
BRASÍLIA - DF

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

QUINTA·FEIRA, 26 DE MARÇO DE 1992

•
DIÁRIO

~O XLVII - N~ 35

Ao

CAMARA DOS DEPUTADOS
sUMÁRIo

1- ATA DA 27~ SESSÃO DA 2~ SESSÃO LE·
GISLATIVA DA 49~ LEGISLATURA EM 25 DE
MARÇO DE 1992.

I - Abertura da Sessão.
11 - Leitura e assinatura da aita da sessão ante·

Jrior

111 - Leitura do Expediente

OFÍCIOS

N~ 023/92 - Do Senhor Deputado Luis Edúardo, Lí
der do Bloco Parlamentar, comunicando substituições na
Comissão Especial da PEC n9 56/91.

N9 099/92 - Do Senhor Deputado Eden Pedroso,
Líder do PDT, indicando o Deputado Giovanni Queiroz,
para integrar, como suplente a Comissão de Defesa Nacio
nal.

N9 22/92 - Da Senhora Deputada Eurides Brito, Líder
do PTR, informando que o PTR, ficou, com a 3~ Vice-Pre
sidência da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
representada pelo Deputado Costa Ferreira e a 3~ Vice-Pre
sidência da Comissão de Economia, Indústria e ComérciO',
representada pelo Del?utado Alberto Haddad.

N9 026/92 - Da Senhora Deputada Eurides BrIto,
encaminhando relação com a atual distribuição dos inte
grantes da Bancada nas Comissões Permanentes.

N° 02/92 - Do Senhor Deputado José Augusto Curvo,
Presidente da Comissão de Defesa Nacional, comunicando
que foi escolhido para Presidente da referida COI~issão.

N9 30/92 - Do Senhor Deputado Eufer Ribeiro, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família, comuni
cando que foi eleito Presidente da referida comissão.

IV - Homenagem

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Homenagem da
Presidência da Câmara dos Deputados pelo transcurso do
709 aniversário'de fundação do Partido Comunista do Brasil
-PCdo B.

HAROLDO LIMA, ROSEANA SARNEY, ODA
CIR KLEIN, WALDIR PIRES, PRISCO VIANA, JA
BES RIBEIRO , FLORESTAN FERNANDES, MAURO
BORGES, MIGUEL ARRAES,LUIZ CARLOS HAU
.LY, ALDO REBELO - Homenagem pelo transçurso do
709aniversário de fundação do Partido Comunista do Brasil
-PCdo B.

,V - Encerramento

2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Aposentadoria:' Raimundo Nonato Rodrigues

Cordeiro.
b) Exonerações: Antônia de Maria de Lacerda, Heris

Medeiros Joffily, Heyderne Jooé Pereira Coelho, Joildes
Pereira Barbosa Borghetti, Raimundo Nonato Rodrigues
Cordeiro.

c) Nomeações: Ana Amélia Beserra Bandeira de Me
llo, Antônia de Maria de Lacerda, Heris Medeiros Jbffily,.
Heyderne José Pereira Coelho, Joildes Pereira Barbosa
Borghetti.

3- DIVERSOS
Grupo Brasileiro da União Interparlamentar - of.

n969/92, comunicando os Deputados que integrarão a dele
gação brasileira à 87' Conferência Internacional.
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COMISSÕES

4- ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação

e Informática, Reunião de Instalação e Eleição do Pre::;i
dente e Vice-Presidente, em 19-3-92.

b) Comissão de Finanças e Tributação, 5~ reunião,
em 19-3-92.

c) Comissão Especial- Projeto de Lei n? 824/91, 10~

reunião em 12-3-92.
d) Comissão Especial - PEC nO 55/91, 3' reunião,

em 24-3-92.

5 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Relações Exteriores, n9 01/92, em'·

23-3-92.
b) Comissão de Seguridade Social e Família, n? 02/92,

em 24-3-92.

6 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Relações Exteriores, n? 1/92, em

23-3-92.

7- MESA
8 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
9 - COMISSÕES

1- ATA DA 28" SESSÃO DA 2' SESSÃO LEG:ISLA~
TIVA DA 49' LEGISLATURA EM 25 DE MARÇO DE
1992.

