 14 mil estudantes
em todo o Brasil.

Essas escolas, sem recursos, estão tendo de paralisar suas
atividades. Aliás, é o caso da Escola Agrotécnica de Muzam
binho, noticiado nos jornais na semana passada. A persistir
tal situação, outras escolas fecharão suas portas nas próximas
semanas.

Fic~ muito apreensivo quando me deparo com um quadro
desses. E que além das falhas já conhecidas no sistema educa
cional brasileiro, estamos diante de um problema que afeta
nosso. sistema agropecuário presente e futuro.

Tivemos este ano uma safra excepcional, apesar de todas
as dificuldades que nossos produtores enfrentam. Poderemos
ter outras iguais. E melhores. Vamos ser otimistas.

Como assegurar a manutenção dos níveis de produção,
com a.evasão rural em índices sempre crescente? Precisamos
garantir aos trabalhadores, aos produtores f: a toda a comuni
dade rural a continuidade do seu trabalho. E mais: o desenvol
vimento da sua região e melhores perspectivas para seus filhos.

AS'escolas agrotécnicas têm papel decisivo na evolução
saudável da realidade rural. No País, existem 37 escolas agro
técnicas federais, das quais 11 estão em Minas Gerais absor
vendo mais de 30% dos 14 niil alunos matriculados. Enquanto
isso, dos recursos orçamentários previstos,. da ordem de 49
bilhões de cruzeiros para este ano, apenas 1,3 bilhão de cruzei
ros foi repassado, quand9> já iniciamos o segundo trimestre
de1992., '

Este é apenas um exemplo que ilustra o quadro lastimável
em que se encontram as escolas, vitais para o processo de
desenvolvimento, na medida em que têm pOl!' objetivo a educa
ção especializada, o que traz conseqüências seriíssimas para
a agropecuária, um dós segmentos prioritário~ na vida brasi
leira. Barbacena, JaÍlUária, Salinas, São João Evangelista,
Uberlândia, Uberada, Bambuí, Rio Pomba, Muzambinho,
Machado, Inconfidentes, cidades-sede de escolas agrotécni
cas, que têm no setor agropecuário uma das principais fontes
de renda, 'sofrem as conseqüências práticas da falta de recursos
para continuarem prosseguindo numa tarefa das mais impor
tantes deste País: a educação de jovens, dirigida e especia
lizada.

Historicamente sabemos que, se o hom(~m encontrar boas
condições de vida e possibilidade de cresci~ilento no seu meio,
ele tende a ali permanecer. .

O êxodo rural acontece, em grande parte, pela busca
de novos e melhores horizontes. Agora vejamos: se o jovem
do meio rural, ou que pretende nele trabalhar, não recebe
uma educação adequada, especializada, não tem por que per
manecer no campo, ainda mais se não tiver como realizar
qualquer atividade a ele relacionada.

A contribuição das escolas agrotécnicas no desenvolvi
mento da produção agrícola e da pecuária está aí e é marcante.

A Escola Agrotécnica de Barbacena, que bem conheco, por
lá ter passado 7 anos como estudante, é um exemplo claro
do papel que elas desempenham.

A maior parte das escolas agrotécnicas tem uma produção
regular, que lhes assegura boa parte de seus recursos, quando
em situação normal de funcionamento. Entretanto, a falta
de recursos a que têm direito, e que estão previstos em orça
mento, e a conseqüente redução do número de alunos preju
dicam os projetos de produção em curso e esfacelam a estru
tura de ensino, com mais horas para as tarefas de campo,
sacrificando-lhes o aprendizado e o desenvolvimento no pró
prio trabalho.

Vejo a educação como a única forma de caminharmos
em direção a uma Nação desenvolvida. E no apoio à agrope
cuária e à educação, dois segmentos vitais, a única forma
de fixarmos o homem no interior brasileiro, o que gerará
bem-estar para toda a sociedade e entrará principalmente o
inchaço das grandes cidades.

O problema é de caixa, todos sabemos. Mas o momento
é de conseguirmos recursos para algumas prioridades indiscu
tíveis como esta.

A previsão, caso a liberação de recursos das escolas agro
técnicas não seja imediata, é de que outras escolas'paralisem
as atividades, deixando" de cumprir duas funções essencü;lis:
a eduçação é o papel decisivo para o desenvolvimento da

oagro;cuária. A Escola de Barbacena, por exemplo, caso re
curs não sejam liberados esta semana, entraria em recesso
dep s das provas bimestrais.

~
. Se existem recursos orçamentários, que o Tesouro os

libe e ao Ministério da Educação, em nome da prioridade
est belecida pelo próprio Governo, para imediato repasse às
es olas agrotécnicas. . .,

() SR. SÉRGIO AROUCA (PCB'-:"" RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a Constituição brasileira, em seu Capítulo IV, art. 30, pre
deitua:

"Art. 30. Compete aos Municípios:
,... - .

. V - organizar e prestar, diretamente ou sob regi-
me de concessão ou permissão, os serviços públicos
,de interesse .local, incluído o de transporte coletivo,
que tem caráter essencial;

VI - manter, com a coordenação técnica e finan
ceira da União e do Estado, programas de educação
pré-escolar e de ensino fundamental; .

VII -prestar, com a cooperação técnica e finan
ceira da União e do Estado, serviços de atendimento
à saúde da população;

VIII - promover, no que couber, adequado orde
namento territorial, mediante planejamento e controle
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX - promover a proteção ao patrimônio histó
rico cuiturallocal, observada a legislação e a ação fisca
lizadora federal e estadual."

Não estou aqui trazendo nenhum texto novo; limito-me
a transcrever o que é, sem dúvida, do conhecimento de todos
nesta Casa.

No entanto, partindo deste princípio, e tendo conheci
mento de recente levantamento realizado pelo Instituto Brasi
leiro de Administração Municipal - IBAM, venho a esta
tribuna para alertar, caso não sejam tomadas medidas urgen
tes, para a substantiva redução dos recursos do Fundo de
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PartiCipação dos Municípios - FPM. Não nos podemos omi
tir. O que está em jogo é a qualidade de vida do cidadão,
é a consolidação do poder municipal como agente gerador
da democracia.

Se para nós a Constituição é documento base, norteador
e democrático, não devemos permitir que, por efeito cumu
lativo de erros sobre erros, atrasos sobre atrasos, pretensas
faltas de verbas e outros argumentos, sejam mais uma vez
penalizados os Municípios e seus cidadãos.

Em seu trabalho, o IBAM é categórico ao afirmar: 1.928
dos 4.489 Municípios brasileiros terão redução até julho deste
ano, quando o IBGE encaminhar os resultados definitivos
do censo do TCU, que fará novo rateio dos recursos do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM).

O fato mais grave revelado pelo estudo do IBAMCO
é que as regiões sujeitas a maior impacto com esta redução
são justamente as mais pobres do País - a Nordeste, onde
52,2% dos Municípios perderão receita, e a Norte, onde a
queda afetará 49,7% dos Municípios. Paralelamente, a Região
Sudeste, a mais rica do Brasil, terá o menor número de Muni
cípios atingidos, 33,3%.

Ora, Sr. Presidente, 33,3% equivalem a um terço dos
Municípios da Região Sudeste com receita reduzida, enquanto
no Norte-Nordeste teremos a metade dos Municípios prejudi
cados:Na verdade, o que está em lparcha é a velha conhecida
concentração de recursos nas mãos da União, em detrimento
da construção de uma política descentralizada, como preco
niza a Constituição, de emancipação municipal. Por outro
lado, em que pese à ausência de rigor científico no tardio
recenseamento do IBGE, soma-se ainda a política recessiva
do GOverno, contribuindo para a queda da arrecadação do
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industria
lizados. Estamos diante de múltiplos prejuízos, que afetam
diretamente o processo de desenvolvimento das cidades brasi
leiras.

Parlamentar que sou, eleito pelo Estado do Rio de Janei
ro, é do meu dever particularizar aqui, falar sobre a questão
que afeta nosso Estado mais diretamente.

Segundo as apurações do IBAMCO, 38 dos 70 Municípios
do Rio de Janeiro vão receber uma fatia menor no rateio
dos recursos do FPM. A Constituição Federal, em seu art.
159, estabelece que 21,5% da arrecadação da União sobre
os Impostos de Renda e sobre Produtos Industrializados, serão
repassados aos Municípios. Porém, paradoxalmente, dentre
os 54 Municípios fluminenses que possuem mais de 10.189
e até 156.216 habitantes, 70,4% deles deverão sofrer redução
em suas cotas. Para melhor entendermos a gravidade da situa
ção, Municípios como o de Paulo de Frontin e o de Manga
ratiba terão uma queda de 12,6% no valor de toda a arreca
dação municipal, já que o FMI, nas duas localidades, repre
senta mais de 38% do volume total de suas receitas.

Vale lembrar que, consoante o Capítulo referente à Polí
tica Urbana, no art. 182, § 19 , a Constituição determina que
é obrigatório o plano diretor para cidades com mais de 20
mil habitantes. Neste sentido, a implementação de uma polí
tica de desenvolvimento e expansáo urbana fica comprome
tida, na medida em que Municípios como Araruama, com
população estimada pelo Censo de 1991 em 58.310 habitantes,
sofrerá redução do FPM de 21,9%; Cachoeira de Macacu,
com 40.191 habitantes, terá uma perda de 18.1% do FPM;
São Fidélis, com população de 34.499 habitantes, verá escoar
20,2% da sua cota do FPM; São João da Barra, abrangendo
.59.194 habitantes, registrará uma diminuição de 15,9%; e,

finalmente, Vassouras, com 28.548 habitantes, amargará uma
redução de 12,6%. Buscamos relacionar por região os exem
plos mais eloqüentes, indicativos da penúria que atingirá gran
de parte dos Municípios fluminenses, o mesmo ocorrendo,
em maior escala, nos Municípios de todo o País.

Como se não bastasse, soma-se a estes prejuízos, que,
diga-se de passagem, já não são pequenos, a perda da repre
sentação política. Se não vejamos: de posse dos dados obtidos
pelo IBGE, cabe aos Tribunais Regionais Eleitorais fixar o
número de representantes à Câmara de Vereadores de cada
Município brasileiro, conforme dispositivo constitucional (art.
29, inciso IV), diretamente proporcional à população apurada.
Salvo engano, e mantida esta sitliação, estaremos vivenciando
mais uma forma sutil de privação do exercício da cidadania
e esvaziamento do poder local.

Srs.. Deputados, estamos num ano eleitoral, num ano
de discussão da nova Lei Orgânica dos Partidos. Temos orça
mentos municipais já aprovados com base na previsão de recei
ta das cotas do FPM, vigentes em 1991. Cabe, neste momento,
uma posição enérgica dos Parlamentares, no sentido de apoiar
as gestões já iniciadas pelas Presidências da Câmara e do
Congresso, com vistas à aprovação de lei complementar que
altere os critérios de distribuição dos recursos do FPM, man
tendo os percentuais já estabelecidos em 1991. E mais, uma
forte mobilização, abrangendo todos os partidos políticos re
presentados neste Parlamento, na manutenção dos direitos
e garantias fundamentais, ameaçados pela possibilidade de
perda na representação política.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Chico Vigilante - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem a palavra
·V. Ex'

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não poderia deixar de comu
nicar a esta Casa a ocorrência de fato da maior gravidade.

Na quarta-feira, uma moça de 15 anos de idade adentrou
esta Casa, como centenas de pessoas o fazem todos os dias.
Ela foi ao meu gabinete e conversou com minha Secretária.
Em seguida, encontrou no corredor do 69 andar do Anexo
IV um elemento que se diz vendedor de livros.

Esse elemento convidou-a para tomar um sorvete em
uma lanchonete da Casa e depois a levou para o camping
da cidade. Lá, essa menina de 15 anos foi por ele drogada
e estuprada; e depois ela a trouxe para cá, ainda totalmente
drogada. Ela desmaiou no 69 andar.

Foram chamados a Segurança e o Serviço Médico. A
Segurança agiu prontamente e com presteza - é preciso lou
var esta atitude: tomou o depoimento da moça, encaminhou-a
à Delegacia de Menores e, em seguida, à 2' DP. E depois
foi buscar a mãe dela, que mora no Pedregal.

A mãe, pessoa humilde do interior do Maranhão, disse
que não queria registrar a queixa e dar autorização para a
autoridade competente levar em frente a açáo criminal por
que, na sua compreensão, só seria estupro se a moça fosse
virgem. Segundo ela, como sua filha não era virgem, portanto,
não houve estupro.

Tomando conhecimento desse fato, ontem me desloquei
para a casa dessa senhora lá no Pedregal, em companhia do
repórter Silva Linhares. Nós a convencemos a vir a Brasília,
à 2' DP, para assinar a representação criminal a fim de que



Abril de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 4 6107

esse elemento seja punido, para que nunca mais fato como
esse venha a se repetir nesta cidade.

É preciso deixar absolutamente ,claro que a Câmara dos
Deputados não tem nada a ver com i~so, mas também devemos
ter um pouco de critério, até no modo de olhar as pessoas
que estão transitando nos corredores da Casa.

Era esse fato, que eu queria registrar, mais uma vez lou
vando a atitude responsável que a Segurança e o Serviço Mé
dico tiveram. Felizmente, consegl).ip:lOs encaminhar tudo, a
bom termo. Tenho certeza de que por essa hora o mau elemen
to já deve estar na cadeia, porque foi isso que me garantiu
o Dr. Ulisses, responsável pela ação na Justiça referente ao"
fato anteontem ocorrido.

Sr. Presidente, faço o registro para que não paire nenhu
ma dúvida sobre a ação da Segurança e acima de tudo sobre
os funcionários da Câmara dos Deputados. Foi um ato come-'
tido por uma pessoa que não tem nada a ver com a Casa,
um mau elemento que anda por aí pelos corredores dizendo
que é vendedor de livros, que pega uma menina de quinze
anos e comete um absurdo desses, nUm camping, dentro da
cidade.

Era o que tiI).ha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre Depu
tado Chico Vigilante, a Presidência da sessão pede à Taqui
grafia que encaminhe à Mesa a reclamação de V. Ex~, a fim
de que esta examine os fatos articulados e adote as provi
dências cabíveis sobre a denúncia, de acordo com o Regimento
Interno da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) --Concedo a pala
vra ao Sr. Derval de Paiva.

O SR. DERVAL DE PAIVA (PMDB - TO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tão vigilante
como :0 Deputado Chico Vigilante, a minha vida inteira ~ui
defensor intransigente dos direitos humanos. Portanto, nao
seria hoje que concordaria com qualquer atitude que estivesse
em descumprimento desse preceito e dessa minha cartilha.

O Deputado Paulo Mourão fez aqui uma comunicação
à Mesa. Eu a recebo de bom' grado e prometo à Casa que
irei a fundo perquirir essas verdad~s. Por outro lado, d~vo
dizer que o Governador do TocantInS realmente tem multas
dificuldades no campo da Justiça e também no c~mpo da
Polícia. Quem está à frente da Secretaria de JustIça e de
Segurança Pública do Tocantins é um renomado, 'famoso e
respeitado ex-Desembargador por Goiás. Se S. E.x· aparece
nas páginas dos jornais é também para dar gua!id.a ao s:u
espírito de justiça e de proteção desses mesmos direitos. Nao
seríamos nós, aqui e agora, que iríamos ficar contra a postura
do Deputado Paulo Mourão, a qual recebemos até como uma
contribuição. Espero que ele fique tanibénL,conio o Deputado
Chico Vigilante, atento para as armadilhas e artimanhas que
se praticam naquele Estado. E o convido" como homem de
oposição, para fazer par cono~conessa !uta, porq.ue r~a.l~e~te
nosso Estado, além de merece-la, preCisa de mUlta vigl1ancia.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Deputados,
enquanto Parlamentares de oposição mantéim a antiquada pos
tura de criticar toda e qualquer atitude do. Governo Federal,
o Presidente Fernando Collor inaugura uma nova fase em
sua administração. Ao entrar em seu segundo ano de mandato,
Fernando Collor busca agora a concretização democrática de
suas ações incentivando a realização de discussões políticas
com todos'os partidos. '

O início desta nova etapa.do Governo Collor, deflagrada
por uma ampla reforma ministerial, significa, de certa forma,
o amadurecimento do Projeto Brasil Novo. É o nosso País
que está mudando, ao abandonar estruturas antiquadas rumo
ao desenvolvimento econômico e a uma verdadeira justiça
social.

Não se coadunam com a abertura de diálogo proposta
pelo Presidente, portanto, as críticas amargas de setores da
Oposição. Depois de anos, decênios, criticar tornou-se um
hábito neste País. Construir é sempre mais difícil.

, É justamente por isso, para possibilitar a participação
de todos os segmentos políticos, que o Presidente Fernando
Collor iniciou esse entendimento. A tarefa de reerguer o Brasil
deve ser levada a cargo por aqueles que verdadeiramente
desejam o bem-estar comum.

A formação de um Governo aberto à participação de
todos os partidos políticos interessados em contribuir para
a restauração social e econômica de nosso País é um grande
avanço dentro de nossas instituições democráticas.

Esta nova fase,.do Governo encontrará sua plenitude na
adoção do regime parlamentarista, que certamente virá para
ocupar o processo nacional de demoqatização. Todos nós
sabemos que, desde o início do seu mandato, o Presidente
da República tem-se esforçado para ampliar seus contatos
políticos. Ele pretende.governar este País com a participação
de lideranças que representam todos os setores de nossa socie
dade.

, Depois de dois anos de incessante luta, a proposta de
um governo aberto está cada vez mais viva. A hora é agora.
Cabe a nós, Parlamentares inseridos no Projeto Brasil Novo,
nao só apoiar essà idéia, mas sair em busca de novas adesões.
Nossa principal bandeira, neste momento histórico, é ,o,reflexo
positivo das medidas econômicas implementadas sob o coman
do do Ministro Marcfiio Marques Moreira. A redução dos
índices inflacionários indica que estamos no caminho certo.
Basta apenas acreditar.

Durante o discurso do Sr. Odelmo Leão, o Sr.
Nilson Gibson, § 29 do art. 18 do Regimento Interno,
.deixa a cadeira da presidência, que é ocupado pelo Sr. '
Ubiratan Aguiar, § 29 do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Ubiratan Aguiar) - Concedo a
palavra ao SI. Osvaldo Melo.

O SR. OSVALDO MELO (PDS - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Parlamentares,
a indústria madeireira é um dos suportes da economia dos
Estados da Região Norte do Brasil, pois ela é recoberta, em
sua maior parte, pela Floresta Amazônica, de longe a mais
vasta formação vegetal deste nosso mundo.

Xinterdepend,ência entre o homem e os recursos do meio
ambiente - essenciais à sua sobrevivência - é normal. Ele
lança mão, para obter os meios necessários à sua vida, dos
recursos naturais mais próximos. No caso da Região Norte,
esses recursos estão na floresta.

A abundância de madeira na Floresta Amazônica propi
ciou a formação de um vasto parque industrial a ela ligado,
principalmente no Estado do Pará. São serrarias, carpintarias,
tanoarias, fábricas de compensados e aglomerados de madei
ra, indústrias de laminados e várias outras, formando uma
cadeia interdepende'llte de matéria-prima e mão-de-obra. Seus
produtos abastecem o mercado interno brasileiro, além de
gerarem consideráveis excedentes para exportação. Existe
produção. e existe mercado que a absorve. A atividade madei-



6108 Sábado 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Abril de 1992 .

, f'eira não é 'simplesmente um capricho, um modo de destruir
.as árvores. Ela cumpre um papel importantíssimo em nossa
sociedade e, pelo menos no nível atual de nossa civilização,
é insubstituíveI.

No último dia 15 de janeiro, o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBA
MA - baixou a Portaria n9 6-N, relacionando as espécies
vegetais brasileiras consideradas raras, em perigo e vulnerá
veis. Madeiras que são básicas para a indústria, como o mogno,
foram classificadas como em perigo, outras, como a sucupira
e a cerejeira, como vulneráveis, limitando a sua exploração
econômica.

A classificação estabelecida pelo Ibama, Sr~s e Srs. Depu
tados, tem bases técnicas e científicas muito frágeis, pois nem
sequer foram consultados aqueles que mais entendem de ma
deiras neste País, os que vivem da atividade madeireira. Além
do mais, não foi levado em conta nenhum prazo para adap
tação dos setQres da economia que dependem dessas madeiras,
que têm contratos de exportação e de fornecimento ao mer
cado interno para serem cumpridos. Simplesmente há a proibi
ção, sem que os vários fatores envolvidos sejam ouvidos e
possam colaborar para que soluções que atendam a todos
possam ser alcançadas.

Não somos contra a preservação das florestas e de suas
espécies vegetais. Muito pelo contrário, estamps consciente:s
de que a sua extinção significará o fim de todo'o setor madeI
reiro - e temos certeza de que os industriais conscientes
que militam nesse setor comungam conosco da mesma percep
ção. Estamos conscientes de que é necessário encontrar e
operacionalizar meios de exploração sustenrada dos recur~os

florestais, meios que perpetuem as florestas com toda a precIO
sidade que elas contêm, para que nós e nossos descendente.s
possamos continuar delas fazendo a fonte de nossa sobreVI
vência e regalo para nosso lazer.

Pensamos que o lbama e os demais órgãos de fiscalização
ambiental devem concentrar seus esforços em coibir a explo
ração clandestina da madeira, a devastação predatória, a quei
ma pura e simples de madeiras preciosas unicamente para
liberar áreas para pastagens e agricultura de viabilidade duvi
dosa. Como órgão de fomento ao desenvolvimento florestal
e à preservação do meio ambiente, o lbama deveria dar mais
ênfase ao desenvolvimento, ao incentivo do manejo e à explo
ração sustentada das florestas naturais, o que nos parece ser,
se não o único, pelo menos o mais viável dos caminhos para
mantermos as nossas florestas.

As recentes mudanças ocorridas na hierarquia dos órgãos
de meio ambiente, quando assumira1l\ a Secretaria de Meio
Ambiente e a Presidência do Ibama profissionais respeitados,
competentes e pragmáticos, devem servir também para uma
revisão nos critérios que têm sido adotados para a exploração
dos recursos ambientais. Aqueles que desenvolvem atividades
econômicas que dependem diretamente de recursos ambien
tais devem ser ouvidos. Eles dispõem de sindicatos, associa
ções, enfim, de entidades de classe que reúnem longa expe
riência e muito podem contribuir para a causa ambiental. .

Esperamos que a Secretaria de Meio Ambiente da PreSI
dência da República e o lbama, através de seus titulares,
o Professor José Goldemberg e a Dr' Maria Tereza Pádua
- e os exortamos a isso -, considerem o meio ambiente
de forma ainda mais ampla, levando em conta o homem,
suas necessidades de sobrevivência e os fatores econômicos
nas decisões ambientais. Apelamos para que a Portaria n9

6-N do lbama seja revogada, até que, com a participação

de todas as partes interessaçlas, o problema seja convenien
temente discutido. Assim, poderemos chegar a uma solução
de fato, que, sem coibir a atividade econômica, atinja os obje
tivos da proteção ao meio ambiente.

o SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) ----; Sr. President~,.S.e" e Srs. J?e~uta~os,
há oito anos, lembro-me bem, o MUlllCIplO de VenanclO AIres
vivia uma grande crise: algumas de suas mais ~portantes

indústrias haviam fechado suas portas; o povo mIgrava para
outras cidades, em busca de trabalho, e a desesperança tomava
conta da sua população.

Naquele momento, o então Prefeito Almedo Dettenbo~,
do PMDB teve a feliz iniciativa de comprar e locar os paVI
lhões indu~triais abandonados para neles instalar novas indús
trias. Dettenborn mudou, como já havia feito Alfreto Scherer
e agora faz Glauco Scherer, o modo de vida d~ sociedade.

Agora:pode-se dizer que Venâncio Aires é uma cidade
realmente industrial, não dependendo mais apenas do fumo
e da agricultura. Pelo contrário, exporta artigos esportivos
para o mundo inteiro, fabrica máquinas, motores, fogõe~,

calçad,os, todo tipo de artigos esportivos e naturalmente contI
nua exportando fumo e erva-mate.

Existe, no entanto;um grupo de políticos, a maioria e?
quistada no PDS, que não quer o pro~resso d,: VenânCIO
Aires. Tenta, desesperadamente, destrUIr a carreIra de Det
tenbom, o homem que já está sendo áclamado nas ruas como
futuro Prefeito de Venâncio Aires.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, só quem conhece o Rio
Grande do Sul e Venâncio Aires pode entender o que estou
dizendo. Esses mesmos reacionários, que tentam processar
Dettenborn por ter ocupado os pavilhões vazios com operá
rios, máquinas e progresso, querem mesmo é o atraso. Fora?I
o PDS e sua antecessora, a Arena, que condenaram VenânCIO
Aires ao desemprego e à crise. E agora, como reacionários
que são, querem impedir que Almedo Dette.nbom volte .a
disputar a Prefeitura, pois sabem que o cresClment? econo
mico e o progresso serão inevitáveis. Aqueles que alImentam
o atraso e a crise, para poderem sobreviver como aves de
rapina, não se conformam com tempos de bonança em Venân
cio Aires.

De Município envolvido com a fome e a miséria, Venân
cio Aires é hoje o 119 mais desenvolvido do Rio Grande do
Sul é o 679 mais desenvolvido do País inteiro, segundo levanta
mento da revista Dirigente Municipal, que traz dados de 1991.

É contra isso que as aves de rapina se levantam, Sr.
Presidente e Srs. Deputados. Faço este registro nesta Casa:
nunca tão poucos fizeram tanto por Venâncio Aires como
Almedo Dettenborn, Alfredo Scherer e Glauco Scherer. E
o povo daquele Município sabe disso.

Muito obrigado.

O SR. NILSON GmSON (PMDB - ·PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputàdos, o petró
leo é nosso, e assim deve permanecer.

Preocupa-nos o futuro da indústria ~o petróleo no País
e da Petrobrás, empresa estatal criada sob a inspiração da
campanha nacionalista "o petróleo é nosso", de quarenta anos
atrás, que é um símbolo nacional de competência e de sucesso
empresarial.

O Congresso Nacional está por decidir sobre a alteração
do texto constitucional que define o monopólio da União
no setor de petróleo. Tramita nesta Casa a Proposta de Emen-
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da Constitucional n9 56-B, que requz a dimensão do monopólio
da União nesse setor.

É nosso dever alertar os Srs. Parlamentares para os riscos
decorrentes da decisão que será tomada e da importância
do momento para a Petrobrás e, conseqüentemente, para seus
funcjonários e para toda a sociedade brasileira.

Sr. Presidente, rememoremos alguns resultados do desen
volvimento da indústria do petróleo no Brasil.

Estamos alcançando a auto-suficiência na produção de
petróleo e desconhecíamos esse nosso potencial energético
meio século atrás.

A Petrobrás, executora do monopólio da União, é hoje
uma empresa forte no panorama internacional, avançada téc
nica e gerencialmente, que disputa em igualdade de condições
com as maiores empresas mundiais do setor.

O País detém recordes na exploraçiio de petróleo em
águas profundas e dispõe de tecnologias pioneiras, que vêm
sendo negociadas com outros países. A tecnologia de produção
de petróleo em águas profundas desenvolvida no País fez com
que a Petrobrás merecesse o prêmio internacional concedido
pela Offshore Technology Conference como a empresa que
mais se destacou em desenvolvimento tecnológico.

A Nação sempre esteve abastecida de combustíveis, ape
sar das crises internacionais, principalmente nos países produ
tores do Oriente, comprovando a habilidade e a competência
comercial dos profissionais brasileiros.

Tamanho sucesso não deve significar que o caminho esco
lhido em 1953, com a Lei n9 2.004 e com o monopólio do
petróleo, estivesse errado. Também não é correto admitir
que a Assembléia Nacional Constituinte tenha exagerado na
definição da dimensão do monopólio do setor.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a aprovação da Proposta
de Emenda Constitucional n9 56-B, ora em tramitação nesta
Casa, pode significar o desmantelamento do setor e a desest~u
turação de uma empresa sólida e competente, símbolo naCIO
nal de. eficiência.

Temos lido na imprensa e presenciado nesta Casa recentes
manifestações da Presidência da Petrobr:ís favoráveis à am
pliação da competição interna nesse setor, mas rejeitando
a idéia da privatização e a concessão dos recursos petrolíferos
a empresas internacionais. A Petrobrás está-se preparand?
para a ampliação da competição no mercado interno, modernI
zando-se e revendo sua estruturação para atuar num modelo
de m~rcado livre.

Isto não significa que se deve eliminar integralmente,
e já, o monopólio do petróleo. Não significa que se deva,
sequer, restringi-lo às etapas de pesquisa e lavra de petró.leo
e gás natural, como propõe a Proposta de Emenda Constltu
cional n9 56-B.

Privatizar as atividades mais lucrativas do ciclo de produ
ção, exatamente aquelas que apresentam menor risco, o~ seja,
o refino, o transporte e a importação, é decretar o fIm da
solidez da Petrobrás e sujeitá-Ia a executar apenas as atividades
de risco e de pequeno retorno econômico. E, o que é ainda
mais grave, muito provavelmente estaremos desmantelando
a indústria do petróleo no País.

Sr. Presidente, o que teremos em troca da cessação do
monopólio? Que vantagens terá o povo brasileiro para abrir
mão do direito adquirido? .Que outro símbolo de orgulho
nacional substituirá o que certamente perderemos?

São indagações que deixo à reflexão dos ilustres Parla
mentares e para as quais não encontro resposta que não seja
a rejeição da Proposta de Emenda Constitucional n9 56-B.

Lembremo-nos, quando do exercício parlamentar do vo
to, que decidimos de acordo com as nossas convicções e com
as de nossos representados, sem esquecer que estaremos deci
dindo por toda a sociedade brasileira.

Ao finalizar este pronunciamento, convoco os nobres Pa
res a se juntarem a mim na defesa da manutenção do mono
pólio do petróleo e da Petrobrás e a votarem contra a apro
vação desse ato intempestivo e inoportuno do Poder Exe
cutivo.

O SR. PRISCO VIANA (PDS - BA. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, cerca
de 500 Municípios dos Estados da Bahia, de Minas Gerais,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe ou ainda se encontram alaga
dos ou, de alguma forma, continuam sofrendo as conseqüên
cias da segunda maior cheia do rio São Francisco. Os prejuízos
são estimados em aproximadamente 100 milhões de dólares.
Além disso, há o desconforto de 200 mil desabrigados e a
tristeza por meia centena de mortos.

Tais perdas são representadas pelas casas, estradas, pon
tes e equipamentos urbanos destruídos, lavouras total ou par
cialmente perdidas e rebanhos sacrificados pela destruição
das pastagens. E, como acontece comumente neste País, essa
e outras calamidades públicas, breve, hão de cair no esqueci
mento. Mais alguns dias, a água excedente no leito do rio
ter-se-á escoado para o mar, e os reservatórios destinados
à geração de energia elétrica terão retornado aos níveis nor
mais.

A população desabrigada, por sua vez, não tardará a
reencontrar a rotina de suas vidas marcadas pelo sofrimento,
provocado, não raro, pela incúria de seus governantes.

Entendo, todavia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que
é justamente nesta hora, em que a imensa região do vale
do São Francisco se apresta a esquecer o pesadelo que a
manteve sob prolongado sobressalto, que se deve falar sobre
a calamidade de ontem, para prevenir aquelas que ainda pode
rão sobrevir. Sim, Sr. Presidente, é tempo de pensâr na próxi
ma enchente, buscando extirpar de nós a cultura da imprevi
dência, devido à qual só nos despertamos quando os aterr~s

já ruíram, os barcos já naufragaram, a fúria das águas Já
operou suas devastações e as barreiras que se precipitaram
sobre as estradas já fizeram suas vítimas.

Então, só nos resta, à nossa incúria, contar nossos mortos,
abrigar os desabrigados, inventariar danos e prejuízos, mobi
lizar a caridade pública e improvisar tratamentos de emergên
cia, válidos para o curto, mas ineficazes para o longo e médio
prazos.

Essa cultura da imprevidência se contenta em adotar uma
postura fatalista frente às calamidades públicas, o que leva
muitas vezes as autoridades responsáveis a se manterem de
braços cruzados.

Vislumbro um pouco desse fatalismo imobilizante na res
posta apresentada pelo gerente de operações da represa de
Sobradinho à interpelação da Promotora de Juazeiro, Marília
Lomanto Veloso, preocupada com a desinformação da popu
lação local a respeito do avanço das águas. Disse-lhe aquele
senhor: "Do lago para cima é com São Pedro e do lago para
baixo a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco
não tem a obrigação de indenizar por danos, já que não há
nada que impeça o rio de desaguar no mar".

Essa afirmativa - que parece a confissão realista da impo
tência dos técnicos e da tecnologia diante da força da natureza
- reflete, em verdade, de maneira exemplar, a cultura da
iriíprevidência e também da irresponsabilidade.
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Longe de remeter a São Pedro ou às forças indomáveis
da natureza o destino de centenas de milhares de pessoas
que povoam as margens do rio São-Francisco, cabe às autori
dades, aos governos melhor se equiparem, a fim de ampliarem
sua capacidade de ação preventiva contra as enchentes.

Não sendo nosso propósito com estes comentários o exer
cício da crítica pelo mero prazer de criticar, não nos custa,
Sr. Presidente, sugerir ao Governo a realização de algumas
obras, entre muitas outras que se enquadram na linha da
melhor ação preventiva.

É necessário fazer a dragagem e recuperação da calha
do rio, de há muito reduzida e danificada, principalmente
pelo desmatamento das encostas. Paralelamente, não seria
descabido rever a legislação de proteção das encostas do rio,
adotando-se medidas severas de desencorajamento de ações
devastadoras e de incentivo, até mesmo de obrigatoriedade
do reflorestamento das áreas ribeirinhas, a isso se vinculando
- quem sabe? - o acesso aos financiamentos dos bancos
oficiais.

O deslocamento de cidades e povoados para regiões mais
elevadas, portanto, imunes às enchentes, é mais do que acon
selhável.

Outra medida necessária é a realização de obras de prote
ção das cidades e povoados ribeirinhos, continuando o que
fez o Ministro Mário Andreazza quando da ocorrência da
grande enchente de 1979. Foi graças a essas obras que cidades
como São Francisco, Manga e Januária, em Minas, e Bom
Jesus da Lapa, Ibotirama, Barra, Xique-Xique e Juazeiro,
na Bahia, não sofreram maiores danos na enchente deste ano.
Urge completar essa obra do saudoso Ministro para que ama
nhã não venhamos lamentar novas tragédidas às margens do
rio São Francisco.

É igualmente importante dar orientação e assistência aos
produtores rurais da área, principalmente aos pequenos agri
cultores, que, desinformados sobre como se prevenirem contra
os efeitos devastadores das cheias, perdem moradias, colhei
tas, rebanhos e implementos agrícolas e sofrem tamanhos pre
juízos que acabam por abandonar a atividade produtiva.

Por fim, Sr. Presidente, é necessário que as autoridades
competentes repensem o papel que vêm desempenhando as
barragens construídas ao longo do rio para a produção de
energia elétrica e controle de vazão. Se, de um lado, elas
foram construídas para gerar energia elétrica, de outro, elas
também se destinam à regularização do curso do São Francisco
e à garantia de sua perene navegabilidade.

Ora, Sr. Presidente, noticiou a imprensa que os Prefeitos
de 24 Municípios do Médio São Francisco concluíram que
a cheia deste ano foi provocada pela produção de energia
elétrica na represa de Três Marias.

Segundo a Prefeita de Januária, "a represa retém água
durante a seca e, quando chove muito, tem de abrir as com
portas para evitar o rompimento da barragem". "Por causa
da produção de energia elétrica, ocorre uma catástrofe no
norte de Minas quase todos os anos" - desabafou um fazen
deiro, que, de resto, por causa disso abandonou a atividade
produtiva e voltou para a capital mineira.

"O que ganha com a produção de energia elétrica o Go
verno do Estado perde com os estragos causados pela enchente
e pela seca na região", ponderou a Prefeita da Januária, acres
centando o exemplo do distrito de Palmeirinha: "Em janeiro
a Prefeitura enviou caminhões-pipas para o povoado, que
estava sem água, e, 20 dias depois, teve que ajudar a retirar
os moradores da cidade desabrigados pela enchente."

Tudo isso, Sr. Presidente, precisa ser dito, para reflexão
e análise por parte das autoridades federais e regionais.

E por aí que passa as retificações de prioridades e o
ordenamento de ações preventivas que habilitam os governos
a protegerem as populações e a resguardarem os bens, o patri
mônio e a produção das comunidades que eles governam.

Se isso não for dito, se isso não for ouvido, se optarmos
pelo imobilismo imprevidente, sofreremos anualmente os pe
sados danos que a natureza impõe aos imprevidentes.

Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Prisco Viana, o Sr. Ubi

ratan Aguiar, § 2q do art. 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Nilson Gibson, § 2q do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao Sr. Pascoal Novais.

O SR. PASCOAL NOVAIS (PFL - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados,
as concessões feitas pelo Governo à indústria automobilística,
que determinaram uma imediata redução de 22% nos preços
dos veículos, introduzem novo mecanismo na política de com
bate à inflação. Conquanto o valor de comercialização do
produto industrial das montadoras tenha crescido aproxima
damente 65% acima do teto inflacionário, o recuo agora pac
tuado por certo quebra tendência perniciosa ao processo de
formação de preços no setor.

Está aberta, assim, Sr. Presidente, uma importante via
colateral para o trânsito de diretrizes semelhantes em relação
a diversos outros produtos da pauta industrial, principalmente
remédios e alimentos. Tais itens costumam exercer pressões
de extrema consistência sobre as taxas de inflação e, observe-se
desde logo, de forma inevitável, devido à compulsoriedade
de seu consumo. É claro que os mecanismos postos em ação,
caracterizados pela diminuição da incidência fiscal, não podem
universalizar-se sobre todas as variáveis do sistema produtivo,
sob pena de vulnerar a cobertura orçamentária dos gastos
governamentais.

Mas uma seleção rigorosa de áreas, segundo prévia avalia
ção sobre os efeitos que exercem no processo inflacionário,
poderia induzir a aplicação das mesmas diretrizes, sem inter
romper, de forma prejudicial, adequados fluxos financeiros
procedentes da arrecadação tributária. Eventualmente, poder
se-ia até construir um sistema compensatório para a perda
de receitas fiscais, mediante elevação de sua incidência sobre
mercadorias relacionadas como supérfluos. No campo das re
lações mercadológicas e tributárias, há, com certeza, fórmulas
a serem descobertas para implementar políticas antiinflacio
nárias.

Cabe, porém, Sr. Presidente, uma pequena advertência.
É fundamental que a movimentação dos instrumentos se opera
de maneira espontânea. Haveria lamentável retrocesso se,
por acaso, as concessões feitas pelo Governo escapassem dos
parâmetros informais, como seriam as hipóteses de regras
lançadas para observação obrigatória. Sabe-se que o programa
de desregulamentação da economia é um dos pontos desta
cados da política econômica e financeira e, sem dúvida, propi
ciadores de estímulo à produção e à competição.

Outras importantes conseqüências econômicas das inova
ções agora propostas pelo Governo devem ser anotadas para
favorecer a evolução do processo. A redução de preços em
artigos industriais de largo consumo levará obrigatoriamente
ao aquecimento da demanda. No caso da indústria automo-
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bilística, espera-se que aproximadamente 300 mil veículos,
há tempos estacionados nos pátios das empresas, sejam de
pronto comercializados. Com isso, garante-se normal funcio
namento das linhas de produção, hoje em grande parte desati
vadas, e asseguram-se taxas razoáveis de emprego, justamente
em um mercado de trabalho atualmente sujt:ito a indesejáveis
incertezas.

Também é fundamental registrar, Sr. Presidente, que o
aumento do giro financeiro, tanto em função das vendas como
em relação à massa salarial, servirá de suporte à retomada
do crescimento econômico, sem ensejar pressões significativas
sobre os preços. .

Nesse sentido, quero aqui parabenizar a equipe econô
mica do Governo por se mostrar sensível aos problemas nacio
nais.

A SRA. TERESA JUCÁ {PIJS - RR. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. D(~putados, o Brasil
tem feito um imenso esforço no sentido de ocupar o lugar
que lhe é devido na nova ordem mundial. A abertura da
economia nacional ao capital estrangeiro conseguiu capturar
bilhões de dólares para nosso País no último ano.

Mais de 30 empresas foram privatizadas, numa demons
tração inequívoca de que esta é uma decisão do Governo,
irreversível.

Este País, que marcha a passos largos, rumo ao segundo
milênio, arrasta consigo, porém, o peso morto de algumas
administrações estaduais.

Tal, Srs. Parlamentares, é, infelizmente, o caso de Ro
raima.

Enquanto o mundo se abre para o livre mercado e amplia
a participação empresarial na economia, o Governador Otto
mar Pinto insiste em tratar Roraima como um castelo medie
val, onde ele se faz passar por rei.

A tal ponto chega essa fixação monarquista do Gover
nador que, entre alguns de seus pares, já começa a ser apeli
dado de "Baronete da Pintolândia".

Seria somente caricata - ainda que tristemente caricata
- a situação, se, em: decorrência dos desmandos e da sanha
estatizante do Governador, não houvesse famílias passando
fome.

Para que se tenha uma idéia do ponto a que chegamos
no Estado de Roraima, basta lembrar que a Administração
Pública é dona de negócios tão inverossíme:is que são de fazer
vergonha ao menor dos macuxis.

Se não, vejamos: montou o Governador pelo Estado uma
serralheria - muito bem utilizada pelo Governador para servi
ços particulares realizados em suas propriedades e nas de
amigos, investe o Governo na comercialização de carne no
varejo, que está desestruturando todos os pequenos nego
ciantes do ramo em Boa Vista e ameaçando a saúde da popula
ção; instalou no Estado uma granja - que por criar bodes,
cabras e pintos já está conhecida na cidade como a "creche
da família do Governador"; finalmente, há. poucos dias, insta
lou no Estado - pasmem os Srs. Parlamentares - até mesmo
uma empresa funerária, que trabalha em regime de linha de
montagem de caixões de defunto e tem mostruário completo
para pessoas de todas as idades, peso e tamanho. Talvez o
Governador ache que o povo não vai resistir a todos os seus
desmandos.

Garante o anedotário popular que a funerária tem servido
a muitos desafetos do Governador, vítimas de sua truculência,
e a muitos correligionários, mortos de raiva ao ver as atitudes
irresponsáveis tomadas pelo Sr. Ottomar Pinto.

Incomodamente colocado na contra-mão da História, o
Governador insiste no entanto em manter esses negócios, nu
ma mesquinheza sem precedentes, quebrando os pequenos
e médios empresários do Estado.

Esse governador estatizante só pode ter um objetivo:
tirar o pão da boca de centenas, talvez milhares de rorai
menses, e impedir que se desenvolvam enquanto comerciantes
e cidadãos economicamente ativos.

Mas esse contraponto formado por Roraima diante da
realidade nacional, às custas do Governo Estadual, serve para
mostrar a que ponto se pode chegar quando uma adminis
tração pública é entregue a políticos sem preparo, egressos
dos quadros da ditadura e sem nenhum compromisso com
o povo.

O único compromisso palpável do Governador é com
sua família, a quem está contratando num nepotismo sem
precedentes no País.

E é assim também, Sr. Deputado, que se pode medir
a estatura do homem público. No caso do Governador Otto
mar Pinto, é, com certeza, muito inferior a seu metro e cin
qüenta e cinco centímetros de altura.

O SR. SALATIEL CARVALHO (PTR - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar à Casa que
estaremos concluindo na próxima semana os trabalhos da CPI
que investiga o extermínio de menores no Brasil. Essa questão,
profundamente séria, tem chamado a atenção da imprensa
internacional, porque é realmente uma grande tragédia que
se abate sobre a Nação. Basta verificar, Sr. Presidente, que
nos últimos cinco anos chegam a quase dez mil as crianças
assassinadas no Brasil.

Aproveito também a oportunidade para enaltecer a atitu
de do Clube dos Diretores Lojistas do Recife, Pernambuco,
entidade empresarial que se tem preocupado com essa ques
tão. A propósito, estaremos participando na terça-feira de
um almoço-trabalho daquela entidade, ocasião em que apre
sentaremos os resultados apurados pela CPI, o que mostra
também a preocupação do empresariado da Capital do meu
Estado com essa grave questão do extermínio das crianças.

Há quase dois anos está em vigor o Estatuto da Criança
e do Adolescente. Saudado como uma lei inovadora e muito
moderna, só vai, entretanto, produzir resultados se for aplica
da, e não está sendo.

Um dos dispositivos salutares do Estatuto da Criança
e do Adolescente foi o que criou o Conselho Tutelar, órgão
permanente e autônomo, encarregado pela sociedade de zelar
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
Em cada Município, diz a lei, deve haver, no mínimo, um
Conselho Tutelar composto de 5 membros, eleitos pelos cida
dãos locais para mandato de três anos. Este Conselho não
foi implementado na quase totalidade dos Municípios brasi
leiros. Depende para funcionar de aprovação de lei municipal
e cabe às Câmaras de Vereadores demonstrarem sua preocu
pação com as crianças e adolescentes votando a lei criadora
dos Conselho Tutelares. Ouvi, alhures, e não posso acreditar,
que o problema está no fato de que tais conselhos devem
ter uma verba consignada nas leis orçamentárias municipais.

Da mesma forma não têm sido criados os Conselhos Mu
nicipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgãos
deliberativos e controladores·das ações que lhes digam respeito
e de vital importância para a implantação efetiva do Estatuto
da Criança e do Adolescente pelo Brasil afora. E é bom que
se relembre que a diretriz primadal da política de atendimento
a estas faixas etárias é a de que o atendimento seja municipa-
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lizado. Sem o funcionamento dos Conselhos Municipais e dos
Conselhos Tutelares será difícil e até perigosa a municipa
lização do atendimento, porque feito se acompanhamento e
controle.

Decisão também ;mportante consignada no Estatuto da
Criança e do Adolescente é a que fixa o direito de profissio
nalização ao adolescente.

Num mundo de extrema especialização e competição é
necessário providenciar-se para o adolescente a profissiona
lização, a fim de habilitá-lo a enfrentar adequadamente as
vicissitudes da vida, evitando desta forma que não tenha como
ser absorvido pelo mercado de trabalho e seja transformado
num derrotado em potencial e num provável malfeitor. Nem
os sistemas estaduais de ensino nem as empresas estão, contu
do, tomando as providências necessárias a que tal princípio
seja implementado. Serão responsáveis pelo fracasso de mui
tos adolescentes e eventualmente por sua vida de crimes, quan
do não conseguem obter empregos dignos.

Outro aspecto do Estatuto da Criança e do Adolescente
que tem sido sistematicamente descumprido é o que trata
das revistas e publicações contendo material impróprio ou
inadequado a crianças e adolescentes.

Fixa a lei que têm que ser comercializadas em embalagens
lacradas e, quando contendo mensagens pornográficas, lacra
das e opacas.

Isto não tem ocorrido. As embalagens são lacradas, mas
não opacas, revelando o conteúdo. Crianças e adolescentes
têm assim acesso a mensagens pornográficas e não somente
pornográficas como também muitas vezes degenerescentes.
São assim estimuladas em sua natural curiosidade e a partir
daí exploradas por maus elementos. Cumpre ao Ministério
Público tqmar providências saneadoras com rapidez e energia.

É prudente, outrossim, fiscalizar com mais atenção as
revistas infanto-juvenis, para que não contenham ilustrações,
fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoó
licas, tabaco, armas e munições, objetivando desta forma não
somente cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente
como também evitar que crianças e adolescentes sejam estimu
lados à prática de vícios e ações criminosas.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr'S e Srs.
Deputados.

o SR. FERNANDQ DINIZ (PMDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr,5 e Srs.. Deputados,
com inquietante freqüência, esta tribuna tem SIdo ocupada
para a denúncia de prática de corrupção, de conivência ou
acobertamento de atos ilícitos, de incúria ou displicência no
tratamento da coisa pública, praticados por funcionários ocu
pantes dos mais diversos níveis da hierarquia funcional.'
- Se para esse fim se tem usado a palavra nesta Casa,
é certo que não o fazemos com satisfação, mas porque não
podemos fugir à obrigação, que_ é de todo cidad~o e, por,
mais forte razão, nossa, na mIssao de zelar pelos mteresses
nacionais.

Se é nossa essa obrigação, acredito também competir-nos
apontar o que, no Governo, está a funcionar a contento,
as empresas estatais que se esmeram no desempenho de duas
competências e os funcionários a cuja conduta não cabem
reparos de qualquer espécie.

Não é só corrupção e incompetência o que se encontra
no Serviço Público, como se poderia pensar, dado estarda
lhaço com que casos dessa ordem vêm sendo alardeados pela
imprensa.

Funcionários dignos, honestos, competentes e absoluta
mente comprometidos com o bem público também existem
e constituem, sem sombra de dúvida, a sua maioria esma
gadora.

A minha presença hoje nesta tribuna tem, exatamente,
o objetivo de deixar registrado, nos Anais da Casa os meus
cumprimentos ao Presidente da Empresa Brasileira dos Cor
reios e Telégrafos, Dr. José Carlos Rocha Lima, por seu inte
resse em preservar o bom nome e excelente reputação da
empresa cujos destinos preside.

Dirigentes como o Dr. José Carlos Rocha Lima transmi
tem-nos a certeza de podermos confiar na dignidade do nosso
funcionário público, confiança essa que a conduta de uns pou
cos não conseguirá abalar.

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Victor Faccioni, como Líder do PDS,
para uma comunicação de Liderança.

o SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Pronuncia0
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
venho hoje a esta tribuna para chamar a atenção para os
graves problemas enfrentados pela estrutura portuária gaúcha,
como de resto a de todo o Brasil. Se não receberem tratamento
emergencial, esses problemas podem levar o setor ao colapso
total.

O sucateamento da estrutura do porto de Rio Grande,
o serviço precário e deficiente, além da complexidade burocrá
tica e dos custos elevados, têm levado as empresas do Estado
a preferirem embarcar seus produtos em outros terminais do
País, especialmente os portos de Paranaguá e Itajaí, ou até
mesmo de Montevidéu, no Uruguai. .

A propósito, o Presidente Executivo da Associação Co
mercial e Industrial de Novo Hamburgo, Sr. Gilberto Mos
mann, desabafou: "De superporto só tem o nome, o de Rio
Grande. Esta a minha frase-síntese de uma verdade: nossos
exportadores calçadistas têm buscado a opção de Imbituba
Santa Catarina - porque simplesmente não dá mais para
suportar a ineficiência de Rio Grande na área de containers,
que é a forma como mandamos nosso produto para o exte
rior".

Como se não bastassem a ineficiência dos serviços e a
precaríssimaestrutura, Sr. Presidente, Sr,5 e Srs. Deputados,
teme-se. mesmo que o terminal de containers do porto de
Rio Grande possa ser desativado total ou parcialmente, dentro
de pouco tempo, diante da dívida do Departamento Estadual
de Portos, Rios e Canais (DEPRC) para com o consórcio
de empresas privadas que administra o·,si.stema, segundo noti
ciou o jornal Zero Hora, em 12 de março de 1991.

A situação é de tal forma aflitiva e inquietante que a
Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo, repre
sentativa de importante segmento exportador, o do couro
e do calçado, ~ncaminhou à'Varig uma ~olicitação, no sentido
que essa empresa estabeleça uma freqüência semanal de vôo
cargueird desde Porto Alegre aos aeroportos que mais conve
nham ao :setor'~ nos Estados Unidos e na Europa.
. A que potitochegamos! O alerta é contundente! Há ne
ce~sidadede modernização urgente de ,toda a estrutura portuá
ria e também de sua administração, se quisermos competir
n~ mercado internacional. E essa urgência é maior ainda no
momento em que nos preparamos para a integração do Cone
Sul. O Mercosul é uma realidade. Em 1994, terão caído prati
camente todas as barreiras alfandegárias e, se não estivermos
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preparados, teremos mais uma vez perdido o bonde da His
tória.

Por isso, lemos com satisfação no jornal Zero Hora, edi
ção de 28 de fevereiro de 1992, à pago 27, que o Secretário
Nacional dos Transportes, José Henrique D'Amorim, deverá
anunciar no Rio Grande do Sul, no dia 9 d~: abril, a liberação
de 12 bilhões de cruzeiros do Orçamento da União para a
ampliação do terminal de containers do porto de Rio Grande.
Esperamos que tais recursos não demorem a chegar.

Sugestões do que fazer e de como fazer para melhorar
a situação dos portos brasileiros, especialmente o do Rio Gran
de, não faltam.

No próprio Congresso Nacional, existe um projeto 
em vias de inclusão em pauta para discussão e votação 
que trata da desregulamentação dos servi,ços portuários em
todo o Brasil.

Em sua edição de 23 de março de 1992, o jornal Zero
Hora, de Porto Alegre, publicou oportuno editorial sobre
o assunto, intitulado "Fugindo da ineficiência", que solicito
seja considerado parte integrante deste meu pronunciamento.

Igualmente, solicito a transcrição nos Anais desta Casa
do ofício encaminhado ao Presidente da Varig pela Associação
Comercial e Industrial de Novo Hamburgo, que reflete com
clareza as preocupações do setor coureiro-calçadista gaúcho
quanto à exportação de sua produção. . .

Por último, peço a V. Ex~, Sr. PreSIdente, que au!onze
também a publicação de parte do documento denommado
"Porto de Rio Grande - Necessidades de modernização",
divulgado pela Assessoria' Econômica do Departamento de
Comércio Exterior da FIERGS - Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul, que faz uma competente
radiografia do setor portuário gaúcho em relação ao rest?
do País, arrolando não só as causas da perda de competI
tividade como medidas que podem e devem ser tomadas para
evitar o colapso total.

Zf:ro Hora - 23-3-92

FUGINDO DA INEFICIÊNCIA

Não é de se estranhar que os exportadores de calçados
do Vale dos Sinos estejam recorrendo ao porto de Imbituba,
em Santa Catarina, com a finalidade de embarcar suas cargas
para os Estados Unidos e Canadá. Segundo a Associação
Brasileira dos Exportadores de Calçados e Afins, 50% da
produção total daquela região deverá enir do País pelo porto
catarinense, como alternativa para aliviar os custos excessivos
cobrados pelo serviço em Rio Grande. Infelizmente, o maior
complexo portuário do Estado se torna cada vez mais inviável
para os gaúchos. .

A fuga de usuários para o Estado vizinho ou mesmo
para o Uruguai decorre do péssimo e caro serviço de estiva
do porto de Rio Grande, que também está com seu equipa
mento sucateado. No ano passado, sensibilizado com as cons
tantes queixas dos exportadores, o governo do Estado chegou
a determinar uma auditoria no DEPRC, com vistas à moderni
zação do superporto. Mas os negócios internacionais não po
dem esperar pela conclusão da auditagem, que deverá, no
máximo, indicar correções administrativas. Há outras deficiên
cias a sanar, que não dependem da administração estadual,
até mesmo porque esta terá que devolv,er a concessão ao
Governo Federal em 1994.

A privatização dos portos é a única
alternativa para os altos custos

Antes disso, entretanto, o Congresso Nacional deverá
apreciar a legislação que desregulamenta os serviços portuá
rios em todo o País e autoriza a privatização do setor. Embora
os sindicatos e os trabalhadores ainda resistam à medida, não
parece haver outra solução para o atual sistema, que é oneroso
e obsoleto - além de estar atado a um corporativismo anacrô
nico. Neste aspecto o Brasil se mantém anos-luz atrás dos
países desenvolvidos ou mesmo de algumas nações em desen
volvimento. Só para se ter uma idéia: um container embarcado
num porto nacional custa entre US$500 e US$530, enquanto
o mesmo despacho no porto de Nova Iorque sai por US$
300. Os chamados Tigres Asiáticos, que hoje disputam a pri
mazia do comércio internacional, possuem os custos portuá
rios mais reduzidos do mundo.

Há mais dados comparativos, que atestam o atraso brasi
leiro: uma tonelada de aço embarca no porto de Rotterdam
por US$6, mas chega a US$35 no porto de Santos. Segundo
a Associação de Comércio Exterior do Brasil, cerca de US$
5 bilhões em produtos nacionais deixam de ser exportados,
anualmente apenas devido aos altos custos de embarque. O
País não pode se dar ao 'luxo de desperdiçar divisas somente
porque um setor importante boicota a modernização.

Alegam os portuários que o pretexto de diminuir os custos
de exportação está a serviço de um plano perverso, cujo obje
tivo seria entregar a administração dos portos a armadores
internacionais. Esta reação cartorial, entretanto, perde o seu
efeito diante da incapacidade dos próprios estivadores em
tornar sua atividade mais competitiva. E, infelizmente para
o Rio Grande do Sul, o porto de Rio Grande ocupa lugar
de destaque neste lamentável campeonato de ineficiência.

Novo Hamburgo, 20 de fevereiro de 1992

Ao
Ilmo. Sr.
Rubel Thomas
Md. Presidente da VARIG SIA
Porto Alegre (RS)

Senhor Presidente:
:J;.sta entidade, com 71 anos de existência, reúne um qua

dro social de 1.047 empresas. Dessas, 452 sãp do complexo
coureiro-calçadista. Mais 176 correspondem a indústrias de
calçados.

Trata-se, pois, de associação representativa de impor
tante segmento exportador, o do couro e do calçado.

Pois, em assim sendo, vimos à presença de Vossa Senhoria
para apresentar o pleito de a Varig estabelecer uma freqüência
de vôo de cargueiro, desde Porto Alegre aos Estados Unidos
e à Europa, até aeroportos que mais convenham, tais como
Miami e New York, e Londres e Frankfurt, nos respectivos
casos. Freqüência, essa, semanal.

Decorre esta solicitação dos elementos informativos que
nos repassa o setor empresarial, consubstanciados nos seguin
tes pontos:

• Tem a Varig condições de confirmar, por seus dados
internos, que há carga suficiente a justificar os trajetos POA
a Miami ou a New York, e POA a Londres ou Frankfurt,
semanalmente.

• Há carga disponível nos Estados Unidos e na Europa
em suficiente volume que justificaria os trajetos de retorno.
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• Para a maior competitividade do calçado gaúcho no
Exterior, o ganho ~o tocante a datas de entrega dos produtos
junto à clientela internacional ainda mais estimularia o uso
do transporte aéreo.

• Em casos de perda de freqüências marítimas, por atraso
no apronte dos produtos a exportar, os exportadores teriam
essa opção aérea, evitando transporte rodoviário de cargas
a SP ou RI. Importa acrescentar, Senhor Presidente, que
a Política Ativa de Comércio Exterior, anteontem anunciada,
contribuirá efetivamente para o incremento das exportações
gaúchas, com destaque do calçado, mais ainda se for comple
mentada com o "draw back verde-amarelo" via ICMS.

Ora, sabidamente, no Sul do País, o destaque exportador
está com o RS, onde a Varig teria largo campo de clientela
para aproveitamento desses vôos. Adite-se que, atualmente,
o calçado representa expressivo percentual da carga aérea
internacional com origem neste Estado.

Quer a ACIINH ficar ao inteiro dispor da Varig para
reuniões e tratativas pertinentes, certa de que esta proposta
motivará pronto exame.

Cordialmente, Raul Heller, Presidente do Conselho Deli
berativo - Gilberto Mosmann, Presidente Executivo.

PORTO DE RIO GRANDE
NECESSIDADES DE MODERNIZAÇÃO

VERSÃO PRELIMINAR

3) Causas da Perda de Competitividade do Porto de Rio
Grande

Os fatores que levaram o Porto de Rio Grande a perder
sua importância relativa no contexto nacional têm suas origens
na própria questão da administração portuária:

- os equipamentos são flagrantemente escassos e suca
teados, devendo ser urgentemente substituídos por um maqui
nário mais moderno e competitivo, que venha a satisfazer
plenamente as demandas existentes;

- as instalações estão deterioradas e insuficientes para
o volume operacional requerido. Isto vai desde o calçamento
da área portuária, até as condições, sistema e custo de armaze
nagem;

- existem claras distorções e deficiências no que tange
ao custo, qualidade e organização da mão-de-obra utilizada.
Por exemplo, há a obrigatoriedade, imposta pelo sindicato
de estiva, para contratação de quotas mínimas de estivadores
de acordo com limites de volume de carga, mesmo que o
embarque seja totalmente automatizado. Neste caso, a título
de ilustração, em um embarque de uma tonelada será usado
o mesmo número de trabalhadores para um embarque de
tonelagem superior, incorrendo isso em custos excessivos e
desnecessários. O resultado dessa estrutura distorcida materia
liza-se na produtividade física do Porto Gaúcho: enquanto
em Rio Grande um trabalhador, em média, corresponde a
7.090 toneladas de movimento portuário, em Paranaguá esta
relação fica em um empregado para 12.881 toneladas. Ainda
assim, o Porto de Rio Grande é freqüentemente sujeito a
greves que tornam o embarque e atracamento de navios neste
Porto uma opção de alto risco;

- a administração portuária - de responsabilidade do
DEPRC - é extremamente burocratizada, cara e ineficiente:
o preço da capatazia não é definido em tempo hábil, freqüen
temente há duplicidade na pesagem de caminhões, cobrança
de diversas taxas sem embasamento prático ou legal e até
critérios custosos e injustificados para a abertura dos portões

do Porto em horários fora do expediente diário, que encerra
às 17 horas.

É imprescindível que estas questões que acabamos de
enumerar sejam resolvidas no menor espaço de tempo possí
vel. Para tanto é necessária uma profunda reorganização da
administração e da infra-estrutura do Porto de Rio Grande.

Em relação às questões administrativas, se impõe que
o DEPRC passe a gerenciar as instalações portuárias de forma
competitiva e moderna, eliminando os entraves existentes 
tanto em termos de custos, como no âmbito das relações traba
lhistas - ao fluxo de mercadorias para embarque e desem
barque. Desde já podemos enumerar algumas soluções para
tornar o Porto de Rio Grande mais atrativo para a demanda
de serviços portuários;

- estão incluídos no preço de embarque e desembarque
diversos serviços que nem sempre são utilizados pelas empre
sas. Isto torna-se um fator injustificado de aumento do custo
das mercadorias que deve ser prontamente eliminado. Neste
sentido a cobrança das taxas sobre os serviços portuários
deve in~idir exclusivamente sobre os equipamentos, instala
ções e capatazias realmente utilizados;
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lugar, o Governo Estadual passe a aplicar recursos para a
modernização da estrutura portuária. Estas verbas devem ser
captadas a partir dos emolumentos provenientes dos serviços

REEM90LSO DO SERVICCl DE DRAGAGEM
% RETIDO NO PORTO E NAO INVESTIDO

portuários, que são repassados a União e não retornam na
proporcio~alid~dedos recursos enviados e da importância que
a economia gaucha representa no contexto nacional.
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Além disso, é imperativo que os cofres estaduais destinem
recursos adicionais, para que o Porto de Rio Grande passe
a representar um forte elemento de vantagem comparativa
para investimentos no Estado e não um fator de inibição à
instalação de novas empresas e ao prosseguimento das ativida
des ligadas ao comércio internacional já existentes, como ocor
re atualmente.

4) Produtividade X Mão-de-obra

A exemplo do Porto de Rio Grande, os demais terminais
de embarque e desembarque do Brasil também, na sua grande
maioria, se caracterizam pela complexidlade e ineficiência.
Os custos de embarque são extremamentle elevados, quando
comparados a outros países desenvolvidos e com intensos flu
xos de comércio exterior. Isto é um importante fator que

tem causado a perda de competitividade internacional dos
produtos brasileiros. O caso do Porto de Rio Grande é ainda
mais grave já que seus custos operacionais superam em muito
terminais de embarque e desembarque como Itajaí e Para
naguá.

Uma das principais razões que nos levam a esta situação
desvantajosa é exatamente os custos e forma de organização
da mão-de-obra. Neste âmbito existem, basicamente, cinco
categorias de trabalhadores, quais sejam:

Capatazia - constituída pelos empregados das adminis-·
trações portuárias (são os chamados trabalhadores portuá
rios), movimentando cargas em terra. Normalmente, perce
bem mensalmente sua remuneração;

Estivadores - são os manipuladores de carga ã bordo;
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Conferentes - conferem a carga movimentada pelos esti
vadores;

Consertadores - reparam as embalagens avariadas;
Vigias - zelam pela segurança das embarcações que estão

atracadas.
As quatro últimas categorias integram os chamados traba

lhadores avulsos. Não possuem vínculo empregatício com
quem toma os serviços e a escala de utilização deste tipo
de mão-de-obra é exercida pelos Sindicatos.

Muitas vezes, como já informamos, determinados tipos
de carga não exigem a utilização de todas as categorias, no
entanto, as mesmas são impostas pela estrutura corporativista
que defende o monopólio destas atividades. Este fato impede
as empresas que pretendam operar na carga e descarga de
navios de usar esse direito constitucional, que é anulado pelo
Sindicato, sendo esta uma prática injusta e onerosa, tirando
a competitividade.

Fatores críticos deste corporativismo, que afetam a efi
ciência e competitividade, permitem a ocorrência, também,
de greves alternadas, mantendo o porto paralisado e ocasio
nando a perda de navios que passam ao largo do Porto de
Rio Grande ou são desviados, o que já é considerado um
fato bastante comum. Em um País onde 95% do seu comércio
exterior é feito pela via marítima, é necessário e urgente que
sejam feitas profundas modificações para oferecermos tam
bém aos grandes exportadores mundiais a confiança e custos
competitivos para a atracação em portos brasileiros e, em
especial, no de Rio Grande.

Certamente, a privatização e a proliferação de terminais
privativos serão um dos aspectos que devem merecer especial
atenção.

7) A Questão da Privatização

O porto moderno pode ser comparado a um Shopping
Center em que o Estado é o "sócio" da iniciativa privada.
A infra-estrutura é responsabilidade do Estado, enquanto a·
superestrutura recebe investimento da iniciativa privada. Ao
Estado caberia a administração, manutenção e exploração
de portos, criando um sistema de leasing em áreas determi
nadas nas quais as companhias privadas instalariam seus termi
nais próprios. O Estado ofereceria aos usuários recursos com
patíveis com a moderna tecnologia de transportes marítimos,
como berços energizados, canais de acesso e bacia de evolu
ção, com serviços de manutenção e dragagem. A iniciativa
privada responderial por embarques, desembarques, movi
mentação e armazenamento de suas cargas, com mão-de-obra
por ela contratada. Na medida em que a movimentação de
carga aumente, os custos teriam reduções proporcionais. É
evidente que custos baixos significam mais negócios e também
maior lucratividade gerando, desta fqrma, uma melhor política
salarial. Os ardorosos defensores do cartório e do corpora
.tivismo nunca encontrarão razões para retrucar contra esse
processo lógico e racional.

A privatização não ameaça e não diminui a força da auto
ridade portuária, que é preservada pela Constituição. A livre
contratação da mão-de-obra evitaria problemas muito conhe
cidos pelas nossas empresas.

A privatização, encaminhada através de um processo cui
dadoso e sério, gerará certamente o aumento do comércio'
externo, eficiência, receita e, conseqüentemente, reais condi
ções de competitividade, compatíveis com as de outros portos
do exterior. O aumento da lucratividade, gerado pela privati
zação, pode modificar o perfil do porto, que poderá passar

a ser também um pólo de exportação para diversos produtos
ou carga geral, com eficiência e competitividade. Investir é
necessário para alcançar este objetivo.

A eficiência do Porto de Rio Grande requer providências
imediatas e isto depende, em muito, da mudança da legislação
portuária, que, sabemos é vigente desde 1930. Esta modifi
cação é um fator indispensável para iniciarmos um novo pro
cesso de desenvolvimento em nossos portos e, especialmente,
em Rio Grande.

Assessoria Econômica, pepartamento de Comércio Ex
terior, novembro de 1991.

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala- '
vra ao Sr. Jackson Pereira

O SR. JACKSON PEREIRA (PSDB - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
retorno a esta tribuna para abordar a séria questão, ora em
exame nesta Casa, da quebra do sigilo bancário, assunto que
requer muita prudência em sua análise, uma vez que não
podemos decidir com emocionalismo o meramente por ser
uma diretriz de governo. Temos que ter sensibilidade inclusive
para verificar suas conseqüências, pois a quebra do sigilo,
hoje e no futuro, pode representar um passo para nova ação
governamental de reduzir ainda mais o direito à inviolabilidade
do cidadão, ao se pretender que, com a simples autorização
de um Ministro, a Polícia Federal entre num lar em busca
de provas, sem que esse ato tenha a indispensável fundamen
tação. Não podemos, de modo algum, expor a sociedade a
esse constrangimento.

O Governo Federal tenta novamente alterar o dispositivo
legal vigente, através de Emenda à Constituição n9 55, de
1991, com o intuito de obter as informações que lhe forem
convenientes no que se.. refere à movimentação bancária dos
contribuintes.

Já em dezembro último, o Governo fez pálida tentativa
ao incluir na Lei Complementar n9 70, de 1991, a faculdade
de o Ministro da Economia dispor de dados dos contribuintes
na rede bancária e nas administradoras de cartões de crédito,
o que motivou uma representação minha à Procuradoria-Geral
da república, argüindo a inconstitucionalidade da matéria para
que medida cabível fosse encaminhada ao Supremo Tribunal
Federal.

O sigilo bancário, além de um direito constitucional, en
contra-se regulamentado na Lei n9 4.585, de 1964, e constitui
norma imposta às instituições financeiras e a qualquer outra
pessoa que, em função de ofício, tem direito de acesso à
informação. Sua violação por qualquer das pessoas, inclusive
autoridades, importa, sem dúvida, em crime.