I - Abertura da Sessão
II - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
1I1 - Leitura do Expediente

IV - Pequeno Expediente

CESAR BANDEIRA - Anúncio de publicação de
nota de esclarecimento ao público sobre notícias veiculadas
na imprensa maranhense relativas ao orador. .

EDÉSIO PASSOS - Demissão de funcionários do
Serpro. Fiscalização do exercício da profissão de radialista.
Anúncio de apresentação pelo orador de requerimento de
informações ao Ministério da Infra-Estrutura sobre o reco
lhimento do Adicional de Tarifa Portuária.

AMARAL NETTO - Desistência de pedido de inter
venção federal no Estado do Rio de Janeiro. Anúncio da
apresentação pelo orador de proposta de emenda à Consti
tuição relativa à criação de guardas municipais.

AÉCIO NEVES - Solicitação ao Ministério da Ação
Social de providências em favor dos moradores de áreas
de risco na região metropolitana de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.

JOSÉ GENOÍNO - Antecipação do plebiscito sobre
a forma e o sistema de governo do País.

CARDOSO ALVES - Proporcionalidade oa repre
sentação popular na Câmara dos Deputados.

HILÁRIO COIMBRA - Criação do Estado do Ta
pajós.

SANDRA SAT ARLING - Pagamento da URP aos
servidores públicos federais.

ADÃO PRETTü - Divulgàção pelo Governo Fede
ral da safra agrícola de 1991/1992 do Estado do Rio Grande
do Sul.

ERNESTO GRADELLA - Posicionamento do ora
dor, contrário à antecipação do plebiscito para escolha
do sistema de governo do País.

PAULO RAMOS - Denúncia de corrupção prati
cada pelo Sr. Roberto Marinho, Diretor-Presidente das
Organizações Globo.

IRMA PASSONI - Possibilidade de a oradora presi
dir a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática. Funcionamento das Comissões Técnicas da
Casa.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Convocação dos
Deputados a plenário para apreciação da Ordem do Dia.

PEDRO PAVÃO - Regularização dos vencimentos
dos Fiscais do Trabalho. Artigo "Fleury contrata mais 127
mil, publicado no "Jornal da Tarde".

JOSÉ DIRCEU - Solicitação ao Tribunal de Contas
da União de realização de auditoria nas entidades dirigidas
pelo sindicalista Luiz Antônio dc Medeiros.

NILSON GIBSON - Reabertura de Colégios Mili
tares.

DÉRCIO KNOP - Necessidade de aumento da par
cela de contribuição previdenciária da União.

NELSON MARQUEZELLI - Crise no Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
CNPq.

RITÁ CAMATA - Antecipação do plebiscito sobre
aforma e o sistema de governo do País.

MUNHOZ DA ROCHA - Envio pelo Governo Fe
deral do novo Plano Nacional de Viação ao Congresso
Nacional. Privatização da Rede Ferroviária Federal S.A.

COSTA FERREIRA - Modernização do sistema
viário de São Luíz, Estado do Maranhão.

ÁTILA LINS - Demissão do SI. José Lutzenberger
da Secretaria do Meio Ambiente.

VIRMONDES CRUVINEL - Problemática habita
ciomil em Goiânia, Estado de Goiás.

ELIO DALLA-VECCHIA - Realização da 2' Festa
Feira em 9uarapuava, Estado do Paraná.

JOSE DIOGO - Aprovação do Projeto de Decreto
Legislativo n9 153, de 1992, que revoga o Decreto nQ 430,
de 1992, sobre adiamento do reajuste de benefícios dos
aposentados e pensionistas da Previdência Social.

VALDENOR GUEDES-Dedução no Imposto de
Renda de valores gastos com medicamentos.

OSVALDO MELO - Nomeação do Professor Edi
mar Almeida de Moraes para a chefia da Divisão de Organi
zação do Ensino Superior do Ministério da Educação.

ANTÔNIO DE JESUS - Participação da Vasp no
transporte aéreo internacional.

MAURICI MARIANO - Participação brasileira nas
Olimpíadas de Barcelona, Espanha.

RUBEM MEDINA - Reexame da Lei nQ 8.383, de
1991, que introduziu o sistema de "bases correntes" para
pagamento do Imposto de Renda das pessoas jurídicas.
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RUBENS BUENO - Manifesto à Nação do Movi
mento Levanta Brasil.