A legislação em vigor não é impeditiva, mas fixa regras,
a fim de que a privacidade do cidadão seja protegida. O Banco
Central do Brasil pode dispor de todas as informações, mas,
antes, precisa da anuência legal. A Procuradoria-Geral da
República também tem plena condição de requisitar tais infor
mações de qualquer autoridade, inclusive do Banco Central,
mas obedecendo sempre a um certo ritual. O Congresso Nacio
nal, em alguns casos, tem a faculdade de requerer ao Banco
central dados de instituições financeiras,s eguindo também /
a forma de lei. Finalmente, as' autoridades fiscais podem proce
der ao exame de documentos, livros e registros de contas
de depósitos, aplicações e outras movimentações bancárias,
desde que tenha processo instaurado contra o depositante
em questão.
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Como se observa, a lei ampara a ação contra sonegadores,
contraventores, corruptos e outros que vivam atos ilícitos,
mas sem expor os princípios básicos da cidadania.

A anuência que hoje consta da legisllação é por demais
abrangente, sempre que atendidos os requisitos exigid0s, ou,
como regra geral, mediante a prévia autorização da Justiça,
dada em cada caso, com base em uma indispensável fundamen
tação, o que evita as fiscalizações tendenciosas.

Entretanto, para evitar a indevida e, eventualmente, ile
gal utilização da informação financeira, que constitui um dos
elementos essenciais de privacidade do eidadão, a lei veda
o acesso, de modo claro, em três hipóteses: a) nas investi
gações generalizadas, não vinculadas a um processo tributário
ou judicial instaurado contra determinado depositante, pois,
nesse caso, as instituições financeiras se teriam transformado>
em fiscais da atividade normal de sua clientela, o que é inacei
tável; b) quando a autoridade delegada pela lei quebra o
indispensável sigilo; c) quando o requisitante da informação
não tem poder para fazê-lo ou lhe falta a autorização da autori- .
dade competente.

Pelo que.se percebe, não há necessidade de se modifica,r
o sistema vigente através de emenda constitucional, uma vez
que mecanismos de investigações normais contra os infratores
da lei já estão concedidos, adequadamente, a quem de direito.

Há de se registrar ainda que a sociedade, vítima de tantas
arbitrariedades, incluindo o confisco, não pode ver com bons
olhos essa nova tentativa do Governo Federal de abrir o sigilo
bancário, deixando com o Ministro da Economia a opção
de invadir ou não, com seus fiscais, a intimidade do cidadão,
sem que tenha o embasamento necessário.

Com esse ato, o Governo nivela por baixo o público
contribuinte. Aqueles que cumprem com suas obrigações são
comparados, por incrível que pareça, com sonegadores e ou
tros adeptos de práticas inaceitáveis e ilícitas. Não há dúvida
de que, no afã de combater a sonegação, o Governo termina
cometendo exageros, o que ameaça os direitos e garantias
individuais.

Como acontece nos países do Primeiro Mundo, no Brasil,
como já comentei, já se tem meios de combater e perseguir
os sonegadores de impostos. O que falta, muitas vezes, é
a vontade política para agir, razão por que surgem idéia,s
como a de buscar, nos cartões de crédito, uma fonte d~ identifi
cação de rendas não declaradas.

Caso a Receita Federal queira de fato atingir os sonega
dores, basta consultar as páginas dos jornais que citam os
nomes de pessoas envolvidas em negociatas e atos de corrup
ção ou ir aos Conselhos e Tribunais de Contas para chegar
a uma relação interminável de emissores de notas e recibos
"frios" e de administradores públicos desonestos, que carecem
de exame detalhado em sua variação patJimonial.

Os atos exteriores de riqueza também sinalizam'o ganho
irregular. Por que não fazer em Brasília" por exemplo, uma
blitz para analisar a quem pertecem as mansões dos lagos
Sul e Norte. Com certeza encontraria o Fisco muitos funcio
nários públicos, lobistas ou mesmo empresários e profissionais
liberais que não têm renda para tão significativo patrimônio.
Por que isso não é feito?

Tenho sido, nesta Casa, um intransigente defensor da
moralidade pública,e é com essa autoridade que faço estas
considerações, a fim de que a Emenda Constitucional n9 55,
de 1991, seja prudentemente examinada. Como prova dessa
tenaz luta, cita, por exemplo, que já estão em tramitação
requerimentos de informações ao Ministério da Economia,

Fazenda e Planejamento, por meio dos quais solicito que a
Receita Federal proceda a um amplo levantamento da situação
patrimonial de liqüidal1tes e ex-liqüidantes de instituições fi- .
nanceiras e empresas públicas, bem como de dirigentes e ope
radores de mercado dos fundos de pensão e dos Prefeitos
e ex-Prefeitos do Ceará que não tiveram suas contas aprovadas
pelo Conselho de Contas dos Municípios. A propósito, em
15 de maio próximo, em Fortaleza, promoverei reunião, com
a participação da Receita Federal, Procuradoria da República,
Secretário Estadual da Fazenda, Presidente da OAB, Ordem
dos Advogados do Brasil, Tribunal de Justiça e da Associação
dos Prefeitos do estado do Ceará, além de outros segmentos
importantes da sociedade, para que se possa discutir aberta
mente questões como sonegação, corrupção e impunidade.

Pedi, ainda recentemente, que o Fisco fizesse detalhada
fiscalização da situação dos bicbeiros, tradicionais contraven
tores, os quais, no período momesco afrontam a sociedade
com declarações de quem confia piamente na impunidade,
quando se referem aos gastos de milhões de dólare~ com suas
escolas de samba, que representam um sistema inteligente,
através do qual mostram um lado positivo de sua ação, ressal
tando ainda a assistência prestada em morros e favelas, numa
evidente exploração, e manipulação da pobreza. Isso sem falar
no futebol, por meio do qual muito dinheiro sujo também,
é "esquentado". .

Acredito, Sr. Presidente, que o nobre Deputado Benito
Gama, Relator da mencionada emenda constitucional, junta
mente com seus Pares na Comissão Especial criada com a
finalidade de estudar essa matéria, encontrará uma sábio alter
nativa para o encaminhamento da proposta, ou, simplesmen
te, o que seria o ideal, optando por reconhecer que o sigilo
bancário, da forma como está contemplado em nossa legisla
ção, satisfaz os interesses da sociedade, que, assim, se vê
proteg~da e ciente dos meios legais disponíveis para que, em
caso de necessidade, se tenham investigados os dados de sus
peitos sob o indispensável amparo da lei.

Finalizando,ressalto que foi importante o adiamento da
votação dessa matéria por mais trinta sessões, tempo suficiente
para que seja adotada uma decisão que não venha a compro
m,eter os direitos que o cidadão tem para manter intocável
sua privacidade.

Oportunamente, se for o caso, voltarei a falar sobre este
assunto, por entender que é de fundamental importância o
esclarecimento dessa questão para uma correta apreciação
pelos componentes desta Casa. Afinal, é também de nossa
responsabilidade a defesa de nossa cidadania.

O SR. JOSÉ MOURA (Bloco - PE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, no último
dia 15'de março, comemorou-se em Pernambuco o primeiro
ano de trabalho do Governador Joaquim Francisco à frente
do Executivo estadual. Vitorioso por consagradora maioria
já no primeiro turno das eleições, muitas foram as esperanças
com que o povo pernambucano viu o jovem político chegar
ao Campo das Princesas. Não menores, porém, eram as difi
culdades a vencer, em um Estado secularmente agredido pelos
inúmeros e graves problemas que afrontam a região Nordeste.
Aos obstáculos, respondeu o Governador Joaquim Francisco
com a firmeza e o dinamismo que lhe são próprios. Poucos,
como ele, mostravam-se tão preparados para aceitar o enorme
desafio de dirigir um Estado. Secretário do Trabalho, Prefeito
de Recife por duas vezes, Deputado Federal e Ministro do

- Interior, pôde Joaquim Francisco, não obstante a sua juven-
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tude, acumular a valiosa experiência que o credenciava ao
Governo de Pernambuco.

Como se não bastassem as deficiências crônicas da região,
teve o novo Governador de enfrentar, logo no primeiro dia
de trabalho, uma das mais profundas crises por que já passou
a economia brasileira. A renitência do processo inflacionário
e a recessão advinda dos sucessivos pacotes econômicos que
têm gerado o desemprego, a queda do poder aquisitivo e
o desaquecimento da indústria e do comércio, tudo isso com
gravíssimos resultados para a Fazenda estadual. Certo de que
governar é administrar deficiências, Joaquim Francisco tratou
de racionalizar o emprego dos poucos recursos de que dispõe
o Erário pernambucano e elegeu como prioridades do seu
governo nas quatro áreas em que se desenvolve a ação social:
educação, saúde, habitação e saneamento básico.

A recuperação de escolas na região Metropolitana do
Recife e no int€rior do Estado, a distribuição de módulos
educativos e de material pedagógico, a expansão e o melhora
mento da merenda escolar e a implantação, em convênio com
a Fundação Roberto Marinho, do Projeto Teleescola provam
o esforço do Governador Joaquim Francisco na luta sistemá
tica contra o analfabetismo e a evasão escolar.

A epidemia de cólera, que já alcançou quase todos os
Estados nordestinos, tem alertado as autoridades e a própria
Nação para as inacreditáveis condições de saúde pública e
de saneamento básico em que se encontra a região. Dos 1.552
Municípios do Nordeste, apenas 4% dispõem de sistema para
o tratamento de esgoto. Como faces da mesma moeda, saúde
e saneamento exigem políticas simultâneas e complementares,
e essa tem sido a atitude do Governador Joaquim Francisco
não apenas no combate à cólera, mas às seculares endemias
que ainda enfraquecem e matam o homem pernambuco.

Com fundas raízes históricas, é indiscutível a vocação
agropecuária do Estado de Pernambuco. Visando a realizá-la
numa dimensão sócio-econômica verdadeiramente inédita no
âmbito regional, o Executivo estadual desenvolveu, ao longo
deste primeiro ano de governo, ações integradas que buscam
garantir o processo de reestruturação agrária, assegurando
a posse da terra aos pequenos agricultores e tornando produ
tivas áreas antes ociosas. Com o objetivo de aumentar a oferta
de alimentos e de matérias-primas, elegeu-se o uso da irrigação
como o principal suporte do desenvolvimento agrícola do Esta
do. As ações governamentais têm como base a pequena irriga
ção privada em áreas com disponibilidade de água; a realização
de projetos de comprovada viabilidade técnico-econômica pa
ra pequenos lotes em áreas já desenvol'4idas e passíveis de
desapropriação; e o apoio a projetos de empresas de médio
porte, para a implantação de infra-estrutura.

A desapropriação de 7.000 hectares na Zona da Mata
deu início ao programa de reforma agrária no Estado. Criou-se
o Fundo de Terras de Pernambuco. Redistribuíram-se terras
em dez Municípios, no total de 9.524 hectares. O programa
de eletrificação rural levou energia a 4.109 propriedades, com
a implantação de 190 quilômetros de linhas de distribuição.

Para minimizar os problemas de sazonalidade de emprego
causados pela entressafra da produção llgroindustrial da Zona
da Mata, foram aplicados, entre maio e agosto de 1991, 1,6
bilhão de cruzeiros, que geraram 27.700 empregos.

Como estimulo à atividade industrial, foi criado o Fundo
Cresce Pernambuco, realização conjunta das Secretarias da
Fazenda e da Indústria, Comércio e Turismo. Os recursos
oriundos desse fundo constitU"m poderosa alavanca para a
viabilização da política industrial do Estado. Instituiu-se tam-

bém o FEMICRO - Fundo Especial de Financiamento de
Projetos de Microempresas, que possibilita o desenvolvimento
administrativo, gerencial e tecnológico de centenas de mi
croempresas sediadas em Pernambuco.

Uma da gralldes obras da administração Joaquim Fran
cisco, o complexo industri~ portuário de Suape, tem recebido
tratamento prioritário do Governo, que busca, assim, garantir
as condições de operacionalização do porto. Recursos federais
permitiram a conclusão da primeira etapa de implantação das
obras e dos serviços portuários. Implementaram-se também
medidas para a operacionalização do cais de múltiplos usos.
Consolidado o Porto de Suape, significativo impulso será dado
à exportação de produtos pernambucanos, com reflexos ime
diatos no saldo da balança comercial.

Ainda que ligeira, temos aqui, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, uma síntese do primeiro ano do Governador Joaquim
Francisco na condução dos destinos de Pernambuco. Pouco
tempo se passou, e as mudanças já se constatam na transpa
rência cristalina do Governo e na rigorosa probidade com
que se têm havido todo os escalões da administração estadual.
Estamos .certos de que, ao longo do seu mandato, saberá
o Govern'ador Joaquim Francisco consolidar um novo Pernam
buco, o Pernambuco com 'que sonha a sua valorosa gente,
onde, à custa do trabalho e da união de todos, prevaleçam
o desenvolvimento econômico e a justiça social.

o SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
pela incompetência do Governo do Estado de Alagoas e,
mais grave, pelo seu descaso e desprezo pela vida humana,
quase 200 pessoas já morreram de cólera no Estado.

Este número oficial, porém, não é verdadeiro, outro gra
ve delito administrativo. Estamos informados de que o número
de óbitos é muito maior e de que está sendo sonegado à
população.

Além do afastamento por motivos políticos da Secretária
de Saúde, D~ Maria Solange Teixeira Costa, cujo trabalho
vinha sendo elogiado, a falta de apoio e de critério do Governo
Geraldo Bulhões culminou no afastamento do médico Marcelo
Constant da direção da equipe de combate ao cólera. O Dr.
Marcelo Constant é o maior especialista na área em Alagoas,
um dos maiores do Nordeste e tem um conceito de homem
de bem profundamente enraizado na sociedade alagoana.

Assim, denunciamos aqui que, se a doença inexoravel
mente matou alguns, o descaso, o despreparo e o desinteresse
do Governo estão matando todos.

Os jornais de Alagoas divulgam que, enquanto o cólera
atinge o povo de alagoas, trava-se uma disputa política antro
pofágica sobre quem será o Secretário de Saúde, dominando
uma das áreas que mais tem dinheiro e que mais tem sido
alvo de denúncias de malversação do dinheiro público. Os
candidatos a Secretário são os Deputados Antônio. Holanda
e José Bernardes e o médico Romero Farias, irmão do empre
sário Paulo César Farias.

Enquanto a doença ameaça transformar-se em epidemia,
os políticos do Governo de Alagoas brincam de governar e
brincam sobretudo com o maior patrimônio de um ser humano
e da sociedade: o direito à vida.

Denunciamos daqui a gravidade dos fatos que vêm ocor
rendo em Alagoas e damos a nossa irrestrita solidariedade
aos profissionais de saúde que lá atuam, mal remunerados
e profundamente desrepeitados pelo Governo do Estado.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o SI. Aloisio Vasconcelos.

o SR. ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
nesta fase difícil da vida parlamentar brasileira, quando há
visível má vontade de setores específicos da imprensa com
o Parlamento e com os Deputados, vejo colegas fazerem um
grande esforço para ver: sobressair sua atuação parlamentar
e conseguir ser notícia na imprensa. Acho isso válido e o
credito exatamente à falta de trânsito que tem a grande maioria
dos Parlamentares na imprensa, a qual concentra em três,
quatro ou cinco Parlamentares toda a sua simpatia por esta
Casa.

Hoje, sexta-feira, quando não temos a Casa cheia, mas
o plenário funcionando; venho à tribuna para abordar um
assunto que gostaria fosse notícia na imprensa e que esta
se interessasse por ele. Portanto, do fundo do meu coração,
eu gostaria que amanhã estivesse na imprensa não o Deputado
Aloísio Vasconcelos, o que menos inten~ssa na questão, mas
o mérito da matéria em si. Por quê? Porque falarei da crise
da universidade brasileira.

Ontem, no Senado Federal, tivemos dois depoimentos
importantes sobre a crise nas universidades brasileiras, mos
trando que não é possível que elas continuem sem labora
tórios, sem centros de pesquisa, sem recursos para gerir as
instituições já implantadas, como, por exemplo, laboratórios
de Química e de Geotécnica, centros de Fisica, etc., fechados
por falta de verba. O Governo Federal não entrega às universi
dades sequer o que o Congresso Nacional aprovou e que
se tornou lei já publicada no Diário Oficial da União.

Destaco, então, alguns trechos da matéria relatada ontem
na Comissão Parlamentar de Inquérito pela Prof~ Vanessa
Guimarães Pint<?, Reitora da Universidade de Minas Gerais.

"Os problemas da universidade pública brasileira
podem ser, para efeito didático, divididos em quatro
grandes questões: a orçamentária, a do financiamento
à pesquisa, a salarial e a institucional.

A crise financeira nunca foi tão grande. E real
mente essa situação está hoje agudizada a ponto de
ser reconhecida como crítica, bastando para ilustrar
isto lembrar que até este momento o Governo ainda
não liberou todos os recursos qUl~ foram incluídos no
Orçamento do ano passado pelo Congresso. No caso
específico da Universidade Federal de Minas, deixamos.
de receber cerca de 25% do Orçamento de 1991. Quan
to ao Orçamento de 1992, já estamos no quarto mês
do ano e até agora só 35% delf: foram implantados
e a liberação de recursos ficou em apenas 4%.

Não há necessidade de ser especialista em adminis
tração pública para perceber como uma situação desta
é desastrosa!

De qualquer forma, se a situação atingiu neste
momento um ponto realmente insustentável, convém
não esquecer que esta não é a primeira vez, inclusive
aqui nestô;l Casã,que se fala na-cnse orçamentária e
financeira das universidades. Essa crise remonta aos
anos 70 e tem-se repetido._acada a!10, sendo uma das

responsáveis pela deflagração de inúmeros movimentos
grevistas desde então, além de gerar movimentos de
solidariedade de amplos setores sociais. A despeito de
tudo, a situação de hoje difere quase nada de quinze
ou vinte anos atrás. No dia-a-dia administrativo, somos
obrigados a conviver com dificuldades para resolver
problemas elementares, como o pagamento das contas
de água, luz, telefone e a compra de material indispen
sável ao funcionamento da instituição, como fiz o pa
pel."

Ontem a Prof~ Vanessa afirmou que a Universidade Fede
ral de Minas Gerais não pode mais manter aberto o Hospital
de Assistência Pública de Belo Horizonte sem a ajuda do
Governo do Estado ou da Prefeitura Municipal de Belo Hori
zonte. A universidade está prestando serviços à coletividade
com remuneração zero e realmente já não agüenta essa situa
ção.

"É de propósito que estou citando exemplos tão
prosaicos: primeiramente para deixar claro que, quan
do a comunidade universitária vem a público reclamar
por mais verbas, não está clamando por privilégios
grandiosos, mas apenas tentando garantir seu direito
à sobrevivência; em segundo lugar porque as demais
dificuldades geradas pela insuficiência orçamentária e
pela incerteza do repasse financeiro - como a não
renovação adequada dos acervos bibliográficos e dos
laboratórios e a manutenção e recuperação de prédios
- são de mais difícil visualização.

A segunda questão grave é a do financiamento
à pesquisa básica e tecnológica que, como se sabe,
no Brasil é feita quase com exclusividade pela univer
sidade pública.

Mas, a exemplo do que ocorre com a situação
orçamentária, a questão do financiamento à ciência
e tecnologia no País caminha para um momento insus
tentável, embora venha também de longa data. Menos
de um terço dos recursos previstos para a aplicação
em pesquisas durante o ano passado foram liberados
pelo Governo, que é praticamente o único financiador.
O resultado é que os grupos de pesquisa ou ficaram
paralisados ou viram perder-se alguns trabalhos que
vinham desenvolvendo há mais tempo e que, como
quase tudo na área de pesquisa, são de longa matu
ração.

O pior é que as conseqüências desse processo não
são mensuráveis e nem evidentes no curto prazo. Elas
só aparecem no médio e longo prazos, e o custo maior
quem vai pagar é a população e o próprio País.

O processo de esvaziamento do setor público e
tecnologia também não é novo. Em 1990, por exemplo,
último ano para o qual são disponíveis dados consoli
dados sobre recursos liberados, o investimento em pes
quisa feito através do Fundo Nacional de Desenvol
vimento Científico e Tecnológico, que concentra quase
a totalidade das verbas federais para o setor, foi de
algo equivalente a 28 milhões de dólares. Esta cifra
corresponde - pasmem! - a apenas 11% dos 253
milhões de dólares que haviam sido aplicados em 1975,
quinze anos antes, ano emque mais nos aproximamos
de um investimento razoável no setor.
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Como têm sido freqüentes as comparações entre
a universidade brasileira e suas congêneres de outros
países, especialmente as norte-americanas, sempre pa
ra desvantagem nossa, vou usar também esse expe
diente de comparação, citando dados que são omitidos
pelos nossos críticos. Apenas o Instituto de Massa
chussets - o famoso MIT - tem no seu orçamento
de pesquisa anual cerca de 250 milhões de dólares.
Isto significa, em linguagem bem simples, que apenas
um instituto de pesquisa dos Estados Unidos recebe
dez vezes mais recursos do que todos os grupos universi
tários brasileiros reunidos. E nem é possível dizer que
lá são as empresas privadas que fazem o maior investi
mento, porque isto não é verdade, no caso das universi
dades. Os investimentos industriais privados em univer
sidades norte-americanas representavam, por exemplo,
em 1985, apenas 4% dos investimentos do Governo
Federal. "

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Sérgio Arouca,
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática.

o Sr. Sérgio Arouca - Deputado Aloísio Vasconcelos,
ontem também estive em visita à CPI, exatamente quando
V. Ex· comentava com a Reitora da Universidade Federal
de Minas Gerais que se colocava em uma linha de frente
para que nesta Casa pudéssemos lutar para tirar a universidade
da situação crítica em que se encontra. Gostaria de aduzir
um fato às informações que V. Ex. traz. Em 1975, começou
a recuperação do Instituto de Manguinhos, destruído à época
da ditadura, no famoso massacre de Manguinhos. Seus princi
pais pesquisadores foram perseguidos pelo então Ministro Ro
cha Lagoa, pesquisador medíocre, que não só os levou à cassa
ção, mas ainda os proibiu de trabalhar em qualquer instituição
de pesquisa no País. A recuperação de Manguinhos demorou

. praticamente dez anos, a fim de que seus institutos e labora
tórios pudessem atrair pessoal e recuperar a sua capacidade
de produção científica. Quero aduzir ainda às observações
de V. Ex" o fato de que a destruição de um centro ou grupo
de pesquisa, como ocorreu com o grupo de parasitologia do
Prof. Samuel Pessoa, em São Paulo, pode ser feita em 24
horas, mas levam-se anos para montar um grupo de pesquisa.
A política de ciência e tecnologia a ser implantada no País
não seria simplesmente a de voltarmos a investir. Se estamos
perdendo grupos e pesquisadores, que estão deixando as uni
versidades, indo para outros países e aposentando-se precoce
mente, recuperá-los infelizmente vai levar muito tempo. Por
tanto, a continuar esse tipo de política científica no Brasil,
não será de um momento para o outro que recuperaremos
o atraso que se vem promovendo de 1975 até agora!!a_maioria
dos centros de pesquisas do País. Infelizmente, a área univer
sitária e a área de ciência e tecnologia representam um contin
gente de sucateamento, uma vez que poucas instituições estão
conseguindo sobreviver. Para recuperá-Ias vai demorar muito
tempo, se começarmos agora; do contrário, estaremos conde
nados a ser um país subalterno até o final do século. Felicito
V. Ex· pela manifestação que fez ontem e pela que faz neste
momento.

O SR. ALOÍSIO VASCONCELOS - O aparte de V.
Ex~, nobre Deputado Sérgio Arouca, vem ilustrar o pronuncia
mento que este modesto mineiro faz, mas a preocupação de .
ambos é muito válida. Se, em 1975, o Brasil investiu 253.

milhões de dólares em pesquisa, em 1992 esse volume deveria
ser no mínimo de 500 milhões de dólares. Estamos com ridícu
los 25 milhões de dólares.

Em seguida, vou abordar um fato que V. Ex~ também
presenciou ontem: o Prof. Enio Candotti, Presidente da
SBPC, acusou o Congresso Nacional de omisso. Não que
S. Sª tivesse usado essa palavra no sentido pejorativo, mas
pedia que fosse separada do processo de estudo do monopólio
do petróleo e da questão das telecomunicações a autonomia
das universidades brasileiras, para que o Congresso Nacional
começasse a fazer isso a que V. Ex~ se refere: partir já para
a recuperação, a fim de não ficarmos perante a sociedade
brasileira como uma entidade omissa ou ausente do processo.

"A terceira questão que merece ser abordada, en
tre os problemas estruturais da universidade brasileira,
é a salarial."

A Prof~ Vanessa Guimarães Pinto, autora intelectual da
minha fala, e eu nos identificamos perfeitamente com a causa.
Sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais há

. quinze anos. Evidentemente, em virtude do exercício de meu
mandato parlamentar, estou licenciado, mas vivi ali as agruras
do que é a questão salarial na universidade. Como as outras
-duas anteriormente citadas, este assunto vem sendo discutido
há anos, sem que seja encontrada solução para a questão
salarial.

"É histórica a defasagem salarial dos servidores
das universidades federais brasileiras. Ao longo desses
últimos vinte anos, houve até momentos de relativa
estabilidade, como, por exemplo, em 1987, por ocasião
da implantação do novo quadro de pessoal. Esse e
os outros momentos de relativa estahilidade, entre
tanto, só foram conquistados à custa ·.e movimentos
grevistas, alguns atingindo níveis traumáticos e todos
causando forte desgaste institucional e prejuízos a toda
a sociedade. Mais uma vez vou citar dados concretos,
pois eles são por si mesmos eloqüentes o suficiente-
para demonstrar a que nível chegou a situação salarial
dos servidores universitários. O salário inicial de um
professor nas universidades federais, em regime de vin
te horas semanais, está hoje em exatos 250 mil, 35
cruzeiros e 6 centavos, valor que equivale a pouco mais
de duas vezes o salário mínimo vigente no País, que
é, como sabemos, o mais baixo de tóda a História
brasileira."

Sr. Presidente, permito-me interromper a leitura para
comentar o que também foi dito ontem.

Em uma cidade do sul de Minas, um professor univer
sitário recebe um salário de cerca de um milhão e 300 mil
cruzeiros, mas seu filho, para estudar nessa mesma:universi:~-'

dade, paga 670 mil cruzeiros de mensalidade.
Ora, os números são evidentes. Não é possível um pai

ganhar um m io e meio, ter que sustentar sua famma, pagar
transporte, aumentação, escola, médico, dentista, sendo que
a metade de seu salário é destinada ao estudo do filho. Alguma
coisa realmente está muito errada no nosso processo educa
cional, principalmente no terceiro nível, o universitário.

"As despesas com o pessoal docente na UFMG,
por exemplo, caíram de 12,3 milhões de dólares, em
fevereiro de 1990, para apenas 6,6 milhões, em dezembro
de 1991, incluindo os aposentados e pensionistas. Como
durante todo o ano de 1991 houve um grande número
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de aposentadorias, parte das quais obrigando à reposição
do pessoal, fica fácil concluir que essa redução de mais
de 50% no valor global da folha de pagamentos foi conse
guida à custa de um violento achatamento salarial. Os
salários dos servidores das universidades foi de 100%,
divididos em três parcelas, nos meses de janeiro, feve
reiro e março, concluímos que estamos agora ainda muito
abaixo do nível salarial de três anos atrás.

Destaque-se que, ao contrário do que muitas vezes
se apregoa, as universidades federais não vêm aumen
tando seu quadro de pessoal. Ao contrário, vêm sofrendo
uma redução efetiva no quantitativo. Apenas nos dois
últimos anos, a UFMG teve uma redução de quase 20%
em seu quadro de professores na ativa. Em fevereiro
de 1990, a universidade tinha 2.978 professores e em
fevereiro deste ano esse número em de apenas 2.594.
Embora menor, houve redução também de pessoal admi
nistrativo, cujo total caiu, no mesmo período, de 4.730
para 4.249."

"Houve, portanto, esforço para aumentar a produ
tividade da instituição, mas, apesar disso e de os níveis
salariais encontrarem-se em patamares tão baixos, os
gastos com pessoal em nossas universidades vêm supe
rando a casa dos 90% do orçamen,to total."

Mais uma vez, invoco o Deputado Sérgio Arouca para
raciocinarmos melhor. Se a universidade: gasta 90% com o
pessoal, sobram 10%, que é o mínimo, para pagar luz, água,
telefone, gasolina, transporte etc. Assim, a universidade não
investe um centavo em aprimoramento profissional, em labo
ratórios, em centros de pesquisa, em treinamento, em inter
câmbio com o exterior. A questão é séria.

"As universidades têm problemas, sim, mas têm
se esforçado para aumentar a produtividade, melhorar
a relação entre o número de professores e funcionários,
e o número de alunos tem sido muito grande, mas
os resultados não tardarão a aparecer.

A quarta questão em que se pode enquadrar a
soma de problemas da universidade brasileira é tam
bém a mais importante delas, pois de seu correto equa
cionamento dependerá a solução dos demais. Trata-se
da questão institucional - e aí o Congresso Nacional
é parte importante - da definição mesma da identidade
da universidade e da compreensão que a própria insti
tuição vier a ter sobre o papel que tem a cumprir na
sociedade.

Creio não haver mais dúvidas de que o atual mo
delo de organização jurídica das universidades federais
está esgotado. Esse modelo tem sido, em largo sentido,
um dos responsáveis pela fragilização da instituição,
uma vez que lhe retira a autonomia de gestão adminis
trativa e financeira, com repercussiio na autonomia di
dática e de pesquisa."

Diz ainda a Prof~ Vanessa Guimantes.Pinto:

"É certo, entretanto, que, m~!l1o _d~ntro desse
modelo castrador, a universidade brasileira 'soube, ao
lóngõ de seus pouco mais. de 60 anos de existência,
construir uma história quê-úão a ..envergonha_ Uma
história, todavia, J!:itaJ__custa de muitos. heróis e até
mesmo de alguns mártires, que.s~ sacrificaram na resis
tência às ten!ativas de cerceamento externo.

Convém não esquecer nosso passado recente, nos
idos dos anos 60 e 70, em que muitas das nossas univer
sidades federais tiveram seus projetos acadêmicos e
de pesquisa profundamente afetados por decisões que
nada tiveram a ver com o interesse da sociedade. Falo,
sim, da aposentadoria e do banimento científico de
muitos de nossos cérebros, impostos pela intolerância
política. Mas falo também da imposição de currículos
e de reformas e até mesmo do aumento compulsório'
do número de vagas em alguns cursos por meros capri
chos de governantes.

O outro fato grave é o aniquilamento progressivo
da pesquisa, também aqui através da retenção de recur
sos, embora estes tenham sido previamente aprovados
pelo Congresso."

A questão que se levanta é se adianta o Congresso incluir
no Orçamento, se o Governo contingencia. E mesmo aquilo
que sobra, o não contingenciamento, não é repassado, porque
a área econômica o retém para a Pasta da Educação mas
não para as Pastas Militares.

"A conclusão a que podemos chegar é a de que,
se antes estávamos submetidos à tirania da intolerância
política, agora o que nos submete é a vontade adminis
trativa da área econômica, que não hesita em ignorar
a vontade do Congresso, para garantir o cumprimento
de metas de administração. O modelo está falido e
merece ser questionado e "desconstruído", de tal ma
neira que em seu lugar surja um modelo novo, capaz
de dar às universidades a condição de que necessitam
para a execução de seu projeto, dentro das exigências
contemporâneas.

A construção desse novo modelo inclui, necessa
riamente, a autonomia universitária, já tão decantada
em prosa acadêmica e em textos legislativos, mas ainda
tão distante de nossa realidade. A autonomia univer
sitária já foi discurso de resistência, já foi objeto de
teses, ensaios e papers de especialistas, já foi objeto
de documentos de conselhos universitários e congre
gações, já foi objeto de estudos e mais estudos. Desde
outubro de 1988, ela é um preceito constitucional deste
País.

A despeito de tudo isto, ela ainda não é uma reali
dade. Por quê?"

Seria omissão do Congresso? Não. Vamos desmembrar
as questões do monopólio do petróleo e das telecomunicações
da questão das universidades. Um é para amanhã; o outro
é para um futuro remoto. Mas a questão das universidades
é para hoje, é para agora. "Quem sabe faz a hora, não espera
acontecer" .

"É preciso, sim, que o novo modelo de autonomia
seja implantado com cautela, de modo a não provocar
a descontinuidade do projeto universitário, que não
se constrói do dia para a noite. Isso não significa, entre
tanto, pretender viver uma situação de privilégio abso
luto, imune a qualquer tipo de percalço.

A autonomia da universidade pública brasileira,
para produzir os resultados que esperamos dela, terá
que resultar de um amplo entendimento social. Só as
sim a universidade, essa instituição ímpar das nações,
poderá cumprir plenamente seu papel."
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Vou concluir, Sr. Presidente, dizendo que é meu sonho
ver ainda implantado neste País o parlamentarismo, porque
através dele teremos um modelo educacional novo, moderno,
eficiente e justo, para que possamos, de fato, como fizeram
os países chamados "tigres asiáticos", investir na massa cinzen
ta do cidadão brasileiro, investir na inteligência e começar
a transformar esta Nação, para que ela deixe de ser subdesen
volvida e desconsiderada no mundo e passe a ser aquela que
imaginamos: politicamente madura, economicamente estável
e socialmente justa.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a palavra
o nobre e ilustre Sr. Deputado Alano de Freitas, do PMDB
de Goiás. S. Ex~ disporá de 25 minutos para proferir o seu
pronunciamento.

O SR. ALANO DE FREITAS (PMDB - GO. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, primeiramente
quero agradecer ao Sr. Presidente pela oportunidade de falar
no Grande Expediente, neste meu segundo dia na Câmara
dos Deputados.

Trago um problema da máxima gravidade, mas não quero
que tenha aqui um sentido catastrófico. Trata-se do avanço
da cólera.

Nosso colega Aloisio Vasconcelos discursou sobre o trata
mento dado hoje às matérias pela imprensa nacional. Acredito
que a imprensa vem tratando determinados assuntos com ta
manho estardalhaço e alarmismo que eles se banalizam. Por
exemplo, as questões da corrupção no Governo Collor e da
cólera, que a imprensa vem divulgando diariamente, de tal
forma que se incorporam na vida do cidadão, tornando-se
notícia banal.

V. Ex~, Sr. Presidente, é de Pernambuco e sabe que
a população daquele Estado está sofrendo terrivelmente o
assédio da cólera, que considero um tema de máxima impor
tância. A preocupação que trago hoje é justamente esta: a
cólera merece a atenção da Câmara dos Deputados.

No Planalto Central, numa região próxima de BrasI1ia,
temos o grande divisor de águas continentais. São as nascentes
que se dirigem para as três maiores bacias do continente.
Temos cursos d'água que se dirigem para a bacia Amazônica,
rios que formam a bacia do São Francisco e outros que se
dirigem para o Sul do País, formando a grande bacia do rio
Prata. Ao longo desses cursos d'água existem centenas de
cidades, povoados e vilas que se abastecem dessas águas, Nos
sa preocupação está justamente aí. Caso seja instalado o vi
brião da cólera na região do Planalto Central, no Centro
Oeste, teremos a epidemia grassando numa velocidade incon
trolável não só em nosso País, mas em todo o continente
sul-ame~icano. É evidente que não atravessará os Andes, mas
toda a população brasileira e cisplatina estará exposta rapida
mente ao assédio do vibrião colérico.

Sr. Presidente, nossa preocupação é no sentido de preser
var o Planalto Central, de tal forma que não ocorra a incidência
da cólera. Temos acompanhado algumas medidas adotadas
pelo Governo Federal e pel.os Governos Estaduais nesse pri
meiro embate contra o vibrião. Elas têm sido de grande efi
ciência. Por exemplo, qualquer viajante ou passageiro que
se dirija ao nosso Estado sofre, na rodoviária ou nos aero
portos, sua primeira vigilância no que se refere ao vibrião
colérico.

Sr. Presidente, só isso não é suficiente para conter a
cólera. Sabemos que os Municípios que se abastecem dessas
águas que vêm do Planalto Central não têm sistema de trata-

mento de esgoto. Mais de 80% da população brasileira não
possui esgoto tratado. Já que esses Municípios não possuem
tratamento de esgoto e este é despejado nos rios, com grande
velocidade poderá ocorrer a incidência da cólera, que se trans
form~ria numa epidemia irrecuperável no País.

E esta a preocupação que trago, no Grande Expediente,
propondo uma solução, a ser inserida no Plano Nacional de
Saneamento: que seja dado a todos os Municípios que estejam
localizados num raio de trezentos quilômetros de Brasília um
tratamento especial com relação ao saneamento, ou seja, ao
sistema de abastecimento d'água e ao sistema de tratamento
de esgoto. Tenho certeza de que, com isso, conteremos a
explosão da cólera que poderia partir do Planalto Central.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a palavra
o último orador inscrito no Grande Expediente, nobre Depu
tado Paulo Mandarino, do PDC de Goiás.

O SR. PAULO MANDARINO (PDC - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
Constituição de 1988 remeteu à Lei Complementar a tarefa
de reestruturar e regulamentar o Sistema Financeiro Nacional.

O texto constitucional, em seu art. 192, determina que
o Sistema Financeiro Nacional tenha uma função estratégica
em benefício do "desenvolvimento equilibrado do País" e,
por outro lado, explicitando melhor o primeiro enunciado,
que ele deve "servir aos interesses da coletividade".

O sistema financeiro afeta de modo significativo a vida
do cidadão e os destinos da Nação. Dele, fundamentalmente,
dependem a economia pública, regional, setorial, das empre
sas e das famílias.

Assim, o Sistema Financeiro Nacional deve ser estrutu
rado de forma a servir às políticas governamentais, não só
fiscal, monetária e cambial, mas, sobretudo, agrícola, indus
trial, de comércio exterior, de abastecimento e de rendas,
sendo um dos mais qualificados instrumentos estratégicos de
que podem dispor os governos.

Dentre as atribuições do Congresso Nacional previstas
na Constituição Federal está a de "dispor sobre todas as maté
rias de competência da União, especialmente sobre planos
e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvi
mento e sobre matéria financeira, cambial e monetária, insti
tuições financeiras e suas operações". (Art. 48, incisos IV
e XIII.)

Des.sa forma, a par de ter elevado o seu poder, o Con
gresso assume a responsabilidade inescapável de conduzir a
história econômica e os destinos. do País. E estou certo de
que nós, Parlamentares, haveremos de saber, mais uma vez,
cumprir tão importante e nobre missão.

Foi com esse espírito que requeri que fosse constituída
Comissão Especial, no âmbito da Câmara dos Deputados,
com a função de examinar e dar parecer aos cerca de vinte
projetos de lei sobre a regulamentação do Sistema Financeiro
Nacional em trâmite nesta Casa.

Desejo rapidamente fazer um breve histórico sobre como
vêm sendo desenvolvidos os trabalhos sobre a reforma em
discussão no Congresso Nacional.

Ao contrário do previsto no ato de constituição da Comis
são Especial, não se está dispensando atenção a todos os
projetos sobre a regulamentação do Sistema Financeiro Nacio
nal, ficando os debates centralizados unicamente no Projeto
de Lei Complementar n9 47/91, que foi elevado à condição
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çie matéria principal, embora seja consenso de que não é Em face dessa situação, a presente reforma há de pressu-
o mais abrangente sobre o assunto. por uma visão clara dos objetivos para os quais se deva reorien-

Ademais, o Projeto n9 47/91 é de autoria do próprio Rela- tar o sistema financeiro, de modo a torná-lo instrumento eficaz
tor da Comissão Especial, apesar de, posteriormente, ter pas- de uma política de financiamento comprometida com a produ
sado a figurar apenas o nome de outro Deputado na condição ção e a circulação de bens e serviços, rompendo o círculo
de seu autor. fechado no qual orbitam, atualmente, os grandes fluxos finan-

Desde o princípio, o Relator da Comissão tem imprimido ceiros.
inusitado ritmo de aceleração aos trabalhos, incompatível com Na verdade, o Brasil precisa urgentemente ter um projeto
o exame detalhado de matéria de tanta importância e respon- nacional de desenvolvimento para que nele se orientem os
sabilidade, em face de suas repercussões sobre toda a vida agentes econômicos. O ideal seria que o modelo da estrutura
econômica nacional. do nosso sistema financeiro se fizesse em consonância com

Outro ponto a ser destacado é que quase nenhuma publi- tal projeto.
cidade se deu às respectivas sessões da Comissão Especial, Diante do anseio do Brasil em cumprir o destino que
embora tenham sido realizadas algumas audiências com espe- lhe cabe, ou seja, de ocupar posição de destaque no contexto
cialistas, na maioria das vezes, oriundos do próprio sistema mundial, em função de suas riquezas naturais e sua extensão
financeiro que se pretende reformar. Os setores produtivos continental, é de suma importância conhecer o cenário da
da economia estiveram ausentes do debate. competição internacional e suas ligações com a organização

Assim, o .açodamento que tem pontilhado as discussões da economia, principalmente nesta hora em que o novo e
sobre o assunto vem-nos causando completa perplexidade. o moderno são a tônica em nosso País.
Enquanto em outras economias essa regulamentação ocorreu A indústria norte-americana está em dificuldades. Os fa
com toda prudência, aqui a primeira prioridade parece ser bricantes norte-americanos vêm perdendo para competidores
com a pressa e não com o aprimorameJllto do sistema finan- capazes de fazer as coisas melhor - produtos com melhores
ceiro. caracter.ísticas, qualidade mais confiável e custo mais baixo.

É cabalmente importante alertar que essa pressa está Os Estados" Unidos já começaram a perceber que não
alija~do grande parte da sociedade brasileira da participação. estão mais na vanguarda. Setor após setor, os fabricantes
nas dIscussões sobre esse processo decisório de tamanha mag- japoneses estão ultrapassando os norte-americanos. Outros
nitude. países asiáticos, como a Coréia do Sul e Formosa, estão emer-

Apesar de todas essas dificuldades, conseguimos cúm gindo rapidamente, e a Europa apresenta novos desafios.
muita determinação sensibilizar alguns de .nossos pares na Ao "final da década de 80, -õ Japão afirmou-se como a
Comissão Especial e impedir que o substitutivo do Relator principal força industrial no mundo. Há décadas está à frente
fosse votado, de forma prematura, na sessão legislativa do de todos os grandes países industrializados em aumento de
ano passado. produtividade. Único entre os países industrializados avança-

Entendo que o Sistema Financeiro Nacional, tal como dos, o Japão conseguiu, nos anos 80, conciliar aumento acen
se apresenta hoje, revela graves disfuncionalidades decorren- tuado na produtividade industrial com expansão no nível de
tes de distroções que vêm se acumulando há quase 30 anos. emprego na indústria, elevação de salários e benefícios e cres
Algumas distorções ao modelo adotado na reforma anterior cimento expressivo de produção.
resultam de desvios e sucessivas alteraçôes ditadas pela con- Torna-se imprescindível, portanto, observar o fator deter-
juntura. minante que é o ambiente financeiro. Para se atingir quaisquer

Observando-se com isenção, não se pode deixar de adÍni- mudanças duradouras no comportamento estratégico das em
tir que, de fato, ocorreu uma inversão perversa de papéis presas norte-americanas, é necessário compreender como o
entre o setor produtivo e o setor financeiro no Brasil, sendo ambiente financeiro dos Estados Unidos incentiva as estraté
que este, em lugar de desempenhar a função tradicional de gias de curto prazo e como o ambiente financeiro japonês
auxiliar o financiamento da produção e da circulação de bens resiste a essas pressões.
e serviços, fechou-se numa órbita especulativa própria, levan- Grande parte da resposta está nas condições sob as quais
do ao virtual estrangulamento do setor produtivo, ao qual o a capital é oferecido, o que inclui, embora não se limite
vem impondo, através de altas taxas de juros, sem paralelo a isso, o seu custo. Existe ampla evidência de que, no pós
na história do capitalismo, brutais trallsferências de renda, guerra, as empresas nipônicas desfrutaram de capital a custo
notadamente ao longo dos últimos dez anos. mais baixo do que as norte-americanas. Ademais, o claima

Um dos aspectos mais relevantes da disfuncionalidade financeiro tem encorajado investimentos relativamente pesa
atual do sistema financeiro é a forma como hoje atuam as dos em pesquisa e desenvolvimento e capital fixo, numa ampli
instituições que o integram. O crédito regionalizado, excelente tude maior do que sugerem as diferenças no simples custo
instrumento viabilizador dos programas de desenvolvimento de capital.
especialmente em relação a regiões e setores mais carentes: Diversos estudos documentaram o diferencial- algumas
ficou restrito praticamente aos bancos públicos, assim como vezes de vários pontos percentuais - entre os custos de capital
o financiamento a longo prazo. Na realidade, o sistema bancá- no Japão e nos Estados Unidos. Esse diferencial resultou,
rio brasileiro tornou-se um mero prestador de.. serviços de - basicamente, da regulamentação governamental do mercado
pagamentos e recebimentos, naturalml~nte remuneiâdos, 'e _. financeiro do Japão.
sobretudo um intermediário de valorização da moeda inde- Ademais, mercados finaiceiros regulados não constituem
xada em favor dos agentes superavitários, na economia, indu- ..a única influência sobre a formação ou investimento de capital.
zido pela própria política econômica, baseada no controle Isenções e incentivos tributários também são amplamente utili
monetário, com altas das taxas Ele juros e encurtamento do- zados no Japão para promover o investimento, freqüente-
prazo de financiamento da dívida pública. mente para objetivos bem específicos.
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Entre a II Guerra Mundial e o início dos anos 80, o
objetivo dominante do sistema financeiro japonês foi ressus
citar e fortalecer a fudústria locaL 'Nesse sentido, o sistema
financeiro foi orientado para favorecer o investimento empre
sarial, em vem do consumo corrente, enquanto que o governo
promovia, seletivamente, vultosos investimentos em certos
setores e, também, ajudava as indústrias não selecionadas
a enfrentar o custo do ajustamento.

Outra grande diferença entre a posição japonesa e a nor
te-americana é que nos Estados Unidos nota-se muito pouca
preocupação com os efeitos das políticas macroeconômicas,
comercial e outras, sobre a competitividade das empresas em
geral e da indústria em particular. No Japão e na Alemanha,
a competitividade é sempre levada em conta. Esse é um aspec
to que desempenha papel de destaque na elaboração e imple
mentação de políticas governamentais.

Entendo que esse contexto da competição internacional
corrobora a filosofia na qual se deva pautar a estruturação
do Sistema Financeiro Nacional no cenário econômico, consti
tuindo-se em um instrumento de desenvolvimento do País,
segundo objetivos mais amplos e de longo prazo, como é
a tendência das nações que vêm conquistando as posições
de liderança no cenário mundial.

Além disso, deve-se partir da premissa de que, no estágio
de desenvolvimento em que se encontra o Brasil, o Governo
ainda tem de desempenhar, por muito tempo, papel ativo
na perseguição de objetivos de política econômica, de curto
e longo prazo. Não se trata apenas da administração keyne
siana da demanda de curto prazo, mas do envolvimento muito
mais importante na orquestração de uma política industrial,
de médio e longo prazos, voltada para a oferta.

Dessa forma, considerando que o Japão tem melhor de
sempenho do que a maioria dos países industrializados, ala
vancado por um sistema financeiro adequadamente regula
mentado e subordinado a uma política econômica mais ativa,
não há apenas uma forte pressuposição de que o sistema finan
ceiro é iJUportante, mas sim um claro indicativo de que sua
regulamentação tem sido benéfica, ao invés de prejudicial.
Portanto, não encontra o menor amparo a posição defendida
por aqueles que desejam a sua liberalização.

Assim, há, que se ter espaço, na lei complementar que
regulará o Sistema Financeiro Nacional, para a definição de
funções das instituições públicas ou oficiais, dentro de um
enfoque de reorientação qualitativa do sistema financeiro e
de crédito segundo objetivos maiores de política econômica.

A esse respeito, convém abrir um parêntese a fim de
deixar claro que isso não significa a sua exclusão de nichos
mercadológicos rentáveis, mas sim a garantia, em lei, de que
"determinados objetivos serão atendidos, mesmo porque esses
objetivos; muitas vezes, implicam prejuízos financeiros para
as instituições, os quais seriam cobertos por. operações rentá
veis.

Causa estranheza a insistência de alguns segmentos no
sentido de restringir ou até mesmo eliminar a atuação dos
bancos oficiais no Brasil, quando não só a observação da
história do País, mas também experiências internacionais de
sucesso reforçam a importância de tais instituições para a
economia. No Japão, por exemplo, às instituições governa
mentais detêm cerca de 30 por cento da fatia de mercado,
enquanto, na Alemanha, 50 por cento das operações de crédito
são realizadas por bancos oficiais.

. Assim, estou inclinado a crer que defensores de tais
idéias, na realidade, estão sendo levados por pressões externas

descompromissadas com os soberanos interesses do País, que
luta para alcançar posição de destaque na economia mundial.

Ademais, o próprio art. 192 da Constituição Federal,
em seu inciso IV, estabelece que "o Sistema Financeiro Nacio
nal será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive,
sobre a organização, o funcionamento e as atribuições do
Banco Central e demais instituições financeiras públicas e
privadas".

Como se vê, nossos constituintes não desconheciam que,
nos países em desenvolvimento, o sistema financeiro necessita
contar com a atuação firme e dinâmica das instituições oficiais,
de modo que se possa direcionar os recursos públicos, desti
'nados a programas de desenvolvimento, da maneira mais ade
quada e eficiente possível.

Ora, temos que considerar que o financiamento é prepon
derante para viabilizar o crescimento econômico e que a ação
governamental, via planos de desenvolvimento, é fator de
extrema importância para a economia brasileira. E também
que o fortalecimento do crédito é necessário para que os planos
de desenvolvimento atinjam plenamente os objetivos deseja
dos. Ora, também não Se pode desconhecer, em sã consciên
cia, o papel que as instituições financeiras oficiais têm desem"
penhado na consolidação de tais ações.

Há de se levar em conta, ainda, que o nosso sistema
bancário privado, há muito, deixou de ser parceiro do desen
volvimento econômico, haja vista, inclusive, que o multipli
cador dos empréstimos bancários em função dos depósitos
é, em geral, menor do que uma unidade, o que lhe descarac
teriza como intermediador entre· poupadores e investidores
produtivos. Esta função tem sido exercida, portanto, primor
dialmente, pelas instituições oficiais de crédito, razão por que,
desejo reforçar, seu papel deve ser explicitado na lei comple
mentar que regulamenta o Sistema Financeiro Nacional.

Se mais uma vez nos reportarmos à nossa Carta Magna,
poderemos perceber a intenção do constituinte quando trata
da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, direcionando-o
para o atendimento de duas precípuas finalidades: ::1) promo
ção do desenvolvimento equilibrado do País e b) servir aos
interesses da coletividade. Isso no próprio art. 192.

Por outro lado, a Constituição estabelece como objetivos
fundame!ltais da República: a) garantir o desenvolvimento
nacional e b) reduzir as desigualdades sociais e regionais (art.
39). Além disso, também, atribui ao Estado a responsabilidade
pelo financiamento e administração do desenvolvimento re
gional (arts. 21, 23, 43 e 159 - I - "c"), ciente de que
a compatibilização entre o crescimento econômico e o desen
volvimento social não se processa espontaneamente, cabendo
ao Estado o papel de estimulador e condutor do processo
de desenvolvimento.

As instituições financeiras oficiais, por sua vez, pelo maior
comprometimento com as prioridades estabelecidas nos pro
gramas de desenvolvimento e pelas equipes multidisciplinares
que possuem, estão mais habilitadas a promover a aplicação
dos recursos oficiais de crédito, vinculados a programas gover
namentais que apresentam prioridades que nem sempre coin
cidem com os objetivos de maiores lucros das instituições
bancárias privadas.

Os bancos oficiais, compatibilizando o objetivo do lucro
com funções sociais, estão recortados dentro de um figurino
desenhado para tais instituições e obedecido até mesmo em
países tradicionalmente liberais, como a própria Alemanha.
Lá, os bancos oficiais - controlados pelo poder público 
contribuíram decisivamente para a desconcentração da rique-
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za nacional, para a fixação do homem à tlerra e para a elimi- geiros operem aqui. Ao contrário, o que se defende é que
nação dos desníveis sócio-eéonômicos freqüentemente verifi- nosso sistema financeiro,como um todo, seja partilhado em
cados entre regiões., igualdade de condições.

Além disso, como controladores das instituições finan- Em outras palavras, queremos que nossos bancos, priva-
ceiras oficiais, os governos podem impor o acatamento às dos e oficiais, atuem nos Estados ,Unidos, ou em qualquer
prioridades de seus programas na aplicação de recursos públi- outro país, com a mesma liberdade que pretendem aqui. Con
cos, o que se' torna difícil em relação às c~mpresas bancárias corda-se com a operação de bancos estrangeiros aqui, desde
privadas. ' que tragam poupanças e não que sejam escoadouros das nos-

Assim, acredito que instituições financeiras oficiais como· sas, como sempre ocorreu, desde que cumpram funções so
os bancos estaduais e regionais, o Banco da Amazônia, o ciais, como o fazem os bancos de capital nacional e não para
Banco do Nordeste do Brasil, o Banco Nacional de Desenvol- operarem só com produtos altamente rentáveis praticamente
vimento Econômico e Social, a Caixa Econômica Federal e sem riscos, como o financiamento de empresas de capital es
o Banco do Brasil têm papel relevante no Sistema Financeiro tra~geiro, com recursos captados entre brasileiros.
Nacional. Quanto à questão da privatização dos bancos oficiais ou,

Essas instituições desempenham, no cenário econômico- como o Banco Mundial recomenda, da sua liquidação, inde
financeiro, funções de financiamento da infra-estrutura, do pendentemente de quem propõe isso, o fato é que não existe
setor secundário, da área habitacional, do saneamento básico, de forma alguma no cenário internacional qualquer tendência
da agricultura, do desenvolvimento econômico e social do generalizada de privatizar esse tipo de instituição.
País e de apoio ao intercâmbio comercial com o exterior, As instituições financeiras públicas são especiais, pois
entre muitas outras. têm funções de natureza específica e condições especiais de

Caso a lei complementar não trate da organização, do recursos e, ao mesmo tempo, certos compromissos com rela
funcionamento e das atribuições das instituições financeiras ção a suas aplicações. São instituições que atuam no financia
públicas na economia, estará sendo preparado o caminho para mento a longo prazo, em setores de alto risco e de lento
a sua privatização ou liquidação, de acordo com a recomen- retorno, apóiam o crescimento tecnológico, a agricultura, a
dação explícita do Banco Mundial e do FMI, os quais não habitação etc.
vêem papel para os bancos oficiais na economia. Não existe, volto a destacar, qualquer tendência mundial

Só para citar um exemplo, ilustrando essa afirmação, de que isso se reverta, ou seja, que os governos venham a
vou referir-me ao depoimento do Subsecretário do Tesouro abrir mão de seus bancos oficiais que têm papel tão relevante
norte-americano, David Mulford, feito f:m 28 de fevereiro no desenvolvimento de suas economias.
de 1990 perante uma Comissão do Congresso dos Estados Conforme já ressaltei;-aSii'ações prósperas atingiram esse
Unidos encarregada de avaliar a competitividade internacional estágio, não pelo' encolhimento indiscriminado do Estado,
das instituições financeiras daquele país em toda a América. mas como resultado de inteligente parceria entre os setores

Um único trecho desse documento, extraído da página público e privado. Sem que o Estado prepare e sustente a
12.e que registra o diálogo entre Mulford e a representante infra-estrutura para que os diversos segmentos produtivos pos
da Carolina do Sul Elizabeth J. Patterson dá bem idéia do sam trabalhar, nem com boa vontade o capitalismo terá condi-
que desejo transmitir. ções de sobreviver.

Diz a Deputada Patterson, referindo-se aos países endivi- Só para completar o raciocínio, volto a enfatizar que
dados do Terceiro Mundo: "Penso eu, isso é particularmente uma das razões do fracasso econômico norte-americano está
inquietante, devido ao fato de que muitas dessas nações estão exatamente no afastamento do Estado de suas responsabi
tentando conseguir dinheiro novo ou refinanciamento. À me- lidades em relação' ao suporte para as atividades produtivas.
dida que enfrentamos esse problema da dívida, terá o Tesouro Segundo Robert Heilbroner - conhecido por seus ensaios
planos de utilização deste poder de pressão para conseguir sobre questões de economia política -, 80% do declínio da
acesso aos mercados? produtividade norte-americana, nos últimos vinte anos, po-

Resposta de Mulford: "Bem, o Tesouro já insiste, espe- dem ser debitados à negligência do Estado com a infra-es
cialmente por meio do Fundo Monetário Internacional e do trutura, aí compreendidos setores como energia, transportes,
Banco Mundial, onde empréstimos para esses países estão tecnologia, siderurgia, comunicação e Sistema Financeiro:
sendo negociados, de modo que as reformas que essas naçõés Para que todos possam ter uma idéia concreta da atuação
façam para melhorar suas economias induam reformas no relevante dos bancos oficiais no desenvolvimento da economia
setor financeiro, que abram os merc~dos. Não temos sido brasileira, gostaria de destacar o seguinte:
tão bem-sucedidos como gostaríamos, naturalmente, mas é ....:.- A participação do Banco do Brasil no sistema nacional
muito importante para nós que esses países reformem seus de crédito rural superou 70% em 1991.
setores financeiros e os abram. Achamos que o Fundo Mone~ - Do total de recursos liberados no ano passado pelo
tário Internacional e o Banco Mundial são os melhores lugares Banco do Brasil, cerca de 83% foram destinados a pequenos
para exercermos o poder de pressão, porquanto as reformas' e médios produtores rurais.
estão sendo negociadas por uma institu!ção internacional que - Do total de recursos alocados pelo Banco do Brasil
lhes está concedendo recursos em troca dos quais ~es estão ao setor rural em 1991, 87% foram provenientes de recursos
atendendo certas condições". - - - próprios e da poupança-ouro, sendo que o Tesouro Nacional

Esses fatos, embora contundentes, nao encerram os riscos teve participação de apenas 11 ,5%.
que rondam nosso sistema financeiro. Na verdade, ele -€stá - A história recente tem mostrado a grande sensibilidade
no meio de um fogo cruzado de interesses de grupos, também do setor agrícola às variações na disponibilidade do crédito.
perceptível na vertente nacional. ,- Em 1988, o Banco do Brasil liberou US$4,7 bilhões para

Minhas colocaçõesnão significam oposição à abertura o custeio agrícola, e nós tivemos uma supersafra de grãos,
do Sistema Financeiro Nacional para que os bancos estran- - superior a 70 milhões de toneladas. Em 1989 e 1990 o setor
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foi penalizado com a escassez do crédito, e a produção agrícola
despencou, ficando abaixo de 60 milhões de toneladas.· No
ano passado, cresceu o volume de recursos liberados para
o campo, atingindo US$3,7 bilhões (43% a mais que em 1989),
e já se espera uma safra bastante favorável, na casa dos 69
milhões de toneladas.

- A Caixa Econômica Federal, apesar de deter apenas
38% dos depósitos em poupança, é responsável por cerca
de 90% dos financiamentos habitacionais hoje no País. Que
dizer, então, dos financiamentos para obras de infra-estrutura
e de saneamento básico. Ora, como prescindir do seu impor
tante trabalho na área social?

- Os bancos privados, sob vários pretextos, principal
mente a questão do Fundo de Compensação das Variações
Salariais, não aplicam em habitação o percentual estabelecido
dos depósitos em poupança. É claro que são operações de
prazo longo e custo elevado, mas a crise habitacional aí está!

- Alguns bancos estaduais têm sido induzidos politica
mente a operações inconvenientes ou mesmo desastradas. A
lei regulamentadora deve ser dura nessa questão, e o Banco
Central do Brasil deve ter fortalecida a sua capacidade fiscali
zadora para evitar a deterioração do patrimônio líquido dessas
instituições. Terá lógica, entretanto, deixá-Ias completamente
fora da lei complementar, ignorando a sua importância para
as respectivas unidades da Federação?

A leitura do art. 163 não deixa· margem a dúvidas ou
interpretações tendenciosas. O papel do Banco Central ultra
passa o limite do art. 192 e é claramente alcançado pelo art.
163, que prevê:

"Lei complementar disporá sobre:
I - finanças públicas;
II - dívida pública externa e interna, incluída a

das autarquias, fundações públicas e demais entidades
controladas pelo Poder Público;

III - concessão de garantias pelas entidades pú
blicas;

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pú
blica;

V - fisca:tização das instituições financeiras;
VI - operações de câmbio realizadas por órgãos

e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;

VII - compatibilização das funções das institui
ções oficiais de crédito da União, resguardadas as carac
terísticas e condições operacionais plenas das voltadas
ao desenvolvimento regional."

Assim, fica claro, não se pode argumentar que a descrição
das funções das instituições financeiras oficiais deverá ficar
para a lei complementar do art. 163, porque são questões
diferenciadas, e foram ospróprios Constituintes que quiseram
realçar a diferença.

Dessa forma, não apenas por estar determinado na Carta
Magna, mas também por todas as razões apresentadas, enten
do que temos argumentos mais do que suficientes para a manu
tenção das relevantes atribuições das instituições financeiras

. públicas na lei complementar que regular,á o Sistema Finan
ceiro Nacional, à semelhança do que ocorreu com a Lei da
Reforma Bancária de 1964 - Lei n9 4.595 - que será agora
revogada.

A reformulação do Sistema Financeiro Nacional está nas
mãos de atentos Parlamentares do Congresso Nacional. Te
mQs J!!andato e,_por isso, res~onsabilidades ainda maiores
nesse momento tão importante da vida do País. Mas precisa
mos contar com a participação e o respaldo da sociedade,
agindo através de suas entidades e instituições representativas.
\ Espero que o debate sobre a regulamentação do'art. 192
~a Constituição Federal se estenda, na prática, a toda a socie
dade e que os setores produtivos da economia possam também
dontribuir para a estruturação de um Sistema Financeiro Na
cional que esteja voltado, de fato, para a promoção do desen-'
volvimento equilibrado do País e para servir aos interesses
da coletividade, conforme determina a nossa Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Vai-se passar
ao horário de

VI - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a palavra
o nobre e ilustre Sr. Deputado Eduardo Siqueira Campos,
do PDC.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PDC - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
lamentavelmente, ternos de registrar que, na semana passada,
foi anunciado o primeiro caso de cólera no meu Estado, o
Tocantins.

Isto é triste, Sr. Presidente. Nós já vínhamos alertando
para este fato. Enquanto, no País inteiro, o Governo Federal
promove, através dos meios de comunicação, explicações à
população sobre noções básicas de saúde, no meu Estado
a situação é diferente. O Governo do Estado e suas secretarias
utilizam praticamente 70% do horário nobre disponível para
promoção pessoal, altamente condenável, vaidosa e que defi
nitivamente não passa nada de útil à população, apenas inco
moda os telespectadores e os ouvintes em geral.

Agora que ternos um Ministro da Saúde do mais alto
nível, um nome de reconhecimento internacional, temos fortes
esperanças de que S. Ex\ o Dr. Adib Jatene, consiga· que
as ações de saúde tenham ressonância em Estados como o
Tocantins, um Estado nO\1o, próspero, mas que certamente
não resistiria à ação de uma doença como o cólera.

Sr. Presidente, tivemos, no ano passado, 25 mil casos
da dengue no Estado do Tocantins, na cidade de Araguaína.
Esperamos que agora a Secretaria de Saúde do Estado passe
a utilizar adequadamente os meios de comunicação para evitar
que a cólera chegue à cidade de Palmas e às demais cidades
do meu Estado.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Encerro a Ses
são, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 6,
às 14 horas.





6128 Sábado 4 DIÁRIO DO CONGRESSO 1'T ~CIONAL (Seção I) Abril de 1992

ORDEM DO DIA
DAS COMISSÕES

húeio: 6-4-92.
Término: 10-4-92.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

AVISO N9 2/92

Prazo para recebimento de emendas
Local: BLP, Sala 113 - Horário: 9 às 12h e 14 às 18h.
Início: 30-3-92.
Término: 6-4-92.
A proposição abaixo somente receberá emendas apresen

tadas por membros desta comissão.

Prazo para recebimento de emendas
Local: Sala 8 Anexo II - Horário: 9 às 12h e 14 às

18h.

PROJETO DE LEI N9 8.345/86 - do Senado Federal
(PLS n9302/85) - que "declara de utilidade pública o Clube
de Radioamadores CWRJ do Grupo de CW do Estado do
Rio de Janeiro".

Relator: Deputado LAPROVITA VIEIRA

PROJETO DE LEI N9 724/91 - do Deputado Paulo
Ramos - que "proíbe a publicidade relativa ao consumo

DISTRIBUIÇÃO N92/92 de fumo e derivados de bebidas alcoólicas".
Ao Senhor Deputado ALUÍZIO ALVES: Relator: Deputado ELIEL RODRIGUES
PROJETO DE LEI N9 2.525/92 - do Deputado Cunha PROJETO DE LEI N9 832/91 - do Deputado Delcino

Bueno - que "inclui os incisos X e XI no art. 49 da Lei Tavares - que "dispõe sobre o controle e a fiscalização das
n98.389, de 30 de dezembro de 1991, que institui o Conselho aplicações das radiações ionizantes; bem como do acondicio-
de Comunicação Social". namento, da coleta, do tratamento, do transporte e da desti-

Ao Senhor Deputado ARIOSTO HOLANDA: nação final de materiais nucleares radioativos e rejeitos radioa-
PROJETO DE LEI N9 832/91 - do Deputado Delcino tivos, cria o Sistema Nacional de Radioproteção e dá outras

Tavares - que "dispõe sobre o controle e a fiscalização das providências". . .
aplicações das radiações ionizantes, bem como do acondicio~ Relator: Deputado ARIOSTO HOLANDA
namenjo, da coleta, do tratamento, do transporte e da desti- PROJETO DE LEI N9 997/91 _ do Poder Executivo
nação final de materiais nucleares radioativos e rejeitas radioa-
tivos, cria o Sistema Nacional de Radioproteção e dá outras (MSC n9229/91) - que "dispõe quanto à proteção da proprie

dade intelectual de programas de computador, sua comercia-
providências". .

A S h r D t d CARLOS ROBERTO MASSA lização no País, e dá outras providências".
o en o epu a o :

PROJETO DE LEI N9 1.927/91- do Deputado Jackson Relator: Deputado PAULO SILVA
Pereira - que "estabelece prazo para que a ECT entregue ,PROJETO DE LEI N91.927/91- do Deputado Jackson
aos destinatários o "cheque-postal". Pereira - que "estabelece prazo para que a ECT entregue

Ao Senhor Deputado ELIEL RODRIGUES: aos destinatários o "cheque-postal".
PROJETO DE LEI N9 724/91 - do Deputado Paulo _Relator: Deputado CARLOS ROBERTO MASSA

Ramos - que "proíbe a publicidade relativa ao consumo PROJETO DE LEI N9 2.120/91- do Deputado Tilden
de fumo e derivados de bebidas alcoólicas". . Santiago - que "dispõe o Serviço de Cabodifusão e dá outras

Ao Senhor Deputado HENRIQUE EDUARDO AL- providências".
VES: . Relator: Deputado KOYU IHA

PROJETO DE LEI N9 2.261/91-do Deputado Nilmário
Miranda - que "altera dispositivo do Decreto-Lei n9 972, PROJETODELEIN92.261191-doDeputadoNilmário
de 17 de outubro de 1969, que disciplina o exercício da profis- Miranda - que "altera dispositivo do Decreto-Lei n9 972,
são de jornalista". de 17 de outubro de 1969, que disciplina o exercício da profis-

Ao Senhor Deputado KOYU IHA: são de jornalista".
PROJETO DE LEI N9 2.120/91 - do Deputado Tilden Relator: HENRIQUE EDUARDO ALVES

Santiago - que "dispõe o Serviço de CabodifJ.1são e dá outras PROJETO DE LEI N9 2.434/91 - do Deputado João
providências". Mendes - que "institui programa em rádio e televisão desti-

Ao Senhor Deputado LAPROVITA VIEIRA: nado a responder críticas ou acusações caluniosas contra o
PROJETO DE LEI N9 8.345/86 - do Senado Federal Congresso Nacional ou qualquer de seus membros e dá outras

(PLS n9302/85) - que "declara de utilidade pública o Clube - providências".
de Radioamadores CWRJ do Grupo de CW do ~stado do Relator: Deputado PAULO DUARTE
Rio de Janeiro". .

Ao Senhor Deputado PAULO DUARTE: . PROJETOpE L.EI ~9 2:525/92 - do Deputado Cunh~
PROJETO DE LEI N9 2.434/91 - do Deputado Joãó Boueno - que mclUl os mCiSOS X e XI. no. a~t. 49 da Lei

Mendes - que "institui programa em rádio e televisão desti- n' 8.389, d~ 30_de de~e~bro de 1991, que mstltUl o Conselho
nado a responder críticas ou acusações caluniosas contra o de Comumcaçao Socml. ,
Congresso Nacional ou qualquer de seus membrose dá outras Relator: Deputado ALUIZIO ALVES
providências".

Ao Senhor Deputado PAULO SILVA: .
PROJETO DE LEI N9 997/91 - do Poder Executivo

(MSC n9229/91) - que "dispõe quanto à proteção da proprie
dade intelectual de programas de computador, sua comercia
lização no País, e dá outras providências".

AVISO N9 1191

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

A Deputada Irma Passoni, Presidente da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, fez a se
guinte
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SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR
AO PROJETO DE LEI N9 1.164/91 - do Poder Executivo
- (apensado ao PL n9 1.658/91) - que "dispõe sobre as
sanções penais e administrativas a que estão sujeitos os infra
tores da legislação protetora da fauna e da flora e dá outras
providências" .

Relator: Deputado SIDNEY DE MIGUEL
Parecer: Favorável ao PL n9 1.164/91, com substitutivo

e pela rejeição do PL n91.658/91, apensado.

AVISO N9 3/92

Prazo para recebimento de emendas
Local: BLP, Sala 113 - Horário: 9 às 12h e 14 às 18h.
Início: 30-3-92.
Término: 6:4-92.

1-PROJETO DE LEI N9 3~C/91-- do Poder Executivo'
- (Mensagem n9 19/91) - que "dispõe sobre os incentivos
fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e da agrope
cuária, e dá outras providências".

. Relator: Deputado EDSON SILVA

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

AVISO N9 2/92

Prazo para recebimento de emendas
Local: Sala 19, Anexo 11 - Iiorário: 9 às 12h e 14 às

18h.
Início: 6-4~92.

Término: 10-4-92.

1) PROJETO DE LEI N9 2.348/91--do Sr. Mauro Bor
ges - que "dispõe sobre a experiência a ser obtida na contabi
lidade e controle de materiais nuelares" .

Relator: Deputado PAES LANDIM
2) PROJETO DE LEI N9 2.378/91-:- do Sr. Nelson Bor:

nier - que "concede pensão especial aos eX-Integrantes do
Destacamento Brasileiro - Faibrás, que participaram da For
ça Interamericana de Paz na República Dominicana".

Relator: Deputada ETEVALDA DE MENEZES
3) PROJETO DE LEI N9 2.431/91- do Senado Federal

(PLS n9 278/91) - que "altera o item m do art. 59 da Lei
n9 8.059, de 4 de julho de 1990";

Relator: Deputado MARCELO BARBIERI
4) PROJETO DE LEI N9 2.448/91. - do Sr. Osvaldo

Bender - que "cria área de livre comércio no Município
de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul,
e dá outras providências". . . , ....

Relator: Deputado WILSON MULLER

AVISO W4/91

Prazo para apresentação de destaque na comissão
Local: BLP, Sala 113 - Horário: 9h às 12h e 14h às

18h.
Início: 6-4-92.
Término: 10-4-92.

1-PROJETO DE LEI N9 1.488/91 - do Sr. Paulo
Ramos - que "proíbe a exportação de madeira".

Relator: Deputado ADROALDO STRECK
Parecer: Favorável, com emenda.

2-PROJETO DE LEI N9 1.708/91 - do Sr. Jackson
Pereira - que "dispõe sobre a proibição de lançamento de
esgotos e lixo em cursos de água naturais e artificiais".

Relator: Deputado ADROALDO STRECK.
Parecer: Favorável, com emenda.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

AVISO N9 1/92

Prazo para recebimento de destaques
Local: Sala 207-Bloco das Lideranças
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
Início: 6-4-92
Término: 8-4-92 .
As propõsições abaixo só receberão destaques apresen

tados por membros desta comissão:
1) PROJETO DE LEI N9 1.829/91 - do Sr. Munhoz

da Rocha - que "destina para ações e serviços de saúde
50% da receita oriunda das multas aplicadas de acordo com
a Lei n97.784, de 28 de junho de 1989".

Relator: Deputado ERNANI VIANA
. Parecer: Favorável, com emendas.

2) PROJETO DE LEI N91.886/91- do Sr. Flávio Rocha
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de explicitação do
valor dos impostos incidentes sobre os preços das mercadorias
e serviços".

Relator: Deputado VIITORIO MEDIOLI
Parecer: Favorável, com substitutivo e contrário à emen

da apresentada.

. Vi~ta: Deputado FETTER JÚNIOR, que apresentou v~
to em separado, contrário ao projeto, ao apensado e ao substI-
tutivo do relator. .

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
'EDESPORTO
AVISO N9 1/92

Prazo para recebimento de emendas
Local: Sala 15, Anexo 11
Horário: 9h às 12h e às 18h30min
Início: 6-4~92

Término: 10-4-92
As proposições abaixo somente receberão emendas apre

sentadas por membr.:>s desta comissão.
1) SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELA

TOR AO PROJETO DE LEI N9 951-A, DE 1991 - Do
Sr. Ary Kara José - que "altera dispositivo da Lei n98.112,
de 11 de dezembro de 1990, autorizando a contratação de
técntcos, professores e pesquisadores estrangeiros pelas uni
versidades brasileiras". (Apenso ao PL n9 1.556/92.)

Relator: Deputado FLORESTAN FERNANDES
2) SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELA

TOR AO PROJETO DE LEI N9 1.807, DE 1991 - Do
Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre a criação do Progra
ma Empresarial de Alfabetização de Adultos e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado SÓLON BORGES DOS REIS

AVISO N9 2/92
Prazo para recebimento de destaques
Local: Sala 15, Anexo 11
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30min
Início: 6-4-92
Término: 7-4-92
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As proposições abaixo somente receberão destaques
apresentados por membros desta comissão.

1) PROJETO DE LEI N9 1.394/91 - do SI. Eduardo
Jorge - que "institui o regime especial das especializações
em medicina na forma de treinamento em serviço sob super
visão, cria a Comissão Nacional de Especialização Médica
e dá outras providências".

Relator: Deputado CAMILO MACHADO
Parecer: favorável, com 2 emendas
2) PROJETO DE LEI N9 1.511/91 - Do SI. Fausto

Rocha - que "estabelece novas faixas etárias para a prestação
de exames supletivos de 19e 29graus".

Relatora: Deputada EURIDES BRITO
Parecer:· Contrário

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRffiUTAÇÃO
, AVISO N9 3/92

Prazo para recebimento de emendas:
Local: Sala 7, Anexo II
Horário: 9h às 12h e-14h às 18h
Início: 31-3-92 -
Término: 6-4-92

A~DEMÉRITO

1) PROJETO DE LEI W 22/91 - Do SI. Antônio
- Carlos Mendes Thame -'-que "dispõe sobre o estabelecimento
de regras e normas relativas ~ depósitos em poupança.

Relator: Deputado JOSE LOURENÇO
2) PROJETO DE LEI N9 110/91 - Da Sra. Cidinha

Campos - que "dispõe sobre a exclusão dos efeitos da falên
cia, insolvê!J.cia, liquidação judicial, ou extrajudicial, os em
preendimentos financiados por agentes do Sistema Financeiro
da Habitação - SFH".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
3) PROJETO DE LEI N9151/91-Do SI. Carlos Cardi

nal - que ,"altera o artigo 629 da Consolidação das Leis
do Trabalho".

Relator: Deputado WILSON CAMPOS
4) PROJETO DE LEI N9 183/91 - Do Sr. Inocêncio

Oliveira - que "dispõe sobre a concessão de incentivos aos
municípios com escolas rurais".

Relator: Deputado GERMANO RIGOTIO
5) PROJETO DE LEI N9 185/91 - Do Sr. Inocêncio

de Oliveira - que "dá nova redação ao Decreto-Lei n91.944,
de 15 de junho de 1982, estendendo aos representantes comer
ciais e. pracistas os mesmos benefícios proporcionados aos
motoristas de táxi".

Relator: Deputado LUIS ROBERTO PONTE
6) PROJETO DE LEI N9 224-A/91 - Do SI. Costa

Ferreira - que "permite a comercialização, pelas sociedades
seguradoras, de títulos de cap'italização".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
7) PROJETO DE LEI N9 236-A/91 - Do SI. Hélio

Rosas - que "dispõe sobre a proteção aos idosos e aposen
tados".

Relator: Deputado FERNANDO BEZERRA COE
LHO

8) PROJETO DE LEI N9 269/91 - Do SI. Ricardo Izar
- que "dispõe sobre medidas que estimulam a aquisição e
construção de imóveis para locação".

Relator: Deputado MUSSA DEMES
9) PROJETO DE LEI N9 272/91 - Do SI. Ricardo

Izar - que "altera o artigo 18, parágrafo único, da Lei n9
7.713, de 22 de dezembro de 1988, que "altera a legislação
~o Imposto de Renda e dá outras providências".

Relator: Deputado MU~SA DEMES
10) PROJETO DE LEI N9 279/91 - Do Sr. Pedro Pa

vão - que "dispõe sobre a cobrança de encargos financeiros
sobre letras e títulos de crédito apresentados e pagos em cartó
rios" .

Relator: Deputado JACKSON PEREIRA
11) PROJETO DE LEI N9 294/91 - Do Sr. Renato

Vianna - que "estende a isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados na aquisição de veículos automotores, movi

'dos a álcool, aos representantes comerciais autônomos, em-
pregados viajantes e pracistas, desde que sindicalizados"'.

Relator: Deputado FERNANDO BEZc..KRA COE
LHO

12) PROJETO DE LEI N9 297/91- Do Sr. Dejandir
Dalpasquale - que "determina a prorrogação dos financia
mentos de custeio e investimento dos produtores rurais atingi
dos pela seca nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande
do Sul e Paraná".

Relator: Deputado BASíLIO VILLANI
13) PROJETO DE LEI W 379/91 - Do SI. Dejandir

Dalpasquale - que "regulamenta o parágrafo 39 do artigo
31 da Constituição Federal".

Relator: Deputado LUIS CARLOS HAULY
14) PROJETO DE LEI N9 385/91 - Do SI. Adylson

Motta - que "dispõe sobre as aplicações financeiras das com
panhias seguradoras, de capitalização e das entidades de previ
dência privada, modificando redação da Lei n9 8.177, de 19
de março de 1991".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
15) PROJETO DE LEI N9 386/91 - Da Sra. Cidinha

Campos - que "dispõe sobre a cobrança de crédito hipote
cário vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
16) PROJETO DE LEI N9 420/91- Do SI. José Carlos

Coutinho - que "dispõe sobre a responsabilidade de agente
financeiro do SFH - Sistema Financeiro de Habitação".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
17) PROJETO DE LEI N9 428/91 - Do Sr. Amaury

Müller - que "dispõe sobre valores a serem atribuídos à
UPC - Unidade Padrão de Capital, a partir de outubro de
1987 e dá outras providências".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
18) PROJETO DE LEI N9 448/91 - Do Sr. Ary Kara

José - que "acrescenta dispositivo à Lei n9 5.172, de 25
de outubro de 1966, que "dispõe sobre o Código Tributário
Nacional e institui normas gerais de Direito Tributário aplicá
veis à União, Estados e Municípios".

Relator: Deputado SÉRGIO GUERRA
19) PROJETO DE LEI N9 483/91 - Do Sr. Ruberval

Pilotto - que "estende aos ex-combatentes da Marinha Mer
cante do Brasil a pensão especial de que trata a Lei n98.059,
de 4 de julho de 1990".

Relator: Deputado FERNANDO BEZERRA COE
LHO

20) PROJETO DE LEI N9 505/91- Do Sr. Paulo Paim
- que "revoga a alínea I do artigo 20 do Decreto-Lei n9
73, de 21 de novembro de 1966, extinguindo o Seguro Obriga
tório de Veículos Automotores".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
21) PROJETO DE LEI N9 512/91 - Do SI. Jorge Ta

deu Mudalen - que "institui a Nota de Crédito Bancário
e dá outras providências".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
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22) PROJETO DE'LEI N9 547/91-- Do Sr. Henrique
Eduardo Alves - que "permite deduzir do Imposto sobre
a Renda as despesas com a compra de medicamentos e dá
outras providências". ' ,

Relator: Deputado CARRION JUNIOR
23) PROJETO DE LEI N9 553/91 - Do Sr. Nelson

Proença - que "isenta do pagamento anual da taxa de inscri
ção prevista no Decreto-Lei n9 221, de 28 de fevereiro de
1967, alterado pelo Decreto-Lei n92.467, de 19de setembro
de 1988, as embarcações de pesca de até 10 (dez) metros
de comprimento".

Relator: Deputado, GERMANO RIGOTTO
24) PROJETO DE LEI N9 554/91 -- Do Sr. Laprovita

Vieira - que "concede abatimento do condomínio na decla
ração do Imposto sobre a Renda".

Relator: Deputado PEDRO NOVAIS
25) PROJETO DE LEI N9 578/91 - Do Sr. Felipe

Neri e outros 35 - que "determina a concessão de emprés
timos à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais -,
MINASCAIXA e à Caixa Econômica do Estado-de Goiás
-, CAIXEGO e ~hf()utras providências"'.

Relator: Deputado PAULO MANDARINO
26) PROJETO DE LEI N9 584/91·- Do Sr. Francisco

Diógenes - que "dispõe sobre seguro 101;atício imobiliário".
Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
27) PROJETO DE LEI N9 587/91 .- Do Sr. Francisco

Diógenes - que "permite que as empresas financiem estudos
de 19e 29graus dos dependentes de seus I~mpregados".

Relator: Deputado SÉRGIO NAYA
28) PROJETO DE LEI N9 628/91 - Do Sr. Francisco

Diógenes - que "dispõe sobre prazo para liquidação de segu
ro".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
29) PROJETO DE LEI N9 668/91 - Do Sr. Antônio

de Jesus - que "isenta as entiqades filantrópicas do paga
mento de tarifas de energia elétrica".

Relator: Deputado JOSÉ MARIA EYMAEL
30) PROJETO DE LEI N9 690/91 - Do Sr. Fetter

Júnior - que "institui isenção do Imposto sopre Produtos
Industrializados para máquinas e equipamentos, na condi"ção
que ~nciona".

Relator: Deputado FERNANDO BEZERRA COE
LHO

31) PROJETO DELEIN9697/91--Do Sr. José Felinto
- que "isenta as empresas e Prefeituras Municipais do paga
mento do IPI, na aquisição de ônibus urbanos de transporte
coletivo e dá outras providências".

Relator: Deputado FERNANDO BEZERRA COE
LHO

32) PROJETO DE LEI N9 744/91-- Do'Sr. Hélio Rosas
- que "dispõe sobre o ressarcimento às. emissoras de rádio
e televisão pelos espaços da propagand~ eleitoral gratuita e
comunicados da Justiça Eleitoral".

Relator: Deputado JOSÉ SERRA'
33) PROJETO DE LEI N9 764/91-Do Sr. Fábio Meire

lles - que "estabelece normas a serem seguidas pelas institui
ções financeiras e dá outras providências".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
34) PROJETO DE LEI N9 768/91-, Do S~ Raquel Cân

dido que "dispõe sobre a ~posentadoria dos professores".
Relator: Deputado SERGIO NAYA
35) PROJETO DE LEI N9 793/91-· do Sr. Freire Júnior

que "dispõe sobre o fornecimento ao contribuinte de infor-

mações a respeito do lançamento e arrecadação de tributos
pela União, pelos Estados e Municípios, na forma do artigo
150, parágrafo 59 da Constituição Federal".

Relator: Deputado WILSON CAMPOS
36) PROJETO DE LEI N9 861/91 - Do Sr. Rubens

Bueno - que "isenta do IPI os veículos adquiridos por entida
des filantrópicas, beneficentes ou de assistência social, nas
condições que menciona, e dá outras providências".

Relator: Deputado FERNANDO BEZERRA COE
LHO

37) PROJETO DE LEI N9 875/91- Do Sr. Laire Rosa
do - que "acrescenta parágrafos aos artigos 69 e 10 da Lei
n9 8.177, de 19 de março de 1991, que "estabelece regras
para a desindexação da economia e dá outras providências".

. Relator: Deputado BASíLIO VILLANI
38) PROJETO DE LEI N9 895/91- Do Sr. Jair Bolso

naro e outros 11 - que "revoga dispositivos da Lei n98.177,
de 19de março de 1991, que "estabelece regras para a desinde
xação da economia e dá outras providências".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
39) PROJETO DE LEI N9 923/91 - Do Sr. Jurandyr

Paixão que "dispõe sobre incentivos ao Hipismo Rural".
Relator: Deputado ÉDEN PEDROSO
40) PROJETO DE LEI N9 995/91 - Do Sr. Jackson

Pereira - que "altera o artigo 33 da Lei n9 8.177, de 19
de março de 1991, que "estabelece regras para a desindexaçãO
da economia e dá outras providências".

Relator: Deputado PAULO MANDARINO
41) PROJETO DE LEI N~ 996-N91-Do Poder Execu

tivo (MSG n9227/91) - que "reajusta a pensão graciosa conce
dida pela Lei n93.618, de 26 de ·agosto de 1959, a Elza Borges
Tavares".

Relator: Deputado GEDEL VIEIRA LIMA
OB8.: As emendas só serão aceitas em formulários pró

prios, à disposição na Secretaria da Comissão.

AVISO N9 4/92

Prazo para recebimento de emendas
Local: Sala 7, Anexo II
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
Início: 19-4-92
Término: 7.4.92
-De Mérito
1) PROJETO DE LEI N9 1.000/91 - Do Sr. Paulo Ra

mos - que "dispõe sobre a publicação mensal do movimento
de caixa do Tesouro Nacional".

Relator: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
2) PROJETO DE LEI N9 1.003/91 - Do Sr. Paulo Ra

mos que "dispõe sobre o sistema de lançamento do Imposto
de Renda".

Relator: Deputado CARRION JÚNIOR.
3) PROJETO DE LEI N9 1.023/91 - Do Sr. Amaury

Müller - que "atualiza valor da pensão vitalícia, concedida
pela Lei n93.597, de 29 de julho de 1959, à viúva do ex-De
putado Silvio Sanson, Sr~ Albina Frascalossi Sanson.

Relator: Deputado GEDEL VIEIRA LIMA
4) PROJETO DE LEI N91.024/91-bo Sr. César Maia

- que "ratifica o Fundo de 1plicação Financeira" .
Relator: Deputado JOSE LOURENÇO
5) 'PROJETO DE LEI N9 1.029/91 - Da Sr~ Fátima

Pelaes - que "dá nova redação ao artigo 32 da Lei n97.357,
de 2 de setembro de 1985, qu,e dispõe sobre o cheque".

Relator: Deputado JOSE LOURENÇO
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6) PROJETO DELEIN91.045/91-Do Senado Federal
(PLS n92/91) - que "faculta ao empregado e servidor público
a percepção do 139salário em parcelas duodecimais, deposi
tadas em caderneta de poupança".

Relator: Deputado WILSON CAMPOS
7) PROJETO DE LEI N9 1.077/91 - Do Sr. Ronaldo

Caiado - que "institui isenção de IPI para materiais básicos
empregados na construção de casas populares, escolas, silos
e armazéns de produtos agrícolas".

Relator: Deputado GERMANO RIGOITO
8) PROJETO DE LEI N9 1.082/91 - Do Sr. Dércio

Knop - que "dispáe sobre a criação de Áreas de Livre Comér
cio nos Municípios de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa
Catarina, e Barracão, Estado do Paraná, nas condições que
especifica e dá outras providências".

Relator: Deputado CARLOS CAMURÇA
9) PROJETO DE LEI N9 1.090/91 - Do Sr. Rubens

Bueno - que "concede aos feirantes isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados na aquisição dos veículos que
especifica" .

Relator: Deputado GERMANO RIGOITO
10) PROJETO DE LEI N9 1.126/91- Do Sr. Ja'ckson

Pereira - que dá nova redação ao artigo 29da Lei n98.004,
de 14 de março de 1990, que "dispõe sobre transferência
de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro de Habi-
tação e dá outras providências". ,

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
11) PROJETO DE LEI N9 1.140/91 - Do S~. Jamil

Haddad - que "veda a destinação de recursos e auxílios
públicos que especifica".

Relator: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
12) PROJETO DE LEI N9 1.230/91 - Do Sr. Valter

Pereira - que "dispõe sobre a alienação de bens e imóveis
da União, Estados e Municípios".

Relator: Deputado WILSON CAMPOS
13) PROJETO DE LEI N9 1.251/91 ~ Do Sr. Carlos

Robt<rto Massa - que "determina o horário de funcionamento
dos bancos."

Relator: Deputado ÍOSÉLOURENÇO'
14) PROJETO DE.LEI N9 1.282/91 - Do Sr. Ger.ald~

Alckmin Fi.1ho - que "dispõe sobre o Sistema Financeiro
da Habitação - SFH, e dá outras providências".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇ()
15) PROJETO DE LEI N9 1.328/91 - Do Sr. Costa

Ferreira - que "concede isenção do Impostó sobre Produtos
Industrializados, nas condições que especifica".

Relator: Deputado FERNANDO BEZERRA COE
LHO

16) PROJETO DE LEI N91.332/91 -Do Sr. João Men
des - que "concede um dia, além do vencimento, para paga
mento de obrigaçáes a serem pagas em instituições finan
ceiras". i

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
17) PROJETO DE LEI N91.370/91- Do Sr. José Maria

Eymael- que "dá nova redação ao artigo 14 da Lei n98.177,
de 19de março de 1991, que "estabelece regras para a desinde
xação e dá outras providências".

Relator: Deputado BASíLIO VILLANI
18) PROJETO DE LEI N9 1.403/91 - Do Sr. Marcelo

Barbieri - que "dá nova redação ao caput e ao parágrafo
29 do artigo 49da Lei n95.678, de 20 de dezembro de 1971,
que "altera a legislação sobre distribuição gratuita de prêmios,

_ !TIediante sorteio, vale-brinde ou concurso, a título de propa-

ganda, estabelece normas de proteção à poupança popular,
e dá outras providências".

Relator: Deputado PAULO MANDARINO
19) PROJETO DE LEI N9 1.404/91 - Do Sr. Simão

Sessim - que "concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados, nas condições que especifica".

Relator: Deputado GERMANO RIGOITO
20) PROJETO DE LEI N9 1.413/91 - Do Sr. Evaldo

Gonçalves - que "concede inseção do Imposto sobre Produ
tos Industrializados - IPI, incidente sobre produtos que men
ciona e dá outras providênci,as".

Relator: Deputado LUIS ROBERTO PONTE
21) PROJETO DE LEI N9 1.435/91 - Da Sr~ Sandra

Cavalcanti - que "institui o cheque-poupança e dá outras
providências".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO .
22) PROJETO DE LEI N9 1.463/91 --'- Do Sr. Dércio

Knop - que "altera o artigo 11 da Lei Delegada n9 4, de
26 de setembro, de 1962, com a redação dada pela Lei h9
8.035, de 27 de abril de 1990, estabelecendo valor da multa
de acordo com o faturamento da empresa"..

Relator: Deputado MANOEL MOREIRA
23) PROJETO DE LEI N91.489/91 - Do Sr. Said Fer

reira - que "regulamenta construção de casas populares,
financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação, para a po
pulação de baixa renda".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
. . 24) PROJETO DE LEI N9 1.490/91 - Do Sr. Said Fer~

reira --':'que "altera e revoga as disposições do Decreto-Lei
n970; de 21 de novembro de 1966, que autoriza o funciona
mento de associações de poupança e empréstimo e institui
a cédula hipotecária".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
25) PROJETO DE LEI N9 1.574/91 - Do Sr. Paes Lan

dim - que "concede às pessoas jurídicas sujeitas ao paga
mento da contribuição social a possibilidade de efetuarem
a compensação de base de cálculo negativa".

Relator: Deputado PEDRO NOVAIS. .
26) PROJETO DE LEI N9 1.589/91 (PLS n9 161/91) 

Do Senado Federal- que "estabelece normas para o parcela
mentc, de débito de Esta'dos e Municípios junto ao Fundo
de Garantia de Tempo do Serviço".

Relator: Deputado GERMANO RIGOITO
27) PROJETO DE LEI N91.628/91-Do Sr. Luiz Gushi

ken - que "torna obrigatória a instalação de porta de segu
rança nas agências bancárias e dá outras providências".

Relator: Deputado BASíLIO VILLANI
28) PROJETO DE LEI N" 1.652/91- Do Sr. Amaury

Müller - que "dispõe sobre a supressão de puniçÕes pór
falta ao serviço dos servidores a que se refere e dá outras
providências".

Relator: Deputado FLÁVIO PALMIER DA VEIGA
29) PROJETO DE LEI N9 1.667/91 - Do Sr. Jamil

Haddad - que "altera a Lei n9 8.024, de 12 de abril de
1990, que institui o cruzeiro, dispõe sobre a liquidez dos ativos
financeiros e dá outras providências".

Relator: Deputado MANOEL CASTRO
30) PROJETO DE LEI N9 1.688/91 - Do Sr. Jackson

Pereira - que "concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados-IPI, na aquisição de automóveis de passa
geiros que se destinem a operação de arrendamento mercantil,
nos casos em que especifica".

Relator: Deputado LUIS ROBERTO PONTE
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31) PROJETO DE LEI N9 1.724/91 - Do Sr. Paulo
Ramos - que "propõe forma de agilização da restituição
dos cruzados retidos". '

Relator: Deputado MANOEL CASTRO
32) PROJETO DE LEI N91.730-A/91- Do SI. Evaldo

Gonçalves - que "altera cálculos de correção de débitos de
produtor rural nas condições que especifica e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
33) PROJETO DE LEI N9 1.755191 - do Sr. Dércio

Knop - que "dispõe sobre isenção do Imm~,sto sobre Produtos
Industrializados - IPI aos veículos de passageiros, quando
adquiridos pelos oficiais de justiça".

Relator: Deputado Germano Rigotto

, 34) PROJETO DE LEI N91.760/91- do Sr. Élio DalIa
- Vecchia - que "dispõe sobre a identificação do mutuário
em contratos de mútuo bancário garantidos por penhor".

- Relator: Deputado BASíLIO VI;L~ANI

35) PROJETO DE LEI N9 1.779/91 - do Sr. Edson
Silva - que "dispõe sobre o horário bancáriode atendimento
externo e dá outras providências". '

_ Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO

36) PROJETO DE LEI N9 1.852/91 - do Sr. Jackson
Pereira - que "altera o disposto no § 29 do art. 29 da Lei
n~ 8.056, de 28 de julho de 1990, que "'prorroga a vigência
dos dispositivos que hajam atribuído ou d,~legado competência
normativa aos órgãos que menciona e çlá outras providências".

,Relator: Deputado MANOEL CASTRO

37) PROJETO DE LEI N91.857/91,-do Sr. JoséCarJos
Vasconcellos - que "dispõe acerca do imposto sobre opera
ções financeiras e dá outras PI;0vidências" .

Relator: Deputado ALOIZIO MERCADANTE

38) PROJETO DE LEI N9 1.890/91 - do SI. Jackson
Pereira que - "dispÕe sobre::: cobrança de tarifas bancárias".

Relator: Deputado JOSE LOURENÇO

39), PROJETO DE LEI N9 1.895/91 -do Sr. Dércio
KnQP -que "altera a legislação do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, relativamente à tributação da remuneração
de férias".

Relator: Deputado PEDRO NOVAIS

40) PROJETQ DE LEI N91.899/91- do SI. Virmondes
Cruvinel - que "concede redução de alíquota do imposto
sobre produtos industrializados incidente sobre máquinas,
equipamentos, partes, peças e outros produtos destinados a
deficientes físicos e dá outras providências".

- Relator: Deputado Luís ROBERTO PONTE

41) PROJETO DE LEI N° 1.924/91 - do Sr. Jackson
Pereira - que "faculta aos mutuários do Sistema Financeiro
de Habitação a opção pelo vencimento das prestações mensais
na mesma data da percepção do salário".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO

42) PROJETO DE LEI N9 1.928191 - do SI. Jackson
Pereira - que "concede anistia fiscal a pi~ssoas físicas e jurídi
cas que regularizarem, perante o fisco, eventuais patrimônios
ou receitas não declarados".

Relator: Deputado PEDRO NOVAIS

43) PROJETO DE LEI N9 1.937/91 - do SI. Maviael
Cavalcanti - que "estabelece parâmetros para a cobrança

do Imposto sobre Produtos Industrializados, regulamentando
o art. 153, § 39, da Constitui9ão Federal".

Relator: Deputado LUIS ROBERTO PONTE

44) PROJETO DE LEI N:9 1.957/91 - do Sr. Antônio
Carlos Mendes Thame - que "dispõe sobre a correção auto
mática da tabela para incidência do imposto de renda na fon
te" .

Relator: Deputado PEDRO NOVAIS

45) PROJETO DE LEI N9 1.960/91 - do SI. Clóvis
Assis que "obriga as instituições financeiras a divulgarem as
taxas efetivamente praticadas em suas operações com a clien
tela".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO

46) PROJETO DE LEI N9 1.962/91 - do Sr. Maunlio
Ferreira Lima - que "cria o Cadastro Nacional de Inadim
plentc:s dos Bancos Oficiais, organiza as Comissões de Ouvi
dores nos bancos e outras instituições financeiras dos Gover
nos da União e das unidades da Federação e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO

47) PROJETO DE LEI N9 1.972/91 - do SI. Jackson
Pereira - que "concede incentivos fiscais para pessoas físicas
e jurídicas que façam doações a hospitais públicos ou mantidos
por entidades sem fins lucrativos".

Relator: Deputado ÉDEN PEDROSO

, 48) PROJETO DE LEI N9 1.979/91 - do Sr. Jackson
Perdra - que "dispõe sobre a abertura de crédito automático,
por parte de banco que acate cheque emitido co~tra conta
desprovida de fundos prévios, suficientes".
, .Relator: Deputado JOSE LOURENÇO

49) PROJETO DE LEI N9 2.000/91 - dQ SI. Fausto
Rocha - que "proíbe a incidência de descontos sobre os
benefícios pagos pelo Institut? Nacional do Serviço Social".

Relator: Deputado JOSE SERRA

50) PROJETO DE LEI N9 2.004/91 - do SI. Munhós
da Rocha - que "altera a reda'ção do art. 29 e revoga a
parte final do éOlrt. 89 da Lei n9 8.199, de 28 de junho de
1991, que "concede'isenção do Imposto sobre Produtdslndus
trializados - IPI na aquisição de automóveis para utilização
no transporte autônomo de passageiros, bem como por pes
soas portadoras de deficiência física e aos destinados ao trans
porte escolar, e 'dá outras pr,ovidências".

Relator: Deputado LUIS ROBERTO PONTE

51) PROJETO DE LEI N9 2.007/91-do Sr. Pauderney
Avelil)o - que "dá nova redação a dispostivo da Lei nl' 8.218,
de ?9 çle agosto de 1991, que "dispõe sobre imposto e contri
buições federais, disciplinando a utilização de cruzados novos
e dá outras providências".

Relator: Deputado ÉDEN PEDROSO

52) PROJETO DE LEI N9 2.025/91 - do SI. Maviael
Cavalcanti - que "revoga dispositivo da Lei n° 8.197, de
7 de junho de 1991, em cumprimento ao artigo 100 da Consti
tuição Federal".

Relator: Deputado FERMAMDP BEZERRA COE
LHO

53) PROJETO DE LEI N9 2.034/91 - do Senado Fede
ral (PLS n9168191) - que "dispõe sobre os prazos dos cont,a
tos de depósito em papel-moeda em instituições financeiras
e dá outras providências".
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Relator: Deputado CÉSAR MAIA

54) PROJETO DE LEI N9 2.042/91-do SI. Luiz Soyer
- que "regulamenta o artigo 150, inciso lI, da Constituição
Federal, proibindo a duplicidade de critérios na cobrança e
arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer
natureza".

Relator: Deputado PEDRO NOVAIS

55) PROJETO DE LEI N9 2.055/91 - do SI. Jackson
Pereira - que "dispõe sobre a emissão de Títulos da Dívida
Agrária - TDA e sua substituição por outros títulos da dívida
pública" .

Relator: Deputado PAULO MANDARINO

56) PROJETO DE LEI N9 2.056/91 - do SI. Edésio
Passos - que "dispõe sobre a concessão de isenção, a pessoas
físicas ou associações de cunho humanitário, do imposto de
importação de produtos destinados à complementação de die
tas pobres em proteínas e dá outras providências".

Relator: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

57) PROJETO DE LEI N9 2.068/91 - do Sr. Edson
Silva - que "destina saldos de fundos ao portador,retidos
pelo Banco Central, a financiamentos aos pequenos proprie
tários rurais".

Relator: Deputado BASÍLIO VILLANI

58) PROJETO DE LEI N9 2.083/91 - do Sr. José Au
gusto Curvo - que "isenta dos Impostos de Importação e
sobre Produtos Industrializados, os instrumentos e aparelhos
médico-cirúrgicos e dá outr~s providências".

Relator: Deputado LUIS ROBERTO PONTE

59) PROJETO DE LEI N9 2.087/91 - do Sr. Eduardo
Siqueira Campos - que "autoriza a utilização do índice da
variação do câmbio do dólar americano com indexador da
economia".

Relator: Deputado SÉRGIO NAYA

60) PROJETO DE LEI N9 2.091191 - do Sr. Jackson
Pereira - que "dispõe sobre a conversão dos Títulos da Dívida
Agrária para a forma escriturai".

Relator: Deputado PAULO MANDARINO

61) PROJETO DE LEI N9 2.098/91 - do SI. Wilson
Campos - que "disciplina a criação e o destino das taxas
fiscais, previstas no artigo 145 e seu § 29da Constituição Fede
ral".

Relator: Deputado GERMANO RIGOTTO

62) PROJETO DE LEI N9 2.101191- do SI. Euler Ri
beiro -que "dispõe sobre o tratamento tributário de bagagem
de turista residente no Brasil, que proceder de país limítrofe,
por via terrestre, fluvial ou lacustre".

Relator: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

63) PROJETO DE LEI N9 2.169191 - do Sr. Jackson
Pereira -que "fixa prazo para liquidação, pelo Banco Central
do Brasil, de instituição financeira".

Relator: Deputado BASÍLIO VILLANI

64) PROJETO DE LEI N9 2.170191 - do SI. Jackson
Pereira -que "dispõe sobre a aceitação obrigatória dos títulos
públicos federais pelos órgãos públicos e autarquias federais".

Relator: Deputado PAULO MANDARINO

65) PROJETO DE LEI N9 2.224/91 - do Sr. Antonio
Carlos Mendes Thame - que "restabelece os incentivos fiscais

. previstos na Lei n97.752, de 14 de abril de 1991".

Relator: Deputado ÉDEN PEDROSO

66) PROJETO DE LEI N9 2.247/91 - do SI. Jurandyr
Paixão - que "isenta do Imposto sobre Produtos Industria
lizados - IPI, os veículos automotores adquiridos por auto-es
colas" .

Relator: Deputado LUÍS ROBERTO PONTE

67) PROJETO DE LEI N9 2.273/91 - do SI. Renato
Vianna - que "cria medidas de proteção, amparo e fomento
às atividades econômicas às vítimas das fortes chuvas no Esta
do de Santa Catarina".

Relator: Deputado GERMANO RIGOTTO

68) PROJETO DE LEI N9 2.278/91- do Sr. José Maria
Eymael - que "altera a legislação do Imposto de Renda,
relativamente à distribuição disfarçada de lucros".

Relator: Deputado MUSSA DEMES

69) PROJETO DE LEI N9 2.301191- do Sr. Paulo Paim
- que "reajusta valores da tabela progressiva para cálculo
do Imposto de Renda".

Relator: Deputado SÉRGIO GAUDENZI

70) PROJETO DE LEI N9 2.326/91 - do SI. Jackson
Pereira - que "dispõe sobre a fixação de prazos para resgate
de fundos ao portador, retidos pelo Banco Central".

Relator: Deputado BASÍLIO VILLANI

71) PROJETO DE LEI N 9 2.350/91-do SI. Hugo Biehl
- que "altera a legislação do Imposto de Renda das pessoas
físicas" .

Relator: Deputado SÉRGIO GAUDENZI

72) PROJETO DE LEI N9 2.357/91 - do SI. Jackson
Pereira - que "dispõe sobre a tributação de bens de pequeno
valor".

Relator: Deputado SÉRGIO GAUDENZI
73) PROJETO DE LEI N9 2.358/91 - do SI. Jackson

Pereira - que "modifica redação do art. 22 da Lei n97.713,
de 22 de dezembro de 1988, que "altera a legislação do Impos
to de Renda".

Relator: Deputado SÉ~QIO GAUDENZI

74) PROJETO DE LEI N9 2.375/91 - do Sr. Jackson
Pereira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de exigência
de Certificado de Regularidade Social - CRS, relativo às
contribuições previdenciárias, PislPasep, FGTS e Finsocial,
quando da contratação com o Poder Público, nas esferas fede
ral, estadual e municipal".

Relator: GERMANO RIGOTTO

75) PROJETO DE LEI N9 2.389/91 - do SI. Reinhold
Stephanes - que "cancela débitos fiscais sobre ativos no exte
rior sem origem comprovada, pertencentes a pessoa com do
mícilio no País, convertidos em títulos da dívida externa e
aplicados no programa de privatização de empresas estatais" ..

Relator: DEPUTADO JOSÉ SERRA

76) PROJETO DE LEI N9 2.407/91 - do Sr. Jackson
Pereira - que "dispços sobre a indexação de contratos em
geral".

Relator: Deputado JÚLIO CABRAL
77) PROJETO DE LEI N9 2.422/91 - do SI. João Men

des - que "autoriza a dedução, na determinação do Imposto
de Renda a pagar ou a restituir, na declaração anual da pessoa
física, de doações feitas a parj:idos políticos".

Relator: Deputado JOSE SERRA
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78) PROJETO DE LEI N9 2.426191 - do Sr. Victor
Faccioni - que "permite compensação de débitos entre enti
dades jurídicas e a União".

Relator: Deputado PAULO MANDARINO
79) PROJETO DE LEI N9 2.437/91- do SI. Ary Kara

- que "concede isenção do Imposto sobre Produtos Industria
lizados - IPI aos veículos a serem utilizados no transporte
escolar" .

Relator: Deputado GERMANO RIGOTTO
80) PROJETO DE LEI N9 2.446/91 - do Sr. Jackson

Pereira - que "dispõe sobre obrigações tributárias das entida
des sem fins lucrativos e dá outras providências".

Relator: Deputado JOSÉ SERRA
81) PROJETO DE LEI N9 2.447/91 - do Sr. Jackson

Pereira - que "reduz as alíquotas do imposto sobre operações
de créditos, câmbio, seguros, títulos e valores mobiliárias".

Relator: Deputado JOSÉ ELIAS
82) PROJETO DE LEI N9 2.450/91 - do Sr. Orlando

Pacheco - que "altera dispositivos do art. 23 do Decreto-Lei
n973, de 21 de novembro de 1966, que "dispõe sobre o Sistema
Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros
e resseguros e dá outras providências".

Relator: Deputado JOSÉ LOURENÇO
83) PROJETO DE LEI N9 2.469/91 - do SI. Antônio

Bárbara - que "concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, aos equipamentos e materiais escola
res, quando adquiridos por estabelecimentos de ensino regu
lar".

Relator: Deputado GERMANO RIGOTTO
84) PROJETO DE LEI N9 2.477/92 --do Senado Federal

(PLS n9 410/91) - que "restabelece o Incentivo Fiscal que
menciona e dá outras providências".

Relator: Deputado GERMANO RIGOTTO
85) PROJETO DE LEI N9 2.480/92 - do Sr. Antônio

Morimoto - que "altera a Lei n9 8.197, de 27 de junho de
1991, dispondo sobre critérios de pagamentos devidos pela
União, Estados, Distrito Federal, autarquias e fundações".

Relator: Deputado FERNANDO BEZERRA COE
LHO

86) PROJETO DE LEI N92.481/92-do SI. Elisio Curvo
- que "autoriza o Poder Executivo a contrair empréstimo
público mediante a emissão de Obrigaç:ões Reajustáveis da
Previdência Social".

Relator: Deputado FERNANDO BEZERRA COE
LHO

"67) PROJETO DE LEI N9 2.489/92 - do Poder Execu-
tivo (MSG n9 25/92) - que "dispõe sobre a identificação
do beneficiário de cheques e revoga o inciso IH do art. 29
da Lei n98.021, de 12 de abril de 1990".

Relator: Deputado PAULO MANDARINO
88) PROJETO DE LEI N9 2.503/92 - do Sr. Paulo Ber

nardo - que "dispõe sobre o pagamento do Imposto Predial
e Territorial Urbano - IPTU nas locações residenciais e dá
outras providências".

Relator: Deputado SÉRGIO GUERRA
89) PROJETO DE LEI N9 2.532/92 - do Sr. Jackson

Pereira - que "dispõe sobre o funcionamento de Postos de
Atendimento Bancário".

Relator: Deputado BASÍLIO VILLANI
90) PROJETO DE LEI N9 2.551/92 - do Sr. Fernando

Diniz - que "isenta dos impostos federais, por um período
de dez anos, as indústrias que se instalarem em municípios
com população inferior a sessenta mil habitantes, nas condi-
.ções que especifica". .

Relator: Deputado GERMANO RIGOTTO

Obs.: As emendas só serão aceitas em formulários pró
prios, à disposição na Secretaria da Comissão.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AVISO N9 1/92
Prazo para recebimento de emendas:
Lqcal: Sala 21, Anexo 11
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
Início: 19-4-92
Término: 7-4-92
A proposição abaixo somente receberá emendas apresen

tadas por membros desta comissão.
SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

AO PROJETO DE LEI N9 968/91 - do Sr. Murilo Pinheiro
- que "dispõe sobre a uniformização de preços de asfalto
nos Municípios da Amazônia Legal e dá outras providências".

Relator: Deputado SÉRGIO BARCELLOS

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMÍLIA ----

AVISO N9 3/92 
Prazo para recebi~entode emendas
Local: Sala 9, Anexo H
Horário: 9:30 às 14.3Õ-à~ 18h

Início: 6-4-92-
-Térinino: 10-4-92
-1) PROJETO. DELEI n93.464/89 - 00 Senado l'eaeral

- que "acrescenta parágrafo ao art. 79 da Lei n9 6.696, de
8 de outubro de 1979, e dáautras providências".

. Relator: Deputado JOSÉ LINHARES
2) 'PROJETO DE LEI N9 3.885/89 - do SI. Mendes

Thame - que "destina às Prefeituras Municipais 20% da
renda bruta das Loterias de Números - Loto I e 11 - e
determina outras providências".

Relator: Deputado MARCO PENAFORTE
3) PROJETO DE LEI N9 3.945/89 -do Senado Federal

- que "inclui o cacau em pó na merenda escolar, nas unidades
militares e nos programas sociais da União".

Relator: Deputado SÉRGIO AROUCA
4) PROJETO DE LEI N9 4.263/89 - do SI. Paulo Mou

rão - que "dá destinação aos recursos provenientes da Lóteria
Federal, Esportiva e de números em favor dos Estados e
Municípios" .

. Relator: Deputado MARCO PENAFORTE
5) PROJETO DE LEI N9 4.536/89 - do Sr. Victor Fac

cioni -que "limita contribuição das entidades públicas aos
fundos de previdência e pensões especiais e complementares".

Relator: Deputado ANTONIO BRITTO '
6) PROJETO DE LEI N9 4.673/90 - do Sr. Elias Murad

- que "dispõe sobre a declaração da Fundação Navantino
Alves como de utilidade pública".

Relator: Deputado JOSÉ LINHARES
7) PROJETO DE LEI N9 5.702/90 - do SI. Elias Murad

- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão, nas bulas
de medicamentos, de advertência sobre o seu uso por pessoas
com mais de 65 anos de idade".

Relator: Deputado SÉRGIO AROUCA.
8) PROJETO DE LEI N9 5.732/90 - do SI. Adylson

Motta - que "institui o Benefício Odontologia para o atendi
mento dos trabalhadores de baixa renda e dá outras provi

.. dências" .
Relator: Deputado JOAQUIM SUCENA
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9) PROJETO DE LEI N? 5.824/90 '- do Sr. Victor Fac
cioni - que "considera depositário infiel, sujeito à~ comina
ções legais, o agente de sonegação fiscal de contribuições
devidas ao INPS e ao FGTS".

Relator: Deputado ROBERTO JEFFERSON
10) PROJETO DE LEI N? 049/91 - do Sr. Geraldo

Alckmin Filho que "institui o Ano dos Transplantes e dá
outras providências".

Relator: Deputado LIBERATO CABOCLO
11) PROJETO DE LEI N? 209/91 .~ do Sr. Eduardo

Jorge e outros - que "estabelece normas e cond!ções para
o exercício dos direitos referentes à saúde reprodutIva e cpíbe
o atual processo de esterilização indiscriminada da população
brasileira e dá outras prov!dências". . .

Relator: Deputada FATIMA PELAES'
12) PROJETO DE LEI N? 237/91- do Sr. Max Rosen

mann - que "estabelece as normas para o exercício do plane
jamento fainiliar e determ!na outras providências".

Relator: Deputada FATIMA PELAES _ .
· 13)'PROJETO DE LEI N?312/91-do Sr. CarlqsCardi

nal - que "institui a oQrigatoriedade da realização do teste,
sorológico para toxoplé',lsmose no exame pré-natal".

Relator: Deputada RITA CAMATA
14) PROJETO DE LEI N? 332191- do Sr. Inocêncio

Oliveira - que "determina que a CEME - Central de Medi
camentos, adquira toda a matéria-prima necessária à indústria
química farmacêutica".

Relator: Deputado LIBERATO CABOCLO ,
. 15) PROJETO DE LEI N? 357/91 - do Sr. HaIOld~L

Lima ~ 'que "dispõe sobre limites de içade em, planos de
benefÍcios de previdêncià privada e dá outras providências"~ ,

Relator: Deputado RENATO JOHNSSON '"
16) .PROJETO. pE LEI N? 361191',-- do Sr.. Célio de,

Castro - que "dispõe. sobre a proibição da comercialização
do sangue, seus componentes e derivados, cria o Sistema Na-,
cional de Sangue, Componentes e Derivaqos e dá outras provi
dências".

,Relator: Deputado JOsÉ LINHARES:
1.17) PROJETO DE LEI N? 416/91'.:- do Sr. InQéêncio

Oliveira..,...." que "obriga0 uso de copo descartável parabebidas
não-alcóolicas, na forma que especifica" ..

· Relator: Deputado'RIVALDO MEDEIROS;
18) PROJETO DE LEI N? 430/91 - do Sr. Nilson Gib

son - que "inclui os magistrados da J\lstiça Estadual que
prestam serviços à Justiça Eleitoral entre os segurados do
Ministério da Previdência e Assistência Social".

Relator: Deputado VALTER ffiREIRA
19) PROJETO DE LEI N? 620/91~do Sr. Eu.ler Ribeiro

- que "dispõe sobre consentimento esclarecido do gacjente':
· Relator: Deputado ROBERTO JEFFERSON;'

20) PROJETO DE LEI N? 630/91 - do Sr. Francisco
Silva - que "dispõe. sobre a fabricação e venda de óculos
para a população de baixa renda". .

Relator: Deputado EVERALDo. DE OLIVEIRA
21) PROJETO DE LEI N? 849/91 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "disciplina a exigência de técnico farma
cêutico em farmácias e drogarias".

Relator: Deputado ElIAS MURAD
22) PROJETO DE LEI N? 897/91,,'- do Sr. Nilson Gib

son - que "regulamenta o inciso II do'parágrafo 29 do artigo
153 da Constituição Federal, alterando a legislação do Imposto
de Renda, e dá outras providências".

Relator: Deputado OSÓRIO SANTA C:RUZ

23) PROJETO DE LEI N? 953/91 - do Sr. Ricardo
Murad - que "revoga o parágrafo único do l}rtigo 5? da Lei
n? 3.373, de 12 de março de 1958, que dispõe sobre o Plano
de Assistência ao Funcionário e sua Família".

Relator: Deputado MAURÍLIO FERREIRA LIMA
24) PROJETO DE LEI N? 1.056/91 - do Sr. Rubens

Bueno - que "altera a redação do artigo 57 da Lei n? 6.360,
de 23 de setembro de 1976, obrigando a inclusão, no rótulo
de medicamentos, do número de registro do produto e do
laboratório fabricante".

Relator: Deputado SÉRGIO AROUCA .
25) PROJETO DE LEI N? 1.083/91 - do Sr. EliasMu

rad - que "dispõe sobre o Sistema Nacional de Vigilância
Farmacológica e dá outras erovidências".

Relatora: Deputada CELIA MENDES .
26) PROJETO DE LEI N? 1.133/91 - da S~ Regina

Gordilho - que "toma obrigatória a fluoretização do cloreto
de sódio (sal de .cozinha) pelas indústrias produtoras em todo
o território nacional". . .

Relator: Deputado MAURíLIO FERREIRALIMA
..27) PROJETO DE LEI N? 1.134/91 - dos Srs. Sandra

Stading e Eduardo Jorge :- qu~ ."altera dispositivo das Leis
n?' 3.071, de 1? de j""neiro de 1916 -:- Código .Civilj 6.515,
de 26 de dezembro de 1977 '- Lei do .Divórcio; e 6.015,
de 31 de dezembro de 1973 - Lei dos Registros Públicos,
relativos a adoção de apelidos por cônjuge e determina outras
providências".

Relator: Deputado RENATO JOHNSSON
28) PROJETO DE LEI N? 1.178/91.- do Sr. Samir Ta

nnuJ) ,'- que "determina·a comunicação ao InstitutQ Nacional
de Seguridade Soc~al 90S óbito~ registrados nos cartórios de
registro civil e dá outras providências"...

Relator: Deputado JAMIL HADDAD
29) PROJETO DE LEI N? U79191,-:- do Sr. Gilvan

Borgl'<s - que "altera o caput do artigo 47 da Lei Orgânica
da .Previdência Social - Lei n? 3.807, de 26.de agos~o de
19607\ . . , . . . .

, . Relator: Deputado.EDUARDO MATIAS
" ,3Q) ,PROJETO DE LEI N? 1.191191- do .Sr. João Me

llão Neto - que "estabelece incentivo aO atendjmento à. saúde
dos trabalhadof(fs:'. ,

Relator: Deputado 'EDUARDO JORGE
. 31) PROJETO DE LEI N? 1.272/91~ do Sr. Fernando

Diniz'~que"destina ao atendimento de ob.rassociais, parcela
deduzida do Imposto de Renda devido".

, .Relator: Deputado CLOVIS ASSIS .
. 32) PROJETO DE LEI Ng 1.326/91 - do Sr. Elias Mu

rad e outros - que "estende ílos portadores das doenças
difusas do tecido, conjuntivo (colageno~e,s) os benefícios que
espec;ifica e dá outras flrovidências". '.

Relator: DeP.utadoPAULO PORTUGAL
33) PROJETO DE LEI N? 1.428/91 - do Sr.João de

Deus Antunes '- que "dispõe' sobre a concessão de renda
mensal a pessoas portadoras de deficiência e a idosos caren-
tes". .

Relator: Deputado RENATO-JOHNSSON·
34) PROJETO DE LEI N? 1:519-A/91~ do Sr., Fausto

Rocha - que "disp~e sobre bebIdas alcóohcas e da outras
providências". . . .

Relator: Deputado ANTONIO FALEIROS
35) PROJETO DE LEI N? 1.560/91 - do Sr. Adylson

Motta - que "determina a obrigatoriedade dos hospitais de
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grande porte contarem com cirurgiões-dentistas em seus cor
pos clínicos".

Relator: Deputado JOAQUIM SUCENA
36) PROJETO DE LEI N9 1.940/91 --' do Sr. Evaldo

Gonçalves - que "declara de utilidade pública a Associação
Comercial de Campina Grande, no Estado da Paraíba".

Relator: Deputado JOSÉ UNHARES
37) PROJETO DE LEI N9 1.970/91 -- do SI. Edison

Fidelis - que "altera disposições do Código Civil, relativa
mente à maioridade civil e dá outras providências".

Relator: Deputado ROBERTO JEFFERSON
38) PROJETO DE LEI N9 2.015/91 -- dos Sr. Sidney

de Miguel - que "concede indenização especial às vítimas
da substância Césio 137, no acidente ocorrido em Goiânia,
Estado de Goiás" .

Relator: Deputado ANTONIO FALEIROS
39) PROJETO DE LEI N9 2.020/91 .- do Sr. Clóvis

Assis - que "institui a Carteira Nacional de Saúde e deter
mina outras providências".

Relator: Deputado JOÃO RODOLFO
40) PROJETO DE LEI N9 2.022/91 -- do Sr. Eduardo

Jorge -que "dispõe sobre a proibição do uso de marca comer
cial ou de fantasia nos produtos farmacêuticos" .

Relator: Deputado ELIAS MURAD.'
41)' PROJETO DE LEI N9 2.039/91 -- do Sr. Munhoz

da Rocha - que "estabelece, como prazo para pagamento
dos benefícios previdenciários, o último dia do mês de compe-
tência". '

Relator: Deputado JOÃO PAULO
42) PROJETO DE LEI N9 2.078/91 - do Sr. Pedro

Corrêa - que "disciplina a separação' entre a Igreja e o Esta
do, nos termos do art. 19, inciso I, da Constituição Federal",

Relator: Deputado JOSÉ UNHARES .
I 43) PROJETO DE LEI N9 2.189/91- do Sr. José Maria

Eymael - que "assegura, a título de antecipação, reajuste
bimestral à parcela até três salários mínimos dos valores dos
benefícios da Previdência Social, referentes a aposentadorias
e pensões, auxílios-acidente, doenças e reclusão, bem como
o salário-família e o abono de permanência em serviço, manti
dos pela Previdência Social".

Relator: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO
44) PROJETO DE LEI N9 2.380191 -, do Poder Execu

tivo (Mensagem n9 697191) - que "dispõe sobre reajusta
mento de benefícios previdenciários e respectiva fonte".

Relator: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO
45) PROJETO DE LEI N9 2.386/91 - do Sr. Clóvis

Assis - que "torna obrigatório o uso do suco de cacau como
alimento básico da merenda escolar".

Relator: Deputado SÉRGIO AROUCA
46) PROJETO DE LEI N9 2.436/91-do Sr. Paulo Paim

- que "dispõe sobre o reajustamento dos benefícios de presta
ção continuada da Previdência Social".

Relator: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO

COMISSÃO DE VIAçÃO E TRANSPORTES,
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

AVISO N9 1192

Prazo para recebimento de emendas:
Local: Sala 12, Anexo 11
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30min
Início: 6-4-92
Término: 10-4-92

PROJETO DE LEI N9 4.436/89 - do Sr. Victor Faccioni
- que "denomina "Rota do Sol" a Rodovia BR-453, no
Rio Grande do Sul".

Relator: Deputado TELMO KIRST

(Encerra-se a Sessão às 12 horas.)

RESENHA DE CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
RELATIVA À REQUERIMENTO

DE INFORMAÇÃO E INDIé:AÇÃO

Aviso n9213/GMEFP, de 3-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n9 1.037, de 1991,
de autoria do Deputado JAIR BOLSONARO.

Aviso n9214/GMEFP, de 3-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n9 1.059, de 1991,
de autoria da Deputada BETH AZIZE.

Aviso n9215/GMEFP, de 3-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n9 998, de 1991, de
autoria do Deputado HÉLIO BICUDO~ .. '

Aviso n9 216/GMEFP, de 3-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n9 1.019, de 1991,
de autoria do Deputado PAULO HARTUNG.

Aviso n9217/GMEFP, de 3-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a ,
respeito dos quesitos constantes do RI n9 838, de 1991, de
autoria' do Deputado JOSÉ CICOTE. ' ,

Aviso n9 218/GMEFP, de 3-2-92, doMinistério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n9 1.048, de 1991,
de autoria do Deputado UBIRATAN AGUIAR.

Aviso n9219/GMEFP, de 3-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n9 1.073, de 1991,
de 'autoria do Deputado MIGUEL ARRAES.

Aviso n9 220/GMEFP, de 3-2-92,'do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RIn9 706, de 1991, de
autoria do Deputado PEDRO TONELLI.

Aviso n9221/GMEFP, de 3-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n9 803, de 1991, de
autoria do Deputado ROBERTO FRANÇA.

Aviso n9222/GMEFP, de 3-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando' esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n9. 756, de 1991, de
autoria do Deputado NILMÁRIO MIRANDA.

Aviso n9224/GMEFP, de 3-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n9 890, de 1991, de
autoria do Deputado SIGMARINGA SEIXAS.

Aviso n9225/GMEFP, de 3-2-92, do Ministério da Econo-'
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a'
respeito dos quesitos constantes do RI n9 965, de 1991, dei
autoria do Deputado RUBENS BUENO.

Aviso n9088/92-GM, de 4-2-92, do Ministério da Infra-Es1
trutura, prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos
constantes do RI n9 748, de 1991, de autoria da Deputada
SANDRA STARUNG.
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Aviso n9089/92-GM, de 4-2-92, do Ministério da Infra~Es

trutura, prestando esclarecim,entos a respeito dos quesitos
constantes do RI n9 779, de 1991, de autoria do Deputado
JOSÉ CICOTE.

Aviso n9090/92-GM, de 4-2-92, do Ministério da Infra-Es
trutura, prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos
constantes do RI n91.027, de 1991, de autoria do Deputado
LAIRE ROSADO.

Aviso n9 102-AL/SG, de 4-2-92, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, encaminhando cópia do Aviso n9
098, de 27-01-92, da Secretaria da Administração Federal,
prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos constantes
do RI 793, de 1991, de autoria do Deputado LOURIVAL
FREITAS.

Aviso n9 104-AL/SG, de 4-2-92, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, encaminhando cópia do Ofício n9
12, de 30-1-92, da Secretaria do Desenvolvimento Regional,
prestando esclarecimentos a respeito dos quesit~s constantes
do RI n9999, de 1991, de autoria do Deputado HELIO BICU
DO.
-Aviso n9 105-AL/SG, de 4-2-92, da Secretaria-Geral da

Presidência da República, encaminhando cópia do Aviso n9
032, de 29-1-92, do Ministério da Ação Social, prestando escla
recimentos a respeito dos quesitos con~tantes do RI n91.068,
de 1991, de autoria do Deputado JOSE DIRCEU.

Aviso n9008/GM-7/041, de 4-2-92, do Ministério da Aero
náutica, prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos
constantes do RI n9 967, de 1991, de autoria do Deputado
CHICO VIGILANTE. .

Aviso n901O/GM-7/043, de 4-2-92, do Ministério da Aero
náutica, prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos
constantes do RI n91.000, de 1991, de autoria do Deputado
HÉLIO BICUDO.

Aviso n9 080/GM, de 5-2-92, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos cons!antes do
RI n91.035, de 1991, de autoria do Deputado JOSE FELIN-
TO. .

Aviso n9 081/GM, de 5-2-92, do Ministério da Saiíde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n91.015, de 1991, de autoria do Deputado EDMARMO
REIRA.

Aviso n9 082/GM, de 5-2-92, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n9 956, de 1991, de autoria do Deputado EDUARDO
JORGE.

Aviso n9 083/GM, de 5-2-92, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constant~s do
RI n9 1.051, de 1991, de autoria c:Io Deputado MAURILIO
FERREIRA LIMA.

Aviso n9 085/GM, de 5-2-92, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos constantes
do RI n91.058, de 1991, de autoria da Deputada BETH AZI
ZE.

Aviso n9 086/GM, de 5-2-92, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos constantes
do RI n9 1.014, de 1991, de autoria do Deputado PEDRO
TONELLI.

Aviso n9 087/GM, de 5-2-92, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos constantes
do RI n9596, de 1991, de autoria do Deputado CHICO VIGI
LANTE.

Aviso/GM/W 2.053, de 5-2-92, do Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, prestando esclarecimentos a respeito

dos quesitos constantes do RI n9 746, de 1991, de autoria
do Deputado VALDEMAR COSTA.

Aviso n9 107-AL/SG, de 5-2-92, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, encaminhando cópia do Aviso n9
170, de 24-1-92, do Ministério da Economia, Fazenda e Plane
jamento, prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos
con~tantes do RI n9 735, de 1991, de autoria da Deputada
SANDRA STARLING.

Aviso n9 108-AL/SG, de 5-2-92, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, encaminhando cópia do Aviso n9
031, de 23-1-92, do Ministério da Agricultura e Reforma Agrá
ria, prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos constan
te~ do RI n91.052, de 1991, de autoria do Deputado MAU
RILIO FERREIRA LIMA.

Aviso n9108/92-GM, de 5-2-92, do Ministério da Infra-Es
trutura, prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos
constantes do RI n91.054, de 1991, de autoria do Deputado
RICARDO MORAES.

Aviso n9109/92-GM, de 5-2-92, do Ministério da Infra-Es
trutura, prestando esclarecimento a respeito dos quesitos cons
tantes do RI n91.040, de 1991, de autoria do Deputado ALCI
DES MODESTO.

Aviso n9110/92-GM, de 5-2-92, do Ministério da Infra-Es
trutura, prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos
constantes do RI n91.044, de 1991, de autoria do Deputado
LAERTE BASTOS.

Aviso n9111/92-GM, de 5-2-92, do Ministério da Infra-Es
trutura, prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos
constantes do RI n9 920, de 1991, de autoria do Deputado
FÁBIO FELDMANN.

Aviso n9112/92-GM, de 5-2-92, do Ministério da Infra-Es
trutura, prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos
constantes do RI n9 800, de 1991, de autoria do Deputado
ERNESTO GRADELLA.

Aviso n9113/92-GM, de 5-2-92, do Ministério da Infra-Es
trutura, prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos
constantes do RI n91.082, de 1991, de autoria do Deputado
JOSÉ FELINTO.

Aviso n9114/92-GM, de 5-2-92, do Ministério da Infra-Es
trutura, prestando esclarecimento a respeito dos quesitos cons
tantes do RI n91.036, de 1991, de autoria do Deputado JAIR
BOLSONARO.

Aviso/GMlN9 2.055, de 6-2-92, do Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, prestando esclarecimentos a respeito
dos quesitos constantes dos RI n9s 873; 900, 902, 913, 981,
983 e 992, de 1991, de autoria do Deputado CHICO VIGI
LANTE.

Aviso/GMlN9 2.056, de 6-2-92, do Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, prestando esclarecimentos a respeito
dos quesitos const~ntes do RI n9 1.031, de 1991, de autoria
do Deputado JOSE FORTUNATI.

Aviso n9 111-AL/SG, de 6-2-92, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, encaminhando cópia da CP n913,
de 3-2-92, da Vice-Presidência da República, prestando escla
recimentos a respeito dos quesitos cOJ}stantes do RI n9 870,
de 1991, de autoria do Deputado JOSE DIRCEU.

Aviso n9 112-AL/SG, de 6-2-92, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, encaminhando cópia do Aviso n9
19, de 27-1-92, do Ministério do Exército, prestando esclareci
mentos a respeito dos quesitos c9nstantes do RI n91003, ~e
1991, de autoria do Deputado HELIO BICUDO.

DEMA/SRC/lO/SMAM 00, de 6-2-92, do Ministério das
Relações Exteriores, prestando esclarecimentos a respeito dos.
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quesitos constantes do RI n~ 1.020, de 1991, de autoria do
Deputado SIDNEY DE MIGUEL.

Aviso n~ 270IGMEFP, de 7-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, préstando e:sclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n~ 1.070, de 1991,
de autoria do Deputado ROBERTO CARDOSO ALVES.

Aviso n9 271/GMEFP, de 7-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n~ 1.061, de 1991,
de autoria do Deputado JOSÉ FORTUNATI.

Aviso n~ 032/GMEFP, de 9-1-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando e:sclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n~ 867, de 1991, de
autoria do Deputado ADROALDO STRECK.

Aviso n~ 095/GM, de 10-2-92, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos constantes
do RI n~ 869, de 1991, de autoria do Deputado OSVALDO
MELO.

Aviso n~ 096/GM, de 10-2-92, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos constantes
do RI n~ 173, de 1991, de autoria do Deputado VLADIMIR
PALMEIRA.

Aviso n~ 122-ALlSG, de 10-2-92, da Secretaria~Gera1da
Presidência da República, encaminhando cópia do Aviso n9

42, de 31-1-92, do Ministério da Agricultura e Reforma Agrá
ria, prestando esclarecimentos a respeitó dos quesitos const~n
tes do RI n9 917, de 1991, de autoria dos Deputados ADAO
PRETTO e LUCI CHOINACKI. ,

Aviso n~ 123-ALlSG, de 10-2-92, da Secretaria-GeraIda
Presidência da República, encaminhando cópia do Aviso n9

008, de 30-1-92, da Secretaria do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos a respeito dos quesitos constantes dos RI n9S

412 e 761, de 1991, de autoria dos Deputados FÁBIO FELD-
MANN e SIDNEY DE MIGUEL '

Aviso n9 12/GM-7/053, de 10-2-92, do Ministério da Aero
náutica, prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos
constantes do RI n9 1.043, de 1991, de autoria do Deputado,
JOSÉ DIRCEU.

Aviso n~ 14/GM-7/056, de 11-2-92, d()Ministério da Aero
náutica, prestando esclarecime,ntos a respeito dos quesitos
constantes do RI n9 1.010, de 1991, de autoria do Deputado
JOÃO DE DEUS ANTUNES. .

Aviso n9 126/92-GM, de 11-2-92, do Ministério da Infra
Estrutura, prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos
constantes do RI n9 1.082, de 1991, de autoria do Deputado
JOSÉ FELINTO.

Aviso n9 126-ALlSG, de 12-2-92, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, encaminhando cópia do Ofício n9

79, de 3-2-92, da Secretaria de Assuntos ~~stratégicos, pres
tando esclarecimentos a respeito dos quesItos constantes do
RI n9 952, de 1991, de autoria do Deputado FÁBIO FELD
MANN.

Aviso n~ 284/MEFP, de 12-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n~ 1037, de 1991, de
autoria do Deputado JAIR BOLSONARO.

Aviso n~ 285/MEFP, de 12-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos copstantes do RI n~ 998, de 1991, de
autoria do Deputado HELIO BICUDO.

Aviso n~ 2861MEFP, de 12-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a

respeito dos quesitos constantes do RI n9 966, de 1991, de
autoria do Deputado PAULO BERNARDO SILVA.

Aviso n9 174, de 13-2-92, do Ministério da Educação,
prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos constantes
do RI n9 938, de 1991, de autoria do Deputado JACKSON
PEREIRA.

Aviso n9 3091MEFP, de 14-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n9 771, de 1991, de
autoria do Deputado ROBERTO FRANCA FILHO.

Aviso n9 130-ALlSG, de 17-2·92, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, encaminhando cópia do Ofício n9

1.201, de 11-2-92, do Gabinete Pessoal da Presidência da Re
pública, prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos
constantes do RI n9 830, de 1991, de autoria do Deputado
FRANCISCO SILVA.

Aviso n9 131- ALlSG, de 17-2-92, da Secretaria-Geral
da Presidência da República, encaminhando cópia do Aviso
n~ 218, de 12-2-92, da Secretaria da Administração Federal,
prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos constantes
do RI n9 839, de 1991, de autoria das Deputadas SANDRA
STARLING e MARIA LAURA. ,

Aviso n9 132 - ALlSG, de 17-2-92, da Secretaria-Geral
da Presidência da República, encaminhando cópia do Aviso
n9 39, de 7-2-92, do Ministério do Exército, prestando esclare
cimentos a respeito dos quesitos copstantes do RI n9 1.008,
de 1991, de autoria do Deputado FABIO FELDMANN.

Aviso n9 3121MEFP, de 17-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimerltos a
respeito dos quesitos constantes do RI n9 891, de 199.1, de
autoria do Deputado FLÁVIO ROCHA.

Aviso n9 3231MEFP, de 17-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a'
respeito dos quesitos c<;mstantes do RI n9 955, de 1991, de
autoria do Deputado SERGIO AROUCA.

Aviso n9 3241MEFP, de 17-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do .RI n9 1.038, de 1991,
de autoria do Deputado ERNESTO GRADELLA.

'Av.iso n9 3341MEFP, de 19-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos 'constantes do RI n9 1.074, de 1991,
de autoria do Deputado RONALDO CAIADO.

Aviso n9 115/GM, de 20-2-92, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos constantes
do RI n9 960, de 1991, de autoria da Deputada LUCI CHOI
NACKI.

Aviso n9 3551MEFP, de 21-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RIn9 996, de 1991, de
autoria do Deputado PAULO PAIM.

Aviso n9 186 de 21-2-92, do Ministério da Educação, pres
tando esclarecimentos a respeito dos quesitos constantes do
RI n9 853, de 1991, de autoria da Deputada CIDINHA CAM
POS.

AvisolGMIN9 2.106, de 21-2-92, do Ministério do Traba
lho e da Previdência Social, prestando esclarecimentos a res
peito dos quesitos constantes do RI n9 991, de 1991, de autoria
do Deputado CHICO VIGILANTE.

Aviso/GMIN9 2.107, de 21-2-92, do Ministério do Traba
lho e da Previdência Social, prestando esclarecimentos a res
peito dos quesitos constantes do RI n9 957, de 1991, de autoria
do Deputado EDUAl~DO JQRGE.
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Aviso/GMIN? 2.108, de 21-2-92, do Ministério do Traba
lho e da Previdência Social, prestando esclarecimentos a res
peito dos quesitos constantes dos RI nº' 904 e 976, de 1991,
de autoria do Deputado CHICO VIGILANTE.

Aviso/GM/W 2.109, de 21-2-92, do Ministério do Traba
lho e da Previdência Social, prestando esclarecimentos a res
peito dos quesitos constantes do RI n? 766, de 1991, de autoria
do Deputado RONALDO PERIM.

Aviso n? 148-ALlSG, de 24-2-92, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, encaminhando cópia do Aviso n?
028, de 10-2-92, da Secretaria da Cultura, prestando esclareci
mentos a respeito dos quesitos constantes do RI n? 634, de
1991,d e autoria do Deputado CARLOS CARDINAL.

Aviso n? 149-ALlSG, de 24-2-92, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, encaminhando cópia do Ofício n?
98, de 13-2-92, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, pres
tando esclarecimentos a respeito dos quesitos c~nstantes do
RI n? 816, de 1991, de autoria do Deputado JOSE DIRCEU.

Aviso n? 150-ALlSG, de 24-2-92, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, encaminhando cópia do Ofício n?
560, de 11-2-92, do Estado Maior das Forças Armadas, pres
tando esclarecimentos a respeito dos quesitos constantes do
RI n9 846, de 1991, de autoria do Deputado PAULO RAMOS.

Aviso n? 151-AL/SG, de 24-2-92, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, encaminhando cópia do Aviso n9

10, de 11-2-92, da Secretaria do Meio Ambiente, prestando
esclarecimentos a respeito dos quesitos constantes do RI n?
999, de 1991, de autoria do Deputado HÉLIO BICUDO.

Aviso n9 152-ALlSG, de 24-2-92, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, encaminhando cópia do Aviso n9

'68, de 13-2-92, do Ministério da Agricultura e Reforma Agrá
ria, prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos constan
tes do RI n?1.025, de 1991, de autoria do Deputado GIOVA
NNI QUEIROZ.

Aviso n? 154-ALlSG, de 24-2-92, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, encaminhando cópia do Ofício n9

107, de 18-2-92, da Secretaria da Ciência e Tecnologia, pres
tando esclarecimentos a respeito dos quesitos c~nstantes do
RI n? 894, de 1991, de autoria do Deputado JOSE DIRCEU.

Aviso n? 356IMEFP, de 24-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n9 739, de 1991, de
autoria do Deputado DELCINO TAVARES.

Aviso n9 357IMEFP, de 24-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n9 937, de 1991 de
autoria do Deputado PAULO PORTUGAL.

Aviso n9 358IMEFP, de 24-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n9 692, de 1991, de
autoria do Deputado ERALDO TINOCO.

Aviso n? 361IMEFP, de 25-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n? 963, de 1991 de
autoria do Deputado FERNANDO BEZERRA COELHO.

Aviso n9 362IMEFP, de 25-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n9 1.026, de 1991,
de autoria do Deputado LUIZ CARLOS HAULY.

Aviso n9 363IMEFP, de 25-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentosa
respeito dos quesitos constantes do RI n? 1.023, de 1991,
de autoria do Deputado ERALDO TRINDADE.

Aviso n9 365IMEFP, de 25-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n? 1.059, de 1991,
de autoria da Deputada BETH AZIZE.

Aviso n9 368IMEFP, de 25-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n9 1.064,de 1991, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n9 160-ALlSG, de 26-2-92, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, encaminhando cópia do Aviso n?
313, de 17-2-92, do Ministério da Economia, Fazenda e Plane
jamento, prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos
constantes da Indicação n9 1O, de 1991, de autoria da Deputada
MARIA VALADÃO.

Aviso n9 162-ALlSG, de 26-2-92, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, encaminhando cópia do Ofício n9

302, de 19-2-92, da Secretaria dos Desportos, prestando escla
recimentos a respeito dos quesitos constantes do RI n? 999,
de 1991, de autoria do Deputado HÉLIO BICUDO.

Aviso n? 376IMEFP, de 26-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n? 1.039, de 1991,
de autoria do Deputado PEl)RO NOVA,ES.

Aviso/GM/N? 2.129, de 27-2-92, do Ministério do Traba
lho e da Previdência Social, prestando esclarecimentos a res
peito dos quesitos constantes do RI n9 878, de 1991, de autoria
do Deputado CHICO VIGILANTE.

Aviso n9 167-ALlSG, de 27-2-92, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, encaminhando cópia do Aviso n9

260, de 24-2-92, da Secretaria da Administração Federal, pres
tando esclarecimentos a respeito dos quesitos constantes do
RI n? 839, de 1991, de autoria das Deputadas SANDRA
STARLING e MARIA LAURA.

Ofício/PRESI/W 057/92, de 27-2-92, do Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, prestando esclarecimentos a respeito dos quesitos
constantes da Indicação n9 19, de 1991, de autoria do Deputado
SIDNEY DE MIGUEL.

Aviso n9 435IMEFP, de 28-2-92, do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, prestando esclarecimentos a
respeito dos quesitos constantes do RI n9 965, de 1991, de
autoria do Deputado RUBENS BUENO.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRmUTAçÃO

6~ REUNIÃO (ORDINÁRIA),
REALIZADA EM 2 DE ABRIL DE 1992

No dia 2 de abril de 1992, às 10 horas e 35 minutos,
na sala 5, do Anexo lI, da Câmara dos Deputados, reuniu-se
a Comissão de Finanças e Tributação sob a presidência do
seu titular, Deputado Francisco Dornelles, presentes os Depu
tados: Manoel Castro e Fernando Bezerra Coelho, Vice-Pre
sidente; Mussa Demes, Simão Sessim, Luís Roberto Ponte,
Sérgio Naya, Wilson Campos, Nelson Jobim, Robson Paulino,
Sérgio Gaudenzi, Jackson Pereira, Geddel Vieira Lima, Aloi
zio Mercadante, José Dirceu, Féliz Mendonça, Paulo Manda
rino, Pedro Novais, Nelson Bornier e Roberto Campos. Com
pareceram, ainda, os Deputados José Maria Eymael e Paulo
Bernardo, e os não membros Gilson Machado e Edésio Frias.
Foi aprovada, por unanimidade, a Ata da 5~ reunião destinada
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à eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes. O Deputado
Francisco Dornelles levou ao conhecimento da Comissão as
distribuições n9S 2,3,4,5 e 6, efetuadas em 25, 26, 30 e 31
de março, e 19 de abril, respectivamente; e as redistribuições
nl'" 1 e 2, efetuadas em 25 e 30 de março. Expediente: O
Presidente leu ofício encaminhado pelo De:putado Paulo Ber
nardo, solicitando a sua substituição na Subcomissão Perma
nente de Fiscalização e Controle pelo Deputado José Dirceu.
A seguir, colocou em votação os seguintes requerimentos,
encaminhados pelo Deputado Aloizio Mercadante: a) solici
tando a convocação do Senhor Marcílio Marques Moreira,
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, para que.
falasse sobre a Política Econômica e Financeira do País; b)
solicitando que fosse convidado o Senhor Ary Oswaldo Mattos
Filho, para que prestasse esclarecimentos sobre a Proposta
de Reforma Tributária, que o Governo está elaborando. Em
votação: aprovados, por unanimidade, os requerimentos. Or
dem do Dia: 1) Projeto de Lei 0 9 268/91- do Sr. Aloizio
Santos - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de seguro em
estacionamentos pagos em todo o território nacional". Rela
tor: Deputados Gonzaga Mota. Parecer: pela rejeição. Em
votação: aprovado, unanimemente, o parecer do relator. 2)
Projeto de Lei 0 9 567/91 (Em apenso PL n9': 812/91, 810/91
e 1.030/91) - do Sr. Max Rosenmann - que "isenta do
Imposto sobre Produtos Industrializados a aquisição, pelas
Prefeituras, de ambulância, ônibus e maquinários para aber
tura e conservação de·estradas" . Relator: Deputado Luiz Car
los Hauly. Parecer: pela adequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pela aprovação do projeto e seus apensados
e das emendas apresentadas na Comissão, com substitutivo.
Retirado de pauta para reexame. 3) Projeto de Lei n9 691/91
- do Sr. Osório Santa Cruz - que "estabelece critério para
a devolúção do empréstimo compulsório de que trata o inciso
II do artigo 11 do Decreto-lei n9 2.288, de 23 de julho de
1986". Relator: Deputado Paulo Mandarino. Parecer: pela
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela apro
vação, com emenda. Vista: O Deputado Jackson Pereira, que
pedira vista, devolveu o projeto, apresentando voto em sf;pa
rado pela rejeição. Retirado de pauta para reexame. 4) Projeto
de Lei n9 187/91 - do Sr. Luiz Soyer -- que "estabelece
critério para a devolução do empréstimo compulsório insti
tuído pelo Decreto-Lei n9 2.288, de 23 de julho de 1986,
que criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento". Relator:
Deputado Paulo Mandarino. Parecer: pela inadequação finan
ceira, e no mérito, pela rejeição. Vista: O Deputado Jackson
Pereira, que pedira vista, devolveu q. projeto, concordando
o com relator. Em votação: aprovado, unanimemente, o pare
cer do relator. 5) Projeto de Lei n9 1.243/91- do Sr. Benedito
Domingos - que "acrescenta alínea "c" ao parágrafo 19 do
artigo 59 da Lei n9 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que
dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados
por veículos automotores de via terrestn~, ou por sua carga
a pessoas transportadas ou não". Relator: Deputado Gonzaga
Mota. Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta para reexame.
6) Projeto de Lei n9 1.269/91 - dos Srs. Agostinho Valente
e outros 4 - que "dispõe sobre a movimentação da conta
vinculada do FGTS pelos funcionários da Minas Caixa". Rela
tor. Deputado Paulo Bernardo. Parecer: pela adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. Conce
dida vista, por duas sessões, ao Deputado Jackson Pereira.
7) Projeto de Lei n9 1.382/91 - do Sr. Edson Silva - que
"proíbe as instituições oficiais de crédito a conceder emprés
timos, financeiros e outros benefícios a pessoas jurídicas em.

débito com o FGTS". RelatoT: Deputado Paulo Bernardo.
Parecer: pela aprovação do projeto e rejeição da emenda
apresentada na Comissão. Em votação: aprovado; unanime
mente, o parecer do relator: 8) Projeto de Lei n9 1.393/91
- do Sr. Waldir Pires e outros 2 - que "define os créditos
de natureza alimentícia previstos no artigo 100 da Constituição
Federal e regula o processo para seu pagamento pela Fazenda
Pública". Relator: Deputado Carrion Júnior. Parecer: pela
aprovação do projeto e da emenda apresentada na Comissão.
Retirado de pauta para reexame. 9) Projeto de Lei n9 1.884/91
- do Sr. Cunha Bueno - que "dispõe sobre a não incidência
do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza
nos casos e condições que especifica". Relator: Deputado
Fernando Bezerra Coelho. parecer: pela aprovação, com duas
emendas. Retirado de pauta para reexame. Encerrada a Or
dem do Dia, o Presidente declarou prejudicado, por ter per
dido a oportunidade, nos termos do art. 164, I, do Regimento
Interno, O Requerimento s/n9 do Sr. Edson Silva; que solici
tava fossem convidados os Presidentes do Banco Central do
Brasil e da Fiesp, a fim de que prestassem esclarecimentos
sobre política financeira, estipulando o período entre 28 de
outubro e 19 de novembro de 1991 para o comparecimento
das referidas autoridades. A seguir, declarou, ainda, prejudi
cados: I - nos termos do disposto nos arts. 163, I, e 164,
ento Interno, o Projeto de Lei n9 2.307/91, do Poder Execu
tivo, que "altera ° art. 99 da Lei n9,8.019, de 11 de abril
de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Amparo ao Trabalhador
- FAT", e o PL n9 378-A/91, apensado; 11 - nos termos
do disposto nos arts. 163, I e 164, 11, do Regimento Interno,
as seguintes matérias: a) Projeto de Lei n9' 212/91, do Sr.
Roberto Jefferson, e 424/91 (apensado), do Sr. José Carlos
Coutinho, que "concede isenção de IPI aos automóveis desti
nados aos taxistas", uma vez que a matéria tratada em ambas
as proposições já se encontra disciplinada pela Lei n9 8.199,
de 28 de junho de 1991; b) Projeto de Lei n9784/91, do Sr.
César Maia, que "cria o "draw-back" interno, também por
estar a matéria disciplina pelo art. 39 da Lei n9 8.402, de
8 de janeiro de 1992. O Deputado Manoel Castro pediu a
palavra e referiu-se aos requerimentos de convocação apresen
tados pelo Deputado Aloizio Mercadante, aprovados no início
da reunião, para enfatizar o significado do convite formulado
ao Ministro Marcílio Marques Moreira, a seu ver de grande
importância para a Comissão. E acrescentou seu ponto de
vista de que seria conveniente à Subcomissão de Avaliação
e Estudos sobre o Sistema Tributário Nacional contar com
o concurso do Senhor Ary Oswaldo Mattos Filho, que coorde
na, no Executivo, os estudos a respeito da pretendida reforma
tributária. O Deputado Aloizio Mercadante, autor dos reque
rimentos, justificou a iniciativa, indicando a necessidade de
valorização dos debates no plenário da Comissão, de que
resultaria pauta mais adequada às atividades a serem desenvol
vidas ao longo da presente Sessão Legislativa. Declarou-se,
ainda, preocupados diante da iminente votação de Proposta
de Emenda Constitucional sobre o ajuste fiscal, sem um debate
prévio a respeito da natureza da Reforma Tributária em pers
pectiva. O Deputado Jackson Pereira al"0ntou, a propósito,
a necessidade de se votar, em regime de urgência, o Projeto
de Resolução que se acha em tramitação na Casa, alusivo
a alterações no Regimento Interno e cujo objetivo é tornar
obrigatória a apreciação das matérias pelas Comissões Perma
nentes, ao invés de submetê-las a Comissões Especiais, como
ocorre nesses casos. O Deputado Fernando Bezerra Coelho
saudou, a seguir, a recondução do Deputado Francisco Dorne-
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lles à Presidência da Cómissão, particularizando ter a melhor
expectativa-de êxito quanto aos trabalhos nesta nova gestão.
Ainda com a palavra, o parlamentar apoiu as considerações
dos Deputados Manoel Castro e Aloizio Mercadante, concor
dando ser de fundamental importância a participação da Co
missão de Finanças e Tributação no debate nacional sobre
ajuste fiscal e reforma tributária, para defender o fortaleci
mento e melhor adequação da Subcomissão Especial de Refor
ma Tributária. Ao final de sua intervenção, fez apelo ao Presi
dente no sentido de agilizar a apreciação das matérias que
tramitam na Comissão, particularmente o PL n9 4.647-C/90,
de sua autoria. O Deputado Manoel Castro manifestou sua
concordância com as ponderações, comprometendo-se a ofe
recer Substitutivo na semana seguinte. O Deputado Francisco
Dornelles, a respeito, comunicou ter o Presidente Ibsen Pi
nheiro solicitado à Comissão prioridade para alguns Projetos,
que pretendia levar à apreciação das lideranças e do Plenário
da Casa. Entre essas matérias mencionou: a) PL n9 4.647/90,
do Senhor Fernando Bezerra Coelho, que "disciplina, com
base no interesse nacional, os investimentos de capital estran
geiros, incentiva os reinvestimentos e regula a remessa de
lucros"; b) Emendas Ofereci<}as em Plenário ao Projeto de
Lei Complementar n9 202/90, que "dispõe sobre a tributação
de grandes fortunas, nos termos do art. 153, inciso VII, da
Constituição Federal"; c) PL n9 4.540/90, do Senado Federal,
que "dispõe sobre participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa, define sua participação nos ganhos
econômicos resultantes da produtividade do trabalho, para
os efeitos do § 49, do artigo 218 da Constituição Federal e
dá outras providências"; d) Emendas Oferecidas em Plenário
ao PL n9 1.258-A/88, que "fixa Diretrizes e Bases da Educação
Nacional". Na mesma oportunidade, o Presidente pediu ao
Deputado Manoel Castro que, sob a sua coordenação, fossem
realizados estudos visando a definir assuntos específicos de
que pudessem resultar proposições de iniciativa da Comissão.
Como exemplo, mencionou a conveniência de projeto de Lei
destinado a proibir a distribuição do lucro inflacionário nas
empresas estatais. Ficou, também, acertado que os projetos
alusivos ao Imposto de Renda deveriam aguardar na Comis
são, até que fossem definidos os parâmetros da reforma Tribu
tária em eXame no Executivo. A próposito, os Deputados
Jackson Pereira e José Maria Eymael ponderaram que, em
função do assunto tratado, determinados projetos não seriam
afetados pela Proposta de Reforma Tributária e, portanto,
teriam o seu curso normal. A tese foi apoiada pelo Presidente,
concluindo-se por uma triagem desses projetos pela Subco
missão Especial de Avaliação e Estudos sobre o SistemaTribu
tário Nacional, antes de sua apreciação pela Comissão, com
procedimento semelhante no que tange às matérias ligadas
ao Sistema Financeiro Nacional. Estas últimas passariam pela
avaliação prévia da Subcomissão, para uma definição em tomo
das que deveriam ser votadas no âmbito da Comissão de Finan
ças e as que, dentro dessa ótica, seriam encaminhadas à Comis
são Especial que examina a reforma do Sistema Financeiro
Nacional. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presi
dente encerrou os trabalhos às 11 horas e quinze minutos,
tendo antes convocado reunião para o dia 8 de abril, às 10
horas. Para constar, eu, Maria Linda Magalhães, Secretária,
lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será
assinada pelo Presidente e irá à publicação. - Deputado Fran
cisco Dornelles

COMISSÃO DE VIAçÃO E TRANSPORTES,
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

2~ REUNIÃO (ORDINÁRIA)
REALIZADA EM 2 DE ABRIL DE 1992

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia dois de
abril de mil novecentos e noventa e dois, reuniu-se a Comissão
de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior
sob ~ Presidência do Deputado Augusto Carvalho (39 Vice~
PresIdente). Presentes os Deputados Carlos Santana, Alacid
Nunes, Onaireves Moura, José Reinaldo, César Bandeira,
Munhoz da Rocha, Augusto Carvalho, Francisco Silva José
Felinto, Junot Abi-Ramia, Simão Sessim, Nelson Bo~ier,
Osvaldo Reis, José Maranhão, Ricardo Moraes, Maurício
Campos, José Dirceu, Ivan Burity e Murilo Rezende. Ordem
do Dia: Reunião de Audiência Pública, com a presença do
Sr. José Caetano Lavorato Alves, Presidente da Federação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos - FNT
TA: Tema: "A perspectiva da demissão em massa de trabalha
dores em transportes aéreos, diante da crise por que passa
a aviação comercial no Brasil." Interpelaram o conferencista,
o~ D~putados Car~os Santana, e José Maranhão. Com aquies
cencm do Sr. Presidente, falaram também, os assessores Ro
berto Dantas de Araújo e Paulo Jagher. Franqueada a palavra
e não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente anun
ciou a realização da reunião de audiência pública em conjunto
com a Comissão de Economia, Indústria e Comércio, no próxi
mo dia nove de dezembro, às dez horas com a presença dos
Srs. Rubel Thomas, Omar Fontana, Wagner Canhedo, do
Ten. Brigadeiro do Ar, Sergio Luís Burger, e Luiz Antonio
Andrade <;Jonçalves, respectivamente, Presidentes da Varig,
T~a~sbrasll e Vasp; Diretor do Departamento de Aviação
ClVlI; e, Secretário Executivo do Ministério da Economia.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reu
nião às onze horas e cinqüenta e cinco minutos. Os trabalhos
fo~am gravados e, após traduzidos e datilografadps, passarão
a Integrar esta Ata. E, para constar, eu Ronaldo de Oliveira
Noronha, Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e encaminhada
à publicação.

COMISSÃO ESPECIAL

Para proferir parecer ao Projeto de Lei n9 824,
de 1991, que "regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial."

1P REUNIÃO (ORDINÁRIA),
REALIZADA NO DIA 2 DE ABRIL DE 1992

Aos dois dias do mês de abril de mil novecentos e noventa
edois, às dez horas e quarenta e cinco minutos, na sala número
dezesseis do Anexo lI, da Câmara dos Deputados, sob a Presi
dência do Senhor Deputado Alberto Goldman, reuniu-se, or
dinariamente, a Comissão Especial para proferir parecer ao
Projeto de Lei n9 824, de 1991, que "regula direitos e obriga
ções relativos à propriedade industrial." Estiveram presentes
os seguintes senhores deputados: Alberto Goldman (Presi
dente), Sandra Starling (1 ~ Vice-Presidente), Gilson Machado,
Liberato Caboclo, Roberto Campos e Valdemar Costa Neto,
titulares. Havendo número regimental, o Senhor Presidente
deu por abertos os trabalhos. Ata ..-:.:.. Tendo em vista a distri
buição antecipada de cópias da Ata da reunião anterior a
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todos os membros presentes, o Senhor Presidente indagou
da necessidade de sua leitura, dispensada pelos senhores depu
tados. Em discussão e votação; a Ata foi aprovada por unani
midade. Expediente - Correspondência Recebida Presiden
te: Facsimile do Dr. Dante Alário Júnior, da Associação dos
Laboratórios Farmacêuticos Nacionais solicitando a confir
mação dos convites aos Srs. Dr. José Plubins e Dr. Pablo
Challu. Ordem do Dia - O Senhor Presidente esclareceu
que afinalidade da reunião era tratar com os senhores depu
tados o convite que seria feito ao Presidente do INPI, Dr.
Paulo Afonso Pereira, e a dirigentes daquela instituição, para
uma reunião de trabalho no dia sete de abril, às quinze horas
e, também, confirmar o comparecimento dos Senhores Dr.
José Plubins, da Associação Industrial de Laboratórios Farma
cêuticos Chilenos e Dr. Pablo Challu, do Centro Industrial
de Laboratorios Farmacêuticos Argentinos, à reunião que se
ra o dia oito de abril, às dez horas. Em seguida, o Senhor
Presidente transmitiu ao plenário ao proposição de Senhor
Deputado Nelson Proença de que fosse feita uma reunião
com parlamentares dos países do Mercosul, para discutirem
a lei de patentes. Sugeriu, então, que essa reunião fosse reali
zada duas semanas após a Semana Santa, sugestão, como
as anteriores, acatada pelos senhores deputados presentes.
Dando prosseguimento à reunião o Senhor Presidente infor
mou que a Comissão recebera quatrocentas .I~ qUl:\n~pta e tr&
emendas, nesta segunda etapa, totalizandQ, eom:âs rec:!<bidas '
anteriormente em Plenário, seiscentas e oitenta e nove'éMen
das e que o relatório do Senhor Relator, Deputado Ney Lopes,
provavelmente seria apresentado após os feriados da Semana
Santa. Prosseguindo, o Senhor Presidente deu a palavra ao
Senhor Deputado Roberto Campos, que sugeriu fossem ouvi
dos também dirigentes da ABPI, Associação Brasileira de
Propriedade Industrial, sugestão também acatada pelo plená
rio. Finalmente, o Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor
Deputado Gilson Machado, e aceitou a sugestão de encami
nhar requerimento ao Presidente da Casa, solicitando a apen
sação ao PL n9 824/91, de todos os .projetos afins em anda
mento. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu
por encerrados os trabalhos às onze horas e cinco minutos.
A presente reunião foi gravada e suas noltas taquigráficas,
após traduzidas e datilografadas, farão parte integrante desta

Ata. E, para constar, eu, Brunilde Liviero Carvalho de Mo
raes, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e encami
nhada à publicação.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

O Deputado José Augusto Curvo, Presidente da Comis
são de Defesa Nacional, fez a seguinte

DISTRIBUIÇÃO N9 4/92

Em 2-4-92
Ao Deputado Moroni Torgan
Projeto de Lei n9 1.098/91 - do Senhor Nelson Bornier

- que "dispõe sobre crimes dolosos contra a vida ou direitos
civis do cidadão praticados por policiais civis ou militares e
dá outras providências".

Ao Deputado Antonio de Jesus
Projeto de Lei n9 2.246/91 - do Sr. Eduardo Jorge 

que "proíbe o porte de arma nas condiçõe que estabelece".
Sala da Comissão, 2 de abril de 1992. - Marci Bernardes

Ferreira, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E..8.E,RVIÇO PÚBLICO

. 'DISTÍUBUIÇÃO W 006/92

O Presidente da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, Deputado Carlos Alberto Campista,
em 2-4-92, fez a seguinte Distribuição:

Ao Senhor Deputado Carlos Alberto Campista (avoca
do):

Projeto de Lei n9 2.145/91 - do Senhor Paulo Piam 
que "dispõe sobre o salário-mínimo e dá outras providências."
(Apenso PL n9 2.603/92)

Ao Senhor Deputado Paulo Paim:
Projeto de Lei n9 1.052/83 - do Sr. Victor Faccioni 

que "dispõe sobre a distribuição de leite aos trabalhadores".
Brasília, 2 de abril de 1992. - Antonio Luis de Souza

Santana, Secretário.
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João Henrique Valter )Jereira José Carlos VaSC'oncelos 1 vaga

PDT PMDB
Amido Goes EdéRio FriaR

Rita C.amatalkth A7i7e Lihcrato Caboclo Antonio de Jesus
Ildl'n Pl'llroso Armando Costa Socorro G'Omes (PC do B)

Genebaldo Correia Zila Bezerra
PDS J6rio de Barros

Delfim Netto Roberto Campos PDT
Jolío de Dl'US Antunes Vasco Furlan
Mllreelino Romano Machado Beth Azize Regina Gordilho

Edson Silva
)JSDB

Edmundo Galdino OsmAnio Pereira PDS
Fúbio Feldmann Paulo Silva

Aécio Neves (PSDB) 1 vagaMagalhães 'feixe'ira
Amaral Netto

PT
PSDB

Ago'ltinho ValC'nte José Dirceu
Marco Penaforte.10:10 Paulo Pedro Temelli Fábio Feldmann

Tuga Angerami
PTB PT

Cardoso Alves Roberto Jefferson José Cieote Valdir Ganzer
Edison Fidelis Roberto Torres

PTB
PDC Aldir Cabral Hilário Coimbra

Frul1('isco Coelho Jair Bolsonaro PDC

PI, Nan Souza (pST)

Geltllio Neiva Ricardo Izar PL
José Augu'110 Curvo Wellington Fagundes

PTR PTR

Rl"ditário Cassol Mário Chermonl Mário CherJ;llont

PSB
PSB

Uldurico Pinto
Miguel Armes

PV)JST

Luiz Carlo'! I1auly
Sidney de Miguel

Suplentes
}JC do B

Bloco
Renildo Ctllheiros

Amo Magarinos Tadashi Kuriki
Secrc'Wria: Hilda de Sena Correia Wicderhecker Fátima Pelaes Sarney Filho
Ramal: {)1)22:1 bnS }Jaulo Octávio Zé Gomes da Rocha
Ikunlües: 3"5, 4as e 5"1' feiras, às 10:00. Plenário, sala L IJedro Corrêa 1 vaga

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, Ric'ardo Murad

MEIO AMBIENTE E MINORIAS PMDB

Presidente: Dep. Tutya Angcrami (pSDB·SP) Aloizio Santos 6 vagas

In Vkl'·Pre~iJenrc': Der. Marco Penafortc (PSDB-CE) PDT
2" Vkc-Prel'idcntc: Dep. Marilu Guimarães (Bloco-MS) Jos(: Vicente Brizola Paulo Portugal
~" Virc'·Presidente: Der. Sidney de Miguel (PV-RJ) Laertc Ba'itos



PDS
C6lia Mendes Teresa Jueá PTB
Gerson Peres

João Mendes Raquel candido
PSDB

Adroaldo Streek Elias Murad PDC

Antonio Carlos Mendes Thame Eduardo Braga Roberto Balestra
PT PL

Bcncdilll da Silva Jos~ Fortunati Jarvis Gaid7.inski Jones Santos Neves
PTB P1R

Raquel ('andido Wilson Cunha Alberto Haddad
PDC PSB

Avenir Rosa Célio de Castro
PL PST

Diogo Nomura Mauro Borges (PDC)
PTR Suplentes

Benedito Domingos Bloeo
PSB Adauto Pereira Orlando Bezerra

Ãlv:lro Rineíro ~n8eJo Magalhães Renato John8.'>Oo

PV
Atila l,ins Vadão Gomes
José Moura Waldir Guerra

J vaga Manoel Castro 1 vaga
Sccr~liíri(); Aurcnilton Araruna de Almeida PMDB
Ramal: ci'lJO/ü931 Aluízio Alves Luiz Roberto Ponte
Ikuni{jo; 41's fl~inls, 1):30. Sala 1J~ (J1Ioco das Tidcranças) César Maia Pedro Abrão

COMISSÃO DE ECONOMIA, Fernando Belerra Coelho 3 vagas
INDÚSTRIA E COMÉRCIO PDT

Pre'iídenlc: DC'p. ClíI'lnn Machado (B1oco·PE) Eduardo Mascarenhas Luiz Girão
I') Vke-Prcsiu~'nlc: Dl'p. Osório Adriano (Bloco-DF) Francisco Evangelista
2') Vire-Presidente: Dep. Jaques Wagner (PT-BA) PDS
3" Vice-Pn:sidcnle: Dep. Alberto Haddad (IJTR-SP) Basilio ViJlani Francisco Diógenes

Titulares Fábio Meirelles

Bloco PSDB

Antonio T{oJamla Maviael Cavalcanti José Serra Saulo Coelho
)izio Ferreira Osório Adriano Paulo lIartung
Gilson MUl'halio Roseana Sarney PT
J01>C' Carlos Aleluia Rubem Medina I.uiz Gushiken Paulo Delgado
Jo..,é Múcio Monteiro Wagner do Nascimento Raul Pont

PMDB PTB
Alherto (lofdman JoElo Almeida Felix Mendonça Paulo Heslander
Ediv:\Ido Multa José Belato
Felipe Nl:ri Lázaro Barbosa PV
Oonzaga Mola I-úcia Vânia PDC

}'DT Pauderney Avelino Paulo Mandarino

Mfirl'ia CibiJis Viana Miro Teixeira PL

Mmillo ( :Iingcr Álvaro Valle João Mellão Neto

PDS PTR

Felter .J(mior Victor Faccioni João Colnço
Pl~uro Pavão PSB

PV Ariosto Holanda
PSDB PST

Ernani Vinna Vittorio Mcdioli Pedro Valadares
Sérgio Machado .. Secretãrio: Ronaldo Alves da Silva

p'r Ramal: 7024 a 7026

Jaqucs Wagn{'r Vladimir Palmeira Reunil\o: 4"s feiras, 10:00. Plenário 209. (Bloco das

José !'"urtunali
Liderança'l)



5 vagas Jack.c;on Pereira
José Serra

PI.

PTB

Costa Ferreira

Paulo Hartung

José 1.ourenço

José Falcão
Júlio cabral
Luiz Dantas

Manoel castro
Mussa Demes

Sérgio Gaudenzi

Lufs Roberto Ponte
Manoel Moreira

Sérgio Naya
Wilson Campos

PSDB

Basilio ViIlani
Delfim Neto

PSTjPDS

Titulares
Bloco

PDT
Carrion Júnior Vital do Rêgo
Regina Gordilho

PDS
Edevaldo Alves da Silva Telmo Kirst
Fernando carrion

PSDB
Ernani Viana Rose de Freitas
Rubens Bueno

PT
Hélio Bicudo Maria Laura
Lourival Freitas

PST/PTB
Nelson Trad Onaireves Moura

PDC

PSB

PDT

PL

Presidente: Dep. Francisco Dornelles (Bloco-RJ)
10 Vice-Presidente: Dep. Manoel castro (Bloco - BA)
'J:l Vice-Presidente: Dep. Basilio ViIlane (PDS - PR)
3° Vice-Presidente: Dep. Fernando Bezerra C.oelho
(PMDB-PE)

Célio de Cac;tro

Nan Souza

Secretária: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo
Ramal: 6903/6905nOlOn013
Reunião 4"8 feiras, 10:00. Plenário 15.

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Wilmar Peres

PTR

PMDB

Furides Brito

PST

C.-arrion Júnior
({den Pedroso

Benito Oama
César Souza
Fernando Freire
Flávio IJalmier da Veiga
Francisco Dornelles

Jairo 1\7.i

César Maia
Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
João Carlos Bacelar

l.uiz Dantas
Marilu Guimarães

Murilo Pinheiro
Paulo Afonso RomaDo

1 vaga
PDT

Orlando Pacheco
Ricardo I1eráelio
Ronivon Santiago
Sandm Cavalcanli

PMDB
Renildo Calheiros (PC do H)

Ronaldo Perim
Ubiratan Aguiar

Titulares
Hloco

Antônio Hiírhara
Arnaldo Faria de Sá
('limito Machado
Eraldo Tinoco
Euclydes Mello

PSDH

Artur da 'I~'ívola Osmânio Pereira
Flávio Aros

COMISSÃO DE EDUCAÇÃOt
CULTURA E DESPORTO

PST/PDS
Angcla Amin Maria Valadac
Celso Bernardi

Álvaro Valle

I~duard() Mascarenhas
r.úcia Braga

psn
Maria J.uiza )iontenclc

PST

Derval dl' Paiva
José I.uiz C1erot

Adelaide Ncri
Aédo de Borha (PDS)
Ilefnlíllio Calvinho
João Ilcnrique

PTR

Fáhio Raunheiti Sólon Horges dos Reis

PDC

Pre!\idenle: Dep. Celso Bernardi (PDS - RS)
10 Vice-Presidente: Dep. Maria Valadão (PDS - GO)
'}}) Vice-Presidente: Dep. Adeluide Neri (PMOB - AC)
3" Vice-Presidente: Dep. CosIa Ferreira (PTR - MA)

PT
Florestan Fernandes Raul Pont
Paulo Delgado

Suplentes
Bloco

Bl'nedito de Figueiredo
C1eonllncio Fonseca
Fum.ar Morcíra
JoHo Alves
José Mendonça Bezerra

Jofio Teixeira (1'1.)

PMDB

José r.inharcs (PSDB)



PDC

PT

Félix Mendonça

Aloízio Mercadante
Gc<.ldcl Vieira Lima (J>MDB)

PTB

Marcos Lima
Olavo Calheiros

Pedro Tassis

Ruberval Pilotto

Vivaldo Barbosa

PDS

PDT

PMDB

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Dep. Eduardo Moreira (PMDB-SC)
}U Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (PMDB-SP)
2:' Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)
3°Vice-Presidente: Dep. José Ulissell de Oliveira (pRS-MG)

Titulares
Bloco

José Santana de Vasconcelos
Murilo Pinheiro

Ruben Bento
Sérgio Barcellos

Carlos Azambuja

Élio Dalla-Vecchia
Paulo Ramos

Eduardo Moreira
JO!Ié Geraldo
Marcelo Barhiere

Abelardo Lupion
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
EIL'lio Curvo

José Dirceu

José Elias

Pedro Novais

João Mellão Neto

José ('arlos Vasconcelos
Roberto Magalhães

Simão Sessim
Tourinho Danlas

1 vaga

PI.

PTR

PSB

PST

Suplentes
Bloco

Augusto Farias
Ckto Falclio
í\zio Ftlrreira
George Takimoto
Jerônimo Reis

Paulo Mandarino

Flávio Rocha

(',arloll Camurça

Sérgio Guerra

Luiz (-:arlos lIauly

Gonzaga Mola
Ilélio Rosas
Lúcia Vânia

Haroldo Sabóia
Miro Teixeira

Jono Tola
Osvaldo Melo

Rose de Freitas
Sérgio Mal~hado

PMDB

PDT

PDS

PSDB

Nelson Jobim
Robson Paulino

3 vagas

Valdomiro l.ima

Roberto Campos

Wilson Moreira

Adroaldo Streck

Agostinho Valente

Alcellte Almeida

Avenir Rosa

Getúlio Neiva

PSDB

PT

PTB

PDC

PI.

Oswaldo Stecca

Alcides Modesto

Sérgio Britto (PDC)

PST
PT

I.aire Rosado (PMDB)
Paulo Bernardo .

Vladimir Palmeira Marcelo Luz

PTR

Pascoal Novaes

PTB
Matheus Iensen

JO!Ié Ulissell de Oliveira
Anioal Teixeira

José Maria Fymael

..ono Teixeira

PDC

PL

PTR

Marcos Medrado

Nelson Bornier

PRS

PCB

João Fagundes (PMDB)

Suplentes
Bloco

Romero Filho

Sccrt'lária: Maria l.inda Magalhlicll
Rml1al: 6959/69(-1..;/6989
Reunião: 4"s feiras. I1):00 rr~rntrio 5.

MarCt'lo Luz

Luiz Piauhylino

PSB

PST

Alacid Nunes
JOl1lls Pinheiro .
José"Cãr1õ;.; Ãleliiia
José Rêinulao<~

Aloisio Vasconcelos.
Hcrminio Calvinho
Jorge l3deu Mudalen

Maviael C',avalcanti
Otto Cunha

Vicente Fialho
Werner Wanderer

Lázaro Barbosa
Mauro Miranda

Nfcias Ribeiro



PDT PSDB
Mllrcia Cihilis Viana 1 vaga
Wilson Müller Jayme Santana Pauli~oCiceTO de Vansconcelos

Jorge Uequed
PDS

Jos6Diogo Victor Faccioni PT
Bencdita da Silva Luiz Gushiken

PSOB PTB
Mauro Sampaio Munhoz da Rocha

Annibal Teixeira Cardoso Alves
PT

Adão PrrUo Ricardo Moraes PDC
Franciscú Corlho Pauderney Avelino

PTB
Francisco Rodrigucs Hilário Coimbra PL

Diogo Namura
PDC

I.romar Quinlanilha PlR

1'1. Eurides Brito
Valdemar CosIa

PTR PSB
Nobel Moura Valdcnor Guedrs Migucl Arraes

PRS PC do B
-Eduardo Siqueira Campos

José Aldo (PDC)

peB Suplentes

1 Vnga
Bloco

SccrI."H'irhl: M:lrin Eunice Torres Vilas BÔt:1S
Antonio dos Santos Orlando Pacheco
Benedito Gama Paes Landim

Ramal: 69-l-l-/t.')4(} Fausto Rocha Roseana Sarney
Rcuni&o: 4~s feiras, 10:00. Plenário 21. Jesus Tajra lbny Gel

COMISSÃO DE REl.AÇÕES
PMDB

EXTERIORES
CJeddel Vieira Lima Ulysses Guimarães

Prcsidl'nte: Oep. Paudrrncy AVl.'lino (POC-AM) João Rosa 3 vagas

l" Vicc-Pre:.idcntl.': Dep. Diogo Nomnr3 (PI.-SP)
Murilo Rezende

'l!-' Vi,·c-Prl.'sidcntc: Dep. Francisco Coelho (PDC-MA) PDT

3" Vicr-Presidentc: Dep. I!duardo Siqueira Campos (PDC-TO Arnaurv Müller Vivaldo Barbosa
imo Oálla-Vecchia

Titulares PDS

Bloco
Adylson Motta Josê Lourenço

Antonio 11cno Ney T.opes PSDB

Clcto FlIlcão Osvaldo Coelho Aécio Neves Jutahy Júnior

J.cur I.ornanlo Paulo O"távio João Faustino

Nelson Morro Sarney Filho PT

PMDB Irma Passoni Tilden Santiago

Aloisio Vasconcelos Luiz Viana Neto PTB

Antonio Carlos Mendes Alceste Almeida Sólon Borges dos Reis
Thamc (PSDB) Neife Jabur

PDCAry Kara Nestor Duarte
Lui:.r. Ilenrique Eduardo Braga Pedro Novais

PDT PL

Fdésio Frias Mendonça Neto Jones Santos Neves
Ilafoldo Sabóia

PlRPDS
Djenal Gonçalves José Teles Salaticl Carvalho



lllduriro Pinto
PSB

pedo B

Aldo Ranl'\o

Srrrrt:\ria: Andr~ia Maura Vcrsiani de Miranda
Hamal: 6993 a (,1)%
Heuniôes: 3"8, 4"s e 51\ feiras, 10:00. Plc~ndrio 2

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfuA

Arnaldo Faria de Sá
Ciro Nogueira
Iher~ Ferreira
Ivan Burity
Jairo Carneiro

Suplentes
Bloco

Jairo carneiro
João Maia

Pinga Fogo de Oliveira
Ricardo Heráclio

Vitório Malta

PMDB

Prellidentr: Dep. Euler Ribeiro (PMDB-AM)
I" Vire-Presidente: Dep. Jorge Tadeu Mudalen (PSDB - CE
2" Vice·l)rcRidcnte: Der. Elias Murad I[PSDB - MA)
3" Vice-Ilresidente: Dep. Renato Johnmlon (B1oeo-PR)

Titulares

Bloco

Antonio Britto
Eduardo Moreira
Nelson Proença

Cidinha Campos
Lúcia Braga

Rita camata
Virmondes Cruvinel

2 vagas

PDT

Marino Clinger

Paulo Duarte Angela Amin
Pedro Corrêa Osvaldo Bender

Renato Johns.'lon
Rivaldo Medeiros

PT

PDS

PTB
Luiz Moreira

Luci Choinacki

Osvaldo Melo

Marco Penaforte

Osório Santa cruz

PSDB

PL

PTR

PST/PDC
Edu:Jrdo Siqueira Campos

PSB

Fábio Raunhcitti

Chko Vigilante

Avelino Costa

Jorge Ucqued
José I.inhares

José Carlos Sabóia

B. Sá

Said Ferreira
S(~rgio Arouca (peR)

Valter Pereira

Paulo Portugal

Teresa Jurá
PDS

PDT

PMDB

PST/psnB

CI(wiR ARSis
l.iberato Cabloco

Célia Mendes
Jono Rode>lfo

Everaldo de Oliveira
FÍlI ima Pelaes
I kitur Fnml'o
I\'flnio Guerra
José I ;gydio

Euler Ribeiro
Jorge 'raul'u Muualen
Maunlio h'rreira l.ima
Nilton Baiano

Antonio Faleiros
Elias Murad

Eduardo Jorge

JOllljuim Surcna

Fduardu Matüis

J()S~ Augusto Curvo

Salatil'l Carvalho-

Jamil Haddad

GC'lraldo Alckmin Filho

PT
Jono Paulo

PTI3

RobC'rto .Jefferson

PDC

Jandira Feghali (PC do H)

PL

PTR

PSR

PST

Carlos Scarpelini

Secretária: Maria Inês de Bessa Lins

Ramal: 7018 a 7021
Reuniao: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 9.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO púBuco

Presidente: Dep. C.arlos Aberto Campista (PDT·RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Amauri Müller (PDT-RS)
Z' Vice-Presidente: Dep. Délio Braz (B1oco-GO)
3° Vice-Presidente: Dep. José carlos Sabóia (PSB-MA)

Titulares
Bloco

Dcleino T:ivares

PST
-Aldo Rebelo (pc do fi)
Délio Braz
Edrrrnr Mor-eira

.Humberto Souto

José Burnett
Luis Eduardo

Sê Gomes da Rocha
1 vaga



Chil'o Vigilante (PT)
Juramlir I'lli"üo '
Mauri S~rgio

PMDB
TIdei de Lima

7,aire Rezende Irani Barbosa
1 vaga

PDT

PL

PTR

Amaury MUIIl'r
Heraldo Boaventura

Hugo Bichl
.lO/lo de Deus Antunes

Carlos Alberto Campista

PDS

Maria I aura (Pl)

PST/PSDB

Wanda Reis

Jamil Haddad

Joo6 Ulisses de Oliveira

PSB

PRS

Fdmundo Gnldino
Jahl's l~ihciro

PT

Paulo Paim

PTR

Caldas Rodrigues (Aloro)
PDC

Jairo Bolsonaro

Ril'ardo l:rar
PTR

Mário de Oliveira

PSB

José Carlos Sabóia

PRS
I~()sc de Frl'itas (pSnB)

Suplentes

Hloco

Fraluo Tinoco
"mll.!o Trindade
EUl'I}ues Mello
1'\:Í\io Derzi

PMDB

Augusto Cltrvalho (peR)
J:K\UCS Warnl'r (PT)
l~enalO Viana

pnT
I':lu!o Ramos
S~rgi() Cury

PDS
Carlos S:mt:mn(pT)
l'aulo Mourão

Jayme Santana
Tuga Angerami

l)T
Fdl:sio Passos

Jollo Mendes
PST/PDC'

Eduardo Mutias

Mauro Sampaio

Paulo Rocha

Edison Fidelis

Júlio Cabràl
Messias Góis
Mu~~a Dernes

Sérgio Rar<~eUos

Nilson Gibson
3 vagas

Sérgio Gaudenzi

Pedro Pavão

Sigmaringa Sl'ixas

Ernesto Gradella

Joaquim Sucena

Secretário: Antonio LuC.o; de Souza Santana
Ramal: 6887/6990(l004[l007
Reunião: 3"ll, 4"8 e 5"8 feiras, 10:00. Plenário 11.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,
DESENVOLVIMENTO URBANO

E INTERIOR

Presidente: Dep. Paulo de Almeida (pTBIRJ)
la Vice-Presidente: Dep. Onaireves Moura (PTB/PR)
']p Vice-Presidente: Dep. Nicias-Ribeiro (pMDB/PA)
3° Vice-Presidente: Dep. Augusto Carvalho (PCB/DF)

Titulares
Bloco

Alacid Nunes José Moura
Augusto Farias José Reinaldo
César Bandeira Lael Varella
Efraim Morais Pedro Irujo
Ivan Burity Romel Anfsio
Jairo Carneiro Simão Sessim

PMDB

Alofzio Santos Mário Martins
C-arlos Benevides Mauro Miranda
Fernando Diniz Murilo Rezende
José Maranhão Nicias Ribeiro
Jllire Rosado Paulo Titan

PDT

José Carlos Coutinho Valdomiro Lima
Junot Ahi-Ramia 1 vaga

PDS

Daniel Silva Francisco Diógenes
Fernando Carrion Telmo Kirst

PSDB

João Baptista Motta Munhoz da Rocha
Luiz Pontes Saulo Coelho



PT
Carlos Santana
Ernesto Gradclla

P113
Antonio Morimoto
Onaírcves Moura

PDC
Nilmário Miranda Jonival J~ucas . Sérgio Brito

Ricardo Moraes PL

André Henall.'1i (PSDB) Maurício C'.ampos

Paulo de Almeida PST/PTR
Alberto Haddad Carlos Camurça

PSB

PDC
Jairo A7.i

PL
JOll~ Felinto (PS1)

Marco!! Medrado

Nelson Bornier

Maria Luiza Fontenele
/ I

Francisco Silva

1va8!i

PST

PCdoB

PCB

Augusto Carvalho

PC do R
Jcopoldo Bessone (PMDB)

PCB

Osvaldo Reis Roberto Freire

~cretár.io: Ronaldo de Oliveira Noronha

Ramal: 6973 a 6976

Reunião: 411g feiras, 10:00. Plenário 14.

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: José Augusto Curvo (pL - MT)
}O Vice-Presidente: Th<p. Nelson Bornier (PI./RJ)
Z' Vice-Presidente: Dep. Aldir Cabral (PTB - RJ)
3" Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (PSB - PE)

Titu~res

Bloco

Odelmo Leão
Orlando Bezerra

Paes Landim
Roberto Magalhães

Alacid Numes
AliJa Lins
Edmar Moreira
Luciano Pizzatto

José Múcio
JOllé Santana de Va'lconceJlos

Osório Adriano
.Ronaldo C.aiado

Sandra Cavalcanti
1 vaga

PSB

PST

Suplentes
Bloco

Roberto Franca

Carlos ScarPclini

Jo.'1o Golaço

Antonio Barbara
Aracely de Paula
Oirios Roherlo Ma~'1a

Elísiu Curvo
Jorge Khoury
JosC: Egydio

PMDB PMDB

Wilson Müller

Hermfnio Calvinho
João Fagundes

Marcelo Barbieri

Maurício Campos (PL)
Paulo Ramos

Ant()t:lip. de Jesus
Cid C'.arvatho
Et~val~.Grassi de Menezes

PDT

NiltonBaiano
Pinheiro I.anim

4 vagas

Mendonça Neto
1 vaga

POT

EdUardo Moreira
F.liel Rodrigues
Etevalda Gras.'1i de Menesses
Maurl Sérgio

Bcto M:msur
Dércio Knop

PDS

C.arlos Virgílio
João Rodolfo

Maria Valadão
Prisco Viana

POS

Carlos Virgílio
F~I;li.o MeirellC$.

Fernando Carrion

Koyu IM
Moroni Torgan

PSDB
Paulino Cf(:cro de Vasconcelos

Vitório Medioli

PST/PSOB

Moroni Torgan Rose Freitas

PT PT

H(!lio Bicudo José Dirceu
F.duardo Jorge
José Cicate

,Paulo Paim
Paulo Rocha

PTO
Aldir Cabral Francisco Rodrigues

Augulltinho Frcitm,...
Carlos Kuyath

Mendes Botelho POC
Mauro Borges



Mnurício C.ampos

Roberto Fran<;a .

Fernando Freire
Fau~lo Rocha
JCllus Tajra

Aloízio Santos
Euler Ribeiro
Ivo Mainardi
João Almeida

Carrion Júnior
J~f Carlos Coutinho

PL

PSB

Suplentes
Bloco

José Mendonça Bezerra
Luciano Pil7.atto

Paula Duarte
Vicente Fialho

PPMDB
José Maranhão

Pinheiro Landin
1 vaga

PDT
1 Vaga

PDS

PDS
Aécio de Borba Osvaldo Melo
Celso Bernardi Ruberval PUotto

PSDB
Artur da Távola Jorge Uequed

PTB
Onaireves Moura Paulo Almeida

PT
Sandra Starling José Fortunati

PDC
Leomar Quintanilha Sérgio Brito

PL

Nelson Bornier Valdemar Costa

Secretário: Antonio Fernando Borges Manzan
Local: Anexo 11 - S/1 O- Mezanino
Telefone: 311-7052

Paulo Silva

OsvaldO Bender

PSDB

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAl. CONSTITUíDA, NOS
TERMOS DO ART. 34, INCISO 11, DO

REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODOS OS
TRÂMITES NA CASA, RELATIVOS À
REGULAMENTAÇÃO DO ART. 192

DA CONSTITUIAO FEDERAL_
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Presidente: Deputado Benito Gama
Vice-Prellidente: Deputado José Lourenço
Relator: Deputado César Maia

Titulares
BLOCO PARlAMENTAR

Gastone Righi

Sandra Starling

PL

PSB

PTB

PT

PDC
Paulo Delgado

Arioslo Holanda

Amaml Netto
João de Deus Antunes

André' Bcnassi
Fram~isco Silva (PDe)

Carlos Kayath

J~é Maria Eymael

Robson Tuma

Paulo Bernardo

Fetter Júnior
Roberto campos

Rodrigues Palma

Pauderney Avelino

Basilio Villani
Daniel Silva

GilsoI1 Machado
Paes Landim

Roberto Magalhães

Jones Santos Neves

Márcia Cibilis Viana
Valdomiro Lima

Dejandir Dalpasquale
Etevalda Menezes

Fernando Bezerra Coelho
Odacir Klein

PDS

PDT

PT

PDC

PL

PMDB

Paulo Mandarino

Gastone Righi

José Fortunatti

Jackson Pereira

José Lourenço
Marcelino Romano Machado

PSDB
AntÔnio carlos M. Thame

Paulo Hartung

Reraldo Boaventura
Carrioo Júnior

César Maia
José Dutra
José Luiz Clerot
Luís Roberto Ponte

PTB

Benito Gama
. Elísio Curvo

F.zio Ferreira
Francisco Dornelles
José Múcio Monteiro

Antônio Britto
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rollemberg
Ronivon Santiago

Alacid Nunes
C.arlos Roberlo Mas.'la

Simão Sessim
Raul Belém

PDT
Reto Mansur
Paulo Ramos

BLOCO PARLAMENTAR
Arnnldo Fariu de Sá
B{~nil() Gama
Eraldo Tinoco
José Moura

Aloisio Vasconcel~

Henrique Eduardo Alves
Odacir Klein
Tidei d(.' l-ima

Secrctâria: Marei Hernardes Ferreira
RanJal: 6998/7001 /7fKl2

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 965, DE 1991,
QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTOS E DÁ OUTRAS PROVIDaNCIAS".

Presidente; Deputado Af:CIO DF !JORBA (PDS)
I" Vice-Presideute; Deputado JOSE MOURA (BLOCO)
2" Vicc-JJrc!ooidentc: Dcputado TIDI}J DE LIMA (PMDB)
Rl'lator: Deputado ARl'UR DA TAVOIA (J>SDB)

Titulares Suplent~s

PMDB

José Vicente Brizola
Paulo Portugal Ricardo Izar!..-------------- ------------_----!



Servi~o de Comis,c;()es E!\pcciais
Local: Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Rl"lInai!>: 7IKl()170m/7052
Sccretário: Silvio Sousa da Silva
COMISSÃO ESPECIALPARA PROFERIR PARECER

AO PROJETO DE LEI N° 8U, DE 1991..t QUE
"REGULA,DIREITOS E OBRIGAÇuES

REI.ATIVOS A PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PREVISTO NA MENSAGEM N° 192191

no PODER EXECUTiVO
Presidente: Deputado Alherto Goldman
I" Vice-Presidente: Deputada Sandra Starling
'}!) Vice-Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
RelalOr: Ney I,opes

Titulares Suplentes
BT.OCO PART.AMENTAR

PMDB

Tllracl Pinheiro (PRS) AntÔnio Britto
Luiz Carlos Santos Mauro Miranda
Maurfiio Ferrcira Lima Pinheiro Landim
Ulysses Guimarães Rita Camata

PDT

Miro Teixeira Beta Mansur
José Vicente Brizola Sérgio Gaudenzi

PDS

José I.ourenço Adylson Motta
Osvaldo Melo Prisco Viana

PSDB

Jutahy Júnior Paulo Hartung

PTB

João Mendes Mário Chermont

PT
José Genolílo José Dirceu

PDC

Jairo Azi Sérgio Brito

PL

Suplentes

Alacid Nunes
Cleonâncio Fonseca (PRN)

Nan Souza
Waldir Guerra

ntularcs
BLOCO PARLAMENTAR

Daniel Silva (PRN)
Sandra Starling
Robert9 Magalhaes
Roseana Sarney

PDT
Clóvis A'l.'lis

Paulo Ramos

C.ésar Bandeira
Paes Landim
Elísio Curvo

Jos(: Santana de Vasconcelos
Wagner do Nascimento

PMDB
Fernando Bezerra Coelho

João Almeida
José Luiz Clerot

Luiz Tadeu Leite

PDS

Alberto Goldman
Marcelo Barhieri
Nelson Jobim
Nelson Proença

Gilson Machado
jOlié Carlos Aleluia
José Carlos Vasconcelos
Ney Lopes
Oito Cunha

Carrion Júnior
Libl~mlo Caboclo

PL
Valdemar Costa João Mellâo Neto

~rviço de ComisSôcs E!\peciais: An<.'xo II - Sala 10 - Me
zanino
Secretário: Brunilde l.iviero Carvalho de Moraes
Rwnais: 7()()() e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR
PARHCER À PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO N° 51/90

Presidente: llJys.'les Guimarãcll
1'-' Vice-Prcsi"'l'nt<.': lsra<.'1 Pinhciro
2" Vicc-Presidelllc: JUlahy Júnior
Rt'latnr: Rnhcrto M:lgalhãcs

Frandsco Diógenes
José Teles Valdemar Costa Neto Jarvis Gaidzinski

Serviço de C.omissOes Especiais: Anexo IT - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Sílvio Avelino da Silva
Rnmais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAl. DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 55, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(AJUSTE FISCAL)"

Presidente: Deputado José Dutra
1o Vice~Presidente: Deputado Germano Rigotto
'l:" Vice-Presidente: Deputado José Lourenço
3° Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Benito Gama

Titulares Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR

Ihrahim Abi-Ackel
Ruberto ülmpo!\

PSDB
Antonio Carlos Mendes 'll1ame
Magalhãl's 'J l'ixeira

PTB

C.ardoso Alves

PT

Sandra ~arling

PDC

Roberto Balestra

Jutahy Júnior
Paulo Silva

João Mendes

Jaques Wagner

José Maria Eymael

Benito Gama
Francisco Dornelles
Iberê Ferreira
Romcl Anf.'lio

PMDB

Fernando Bezerra Coelho
Germano RigOltO
José Dutra
Luís Roberto Ponte

Carlos Roberto }.fassa
Ivânio Guerra
Jairo Carneiro

João Maia

César Maia
Gonzaga Motta

Manoel Moreira"
Pinheiro Landim



PT

Aloízio Mcrcadante

PDC

Gastone Righi

Suplentcs
PTB

Paulo Heslander

PT

Paulo Bernardo

PDC

Roberto Balestra

PL

Ribeiro Tavares

Vladimir Palmeira

Cardoso Alves

TItulares

EdsonFid~lis . Jarvis Gaidzinski

Serviço de C.omi!'lsõe!'l Especiais: Anexo IJ - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Luiz Cémlr Uma Costa
Ramais: 7066 e 7067

Jackson Pereirâ. ' Jos6 Maria Eymael

Vladimir Palmeira

Roberto Campos
fraO(~is('o Diógenes

Carlo~ Alberto Campista
Dércid Kl10pp

PDS

llDT

PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame

PTa

Carrion Júnior
Mcndon'.;a Nct to

Delfim Nctto
José I.ourenço

S('r\'i~'o dt' ('omissf)('s Fspedais: Anexo IJ - Sala 10 - Me
zanino.
Sel'Tctlírio: Sílvio Avelino da Silva
I{amais: 7067 (~ 7066

COMTSsAo ES·PECIAI. DESTINADA A PROFERIR'
PARECBR À PROPOSTA DE,(I,MENDA,À.._ .

CONSTJTU1ÇÃO N0'56, DE'l991;O'.!JE "ALTE.M.
DISPOSITIVOS DI\. ÇONSJlTOIÇAO FEDERAL
'(DESREGULAME'N'i'i\ÇAO DA ECONO~lAl.

Presidente: Deputado MaurOio ferreira Lima
1° Vkc-Presitll'nlt'.: Dl.'putado Fábio Mcirelles
2') Vi~('·Prt'sil.Ícnle: Dl.'plltado Luil. Tadcu Leite
~" Vice·PrcsiJ....nte: Deputado Vludimir Palmdra
H.l'lalor: Deputado Ney J.opes

Titulares Suplentes

BLOCO PARlAMENTAR

Franrisco Co('lho

Flnvio Hocha

()aes I.andim
I{enato Johnsson
Ney I.opcs
Paulo Murinho

I.uiz Tadeu l.cite
Maurílio I't'fJ'dra l.ima
Nelson Proença
Waltl'r Nory

Márcia Cil1i1is Viuna
Vaidomiru Lima

Flíhio f\kirelles
Ro\1l'rlo ('umpos

Jo~ Maria Eymael

PL

Jones Santos Neve!'l

Evaldo Gonçalves
Flávio Derzi

Nelson Morro
Wagner Nascimento

PMDB

Eduardo Moreira
I1crmínio Calvinho

Luiz Soyer
Tidei de Lima

PDT
ATOldo Góes

Beth Azize

PDS·
Carlos A7ambuja

Maf{~elino Romano Machado

PSDB

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 2057,

DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCmDADES INDíGENAS" .

Presidente: Deputado Domingos Juvenil
1° Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
2" Vice-Presidente: Deputado l.ourival Freitas
Rclatora: Deputada Teresa Jutá

\Titularcs Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

Elf.<~io CUrvo· A1acid Nunes
·l.ucianoPinato Átila Lins
.Ruben Bento George Takimoto
Sérgio Barcellos Heitor Franco
Tadashi Kuriki Tony Gel

PMDB

Domingos Juvenil Armando C.osta
Jo.'\o Fagundes Euler Ribeiro
Valter Pereira Hermfnio C.alvinho
Z.aire Rezende Mauri Sérgio

PDT

Beth Azize Aroldo Góes
Sidney de Miguel (PV) Haroldo Sabóia

PDS

Maria Valadão Ângela Amim
Teresa Jucá Célia Mendes

PSDB

fábio Feldmann Edmundo Galdino
Tuga Angerami Osmânio Pereira

PTB

Francisco Rodrigues Alceste Almeida
PT

Lourival freitas Ricardo Marias
PDC

Avenir ROml Pauderney Avelino

Adroaldo Slrerk Vitt6rib MedioU



José enrlos Sabóia Uldurico Pinto

Serviço de Comis.c;õcs Especiais - Anexo n - Sala 10 - Me
znnino
SCcret(lrin: Fdla Calheiros Bispo
Ramal: 7069

COMISSÁO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITlJJçAO N° 39, DE 1989, QUE
"ACRESCENT~PARÁGRAFO AO ART. 14,

AI TERA OS PARAGRAFOS so, 6° H 7° DO MESMO
AR11GO E MODIFICA O ARTIGO 87., TODOS DA

. CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

PL

Maurício C..ampos Wellington Fagundes

Scrvjçodc Comis.\~OCsEspeciais- Anexo fi - Sala 10 - Me-
zaninb.. .
Secretária: Maria Helena C-autinho de Oliveira - ramais
7067 e 7066 . ..,

PMDB

J<>ao Henrique Jurandir Paixao
Alofzio Santos Luis Soyer
Renato Vianna Mário Martins
Tidei de Lima Pedro Ta'lsis

PDT

C.arrion Júnior Elio Dalla-Vecchia
Valdomiro Lima Edésio Frias

PDS

Jo,<;é Diogo José I..ourenço
llrisco Viana Telmo Kirst

PSDB

Magalh!ies Teixeira Aécio Neves

PTB
Onaireves Moura C.arlos Kayath

PT
Sandra Starling Edésio Pasoos

PDC

Osório Santa Cruz Samir Tannus

AntÔnio Ueno
J.eur J.omanto

Sérgio Barcellos,
I1aulo Octávio

José Augu'lto Curvo

PL

PSB

Fávio Rocha

Prc'Iidentc: Deputadq Renato. ViMna
I" Vic'c-Presidente: Depurado Joã() Henrique
2" Vic'e·Pn.'sidc'ntc: Ikputa(]o Magalhães Teixeira
3" Vin'·I'residenie: Deputado Carriem Júnior
Relator: D(~pula(]o Muurício ('umpos

Titulares Suplentes
BJ.OCO PARlAMENTAR

'/t Gomes da Rocha
Osvaldo Coelho
Paulo Mllrinho
l'c'uro Valadares



DiÁRIO DO COriGRESSO tt~CiOl'-Lq

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputado.)

~~~1JrClI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SEÇÃO 11 (Senado Federal)

Cr$ 5.770,57

Semestral ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 5.770,57

J. ·avulso ••••••••••••••••••••••••••••~........... Cr$ 117,93

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável

em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela

Céiix~ Econômica Federal -Agência - PS-CEGRAF, conta

correnten~920001-2, a favor do

CENTRO GRAFIco DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF

CEP:70160

Maiores infonnações pelos telefones (061) 311-3738 e 311·372L

oa SupeiVisão de Assinaturas e Disbibuição de PubDcaçóes - Coordenação

de Atendimento ao Osuário.



#l1li

REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGI~)LATIVA N9 107

(jjulho a setembro de 1990)

Está circulando o n9 107 da Revista de Informação legislativa, periódico trimestral de
pesquisa jurídica editado pela Subscretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.

Este número, com 340 p,áginas, contém as seguintes matérias:

Medidas provisórias - Rual Machado Horta
Os serviços de telecomunicações na Constitui

ção Brasileira de 1988 - Gaspar Vianna
A Constituição de 1988 e o sistema financeiro

nacional - Amoldo Wald
A autonomia universitária e seus limites jurídi

cos - Giuseppi da Costa
A aposentadoria dos servidores na Constituição

de 1988 - Palhares Moreira Reis
Direito urbanístico e limitações administrativas

urbanísticas - Diogo de Figueiredo Mo
reira Neto

Controle parlamentar da administração - Odete
Medauar

Observações sobre os Tribunais Regionais Fede
rais - Adhemar Ferreira Maciel

O recurso especial eo Superior Tribunal de Jus
tiça - Sálvio de Figueiredo Teixeira

Tribunal de Contas ePdder.Judiciário - Jarbas
Maranhão

Jurisdição e competência: nota sobre o sentido
histórico-político da destinção'-': Nelson
Saldanha

A atuaç~o dos procuradores da República no
atual contexto de cqmpetência jurisdicional
federal em tema .de combate a entorpe
centes - Vitor Fernandes Gonçalves

À venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas-
Senado Federal, Anexo I, 229 andar 
Praças dos Três Poderes,
CEP 70160 - Brasília, DF 
Telefones: 311-3578 e 311-3579

Conceito de "underselling" ("dumping") dentro.
do Anteprojeto da nova Lei Antitruste -

· Mário Roberto Vi//anova Nogueira
Os direitos de autor e os que lhes são conexos.

sobre obras intelectuais criadas ou inter
pretadas sob o regime de prestação de ser
viços - José Carlos Costa Netto

Bem de família -Zeno Veloso
Fundamentos da arbitragem no Direito brasileiro

e estrangeiro - Jorge Barrientos Parra
"Lobbies" e grupos de pressão como agentes

de informação para o Poder Legislativo 
Yamil e Sousa Dutra

Desequilíbrios regionais no atendimento às de
mandas de educação - Edivaldo M. Boa
ventura

A biblioteca legislativa e seus objetivos - Eduar
do José Wense Dias

Recepción de la sociedad unipersónal de respcin
sabilidad li01itada en el Provecto de Unifica

·ción Civil y Comercial en Argentina. Protec
ción de los acreedores - Dr. Daniel E.
Moeremans

La influencia de la JurisprudenciÇl dei Tribunal
Europeo de los Derechos Humanos en la

· Jurisprudencia dei Tribunal Constitucional
· Espanot--". Antonio Mp Lorca Navarrete

Assinatura para 1991
(n9S 109 a 112):

Cr$ 4.500,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA
470775.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
:LEGISLATIVA

JANEIRO A MARÇO 1991
ANO 28 NÚMERO 109

Em circulação com estas matêrias:

HOMENAGEM
Luiz Viana Filho - Edivaldo M. Boaventura
Monso Arinos - Jarbas MaranhiIo
COLABORAÇÃO
A reforma monetária cruzeiro - Letacio Jansen
O planejamento na economia brasileira - Clovis

v: do Couto e Silva
Os valores e a Constituição de 1~- Eduardo

Silva Costa
A Constituição Brasileira de 1988: subsfdios pa

ra os comparatistas - Ana Lucia de Lyra
Tavares

InovaçOes constitucionais - Silveira Neto
O pluralismo jurfdico lia Constituição de 1988 

Silvio Dobrowolski
A segurança 'p'úbÍicana Constituição - Diogo

de Figueiredo Moreira Neto
A Constituição Federal de 1988 e o mandado

de segurança contra ato judicial - Alvaro
Lazzarini

A propósito da extradição: a impossibilidade d~ ,
STF apreciar o mêrito no proce(lSo de extra
dição. Indisponibilidade do co~trole jurisdi
cional na extradição - Negi Calixto

Cinco temas controvertidos do Direito Penal 
Edilson Pereira Nobre J(jmor . ,

O Direito Internacional e os Direitos dos Povos
- Pedro Pinto Leite

O "status" jurfdico dos países sem litoral e as re
gras da Convenção de Montego Bay sobre

o Direito do Mar - Georgenor de Sousa
Franco Filho

, Sobre. o Direito Natural na Revolução Francesa
, . - Marcela VarejiIo

"Ermnchtigung": proposta de leitura de herme
. hêutica na Teoria Pura do Direito - Glads

ton Mamede
Direito Romano em Gramsci - Ronaldo Polatti
A filiação ilegftima e a Constituição de 1988 

Clayton Reis
Solidariedade e fiança - Amoldo Wald
Proteção jurKiica das embalagens - Carlos Alber

to Bittar

Contratos estipulados por computador: declara
ci6n de voluntad. Forma y momento de su
perfeccionamiento - Daniel E. Moeremans
y Carlos E. Saltor

A Ação Civil Pública no Estatuto da Criança e
do Adolescente - Hugo Nigro Mazzilli

Recurso adesivo e ordem constitucional: são com
, 'pí:lÍfveis? - José Pitas

A arte e oo~scerio ~ Everaldo da Cunha Luna
A PMCE, os servidores lililitares e a Carta Esta

dual/89- AdautoRodrigues de Oliveira Leite
O Conselho Constitucional Francês: ator da lei,

mas nunca seu autor! - Paulo Rodrigues
Vieira

Os Direitos Fundamentais na Lei Fundamental
de Bonn - Luis Afonso Heck

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas '- Senado Federal, Anexo I, 22° andar - Praça.dos
Três Poderes, CEP 70160 - Brasl1ia, DF - Telefones 311-3578 e 311-3579. , '

Os pedidos a serem atendidos atravês da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta por cento)
de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque nominal à Subse
cretaria de EdiçOes Têcnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT do Senado 
CGA470775.



ESTATu~ro DA CRIANÇA E
E DO ADOLESCENTE

Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990:
Dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente, e dá outras
providências. (D.O. de 16-7-90)

Legislação corre,lata

Convenção sobre os direitos da criança
(DCN, Seção 11, de '18-9-90)

índice t,emáticp, :

Lançamento
Cr$ 800,00

À venda na Subsecretaria de Edições Técni
cas - Senado Federal, Anexo I; 220 andar 
Piáça dos Tres P~d~res, CEP 701llO :- Brasfllil;
Dl;<' - Telefones :311-3578 e 311-3579.

Os pedidos a serem ateIldidos atrávés da ECT deverão ser ~crescidos de 50% (cinqüenta por
cento) de seu valor para cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque
nominal à Subsecretaria de EdiçOes Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agen
cia ECT do Senado COA 470775.



Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

[. EDIÇÃO DE HOJE: 152 PÁGINAS