CHICO VIGILANTE - Aposentadoria dos servido
res públicos_

CARLOS SCARPELINI - Manobras políticas em
torno da votação do projeto de decreto legislativo referente
à revogação do Decreto n9 430, d~ 1992. , . .

PAULO DUARTE -Defimção da pohtIca salanal.
LUIZ SOYER - Crescimento populacional do Estado

de Rondônia.
WILSON CAMPOS - Lucratividade dos bancos no

País.
CESAR MAIA - Diferenças entre o direito público

e o privado.
LEOMAR QUINTANILHA - Visita do Ministro da

Agricultura e Reforma Agrária, Antônio Cabrera Mano
Filho, ao Estado do Tocantins.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Anúncio da apresenta
ção pelo orador de projeto de lei compl~me~tar referent~

à criação de reserva do Fundo de .PartICipaçao dos Mun~

cípios para redistribuição às comumdades que tenham sofn
elo redução ele população.

JORGE UEQUED - Entrega do controle da Previ
dência Social aos empresários, trabalhadores e aposenta
dos.

JOÃO TEIXEIRA - Anúncio da apresentação pelo
orador de projeto de lei relativo à importação de carros
usados.

FÁBIO RAUNHEITTI-Novas instalações do ~en
tro de atividades do Sesc em Nova Iguaçu, Estado do Rio
de Janeiro.

WELLINGTON FAGUNDES -- Importância do
apoío governamental ao Setor agrícola. .

ODELMO LEÃO - Redução das intervenções do
Estado na e'conomia.

IVO MAINARDI - Liberação à Embrapa de recur
sos financeiros remanescentes do Orçamento da União pa
ra 1991.

PASCOAL NOVAES - Distribuição de medicamen-
tos pela CEME. .

LUIZ PIAUHYLINO - Veto presidencial ao projeto
de lei relativo à concessão de salário-maternidade às traba
lhadoras rurais.

EVALDO GONÇALVES - Municipalização dos
serviços de saúde no Estado da Paraíba.

MARCELINO ROMANO MACHADO - Votos de
pleno êxito ao novo Ministro da Saúde, Adib Jatene.
. JOÃO MENDES - Elevação dos preços dos automó-
veis no País. ..

AUGUSTO CARVALHO-Fundação do Partido
Popular Socialista - PPS. .

ARY KARA - "Dia do Basta"', promOVido pelo
Conselho das Associações Comerciais do Vale do Paraíba,
litoral Norte e Mantiqueira contra a carga tributária vigente
no País.

NELSON BORNIER - Combate ao cólera no País.
Perspectivas quanto à realização da 2~ Conferência Mundial
Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.

WILSON CUNHA - Projeto de: Desenvolvimento
Integrado do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas
Gerais.

NOBEL MOURA - Recuperação da rodovia
BR-364 trecho Porto Velho-Cuiabá.

PAULO PAIM - Votação do requerimento de ur
gência urgentíssima para os projetos de lei sobre salário
mínimo e política salarial de autoria do orador.

RENATO JOHNSSON - Construção de gasoduto
entre o Brasil e a Bolívia.

ROBERTO BALESTRA - Transcurso do primeiro
ano de vigência do Código de Defesa do Consumi~or. . .

FÁBIO FELDMANN -Cumprimento do dISPOSItI
vo constitucional relativo ao desenvolvimento de energia
nuclear.

ARNALDO FARIA DE SÁ-Programas "O des
pertar da fé" e "25~ hora" , apresentados pela Rede Record

, de Televisão.

V - Ordem do Dia
Apresentação de proposições: RAUL PONT, CAR

DOSO ALVES, LUIZ CARLOS HAULY, WILSON
CAMPOS VALDENOR GUEDES, GIOVANNI QUEI
ROZ JORGE UEQUED, JOSÉ DIRCEU, ELIO DA
LLA:VECCHIA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ROMEL
ANíSIO, EDSON SILVA E OUTROS, WALDIR
GUERRA, VALDIR GANZER, MARCELINO RO
MANO MACHADO, JACKSON PEREIRA, PEDRO
TONELLI, BERALDO BOAVENTURA, JAIR BOL
SONARO, SÉRGIO AROUCA, SANDRA STARLING
E MARIA LAURA, MENDONÇA NETO, HELIO RO
SAS, AROLDO CEDRAZ, RENILDO CALHEIROS,
SIDNEY DE MIGUEL.

Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Aloísio
Vasconcelos.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -Discussão, em tur
no único, do Projeto de Decreto Legislativo n" 153-A,
de 1992.

Usaram da palavra, durante a discussão, os Srs. Depu
tados LÁZARO BARBOSA, MARCELO BARBIERI,
ARNALDO FARIA DE SÁ, WALDIR PIRES,
EDUARDO JORGE, JOSÉ CICOTE, LUIZ SOYER,
SÉRGIO AROUCA, TIDEI DE LIMA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação d~ reque
rimento para encerramento da discussão do Projeto de
Decreto Legíslativo n9 153-A, de 1992. Aprovado.

Encerrada a discussão.
PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deferimento do

pedido de retirada da emenda do Deputado Luís Eduardo.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados EDUARDO JORGE; LUÍS EDUARDO, G,:ENE
BALDO CORREIA, LUIS EDU~RDO, ANTONIO
CARLOS MENDES THAME, JOSE LUIZ MAIA, ED
SON SILVA EURIDES BRITO, JOSÉ FORTUNATI,
RICARDO IZAR, SÉRGIO AROUCA, DELCINO TA
VARES, ALDO REBELO, MARIA LUIZA FONTE
NELLE HUMBERTO SOUTO, EDUARDO SIQUEI
RA CAMPOS, JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS, MI
RO TEIXEIRA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Aprovados o Pro
jeto e a redação final.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9 2.491,
de 1992.
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Usaram da palavra, durante e votação, os Srs. Depu
tados BENITO GAMA, PAES LANDIM, ROBERTO
MAGALHÃES, JOSÉ GENOÍNO, MARIA LAURA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Encerrada a dis-
cussão. ,

Esclarecimento da Presidência da Mesa sobre a não
votação das emendas de Plenário devidç> a ter o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação con
cluído pela inconstitucionalidade das mesmas.

Apresentação de recurso ao Plenário pelo Deputado
Nilson Gibson, com apoiamento das Lideranças. .

Votação do parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. Aprovado. " ,

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Óep~
tados NILSON GIBSON, CARLOS SANTANA,.GENE
BALDO CORREIA, NELSON JOBIM, NELSON JO
BIM, CARLOS SANTANA, NELSON JOBIM, ROBER
TO JEFFERSON, Luís EDUARDO, CARLOS SAN
TANA, JOSÉ LUIZ MAIA, RICARDO IZAR, ROBER
TO FREIRE, GENEBALDO CORREIA, ALDO RE
BELO, EDISON FIDELIS, ANTÓNIO CARLOS MEN
DES THAME, EDSON SILVA, LUI?: CARLOS HAU
LY, PAULO RAMOS, HUMBERTO SOUTO, ROBER-
TO FREIRE, LUÍS EDUARDO. ' .

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -Aprovados o'Pro
jeto n9 2.491, de 1992, e a redação finaL

Discussão, em turno único, do ,Projeto de Lei n9

5.431-A, de 1990.
Usaram da palavra, durante a discussão, os Srs. Depv

tados TIDEI DE LIMA, JACKSONPEREIRA, NiL
SON GIBSON, MESSIAS GOlS, NILSON GIBSON.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deferimento do
pedido de retirada da emenda do Deputado Messias Góis.

Encerrada a discussão. Votação da proposta do Rela
tor, Deputado Nilson Gibson, em substituição à C9missão
de Constituição e Justiça e de Redação, no senti,do da
votação do Projeto de Lei n9 1.445, de 1991 apensado
ao Projeto de Lei n9 5.431, de 1990. Aprovada.

Votação das emendas da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação. Aprovadas.

Usou da palavra, durante a votação, o Sr. Deputado
GASTONE RIGHI.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -':'Aprovados o Pio
jeto de Lei n9 1.445, de 1991, e aredação·final. Prejudicados
a propo'sição inicial, o substitutivo da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação e a submenda da Comissão
de Finanças e Tributação. .

Usou da palavra, durante a votação, o Sr. Deputado
NELSON JOBIM. '

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -Votação de reque
rimento para prorrogação por 5 sessões do prazo para apre
sentação, pela Comissão Especial, de parecer à Proposta
de Emenda à Constituição n9 55-B, de 1991. Aprovado.

Votação de requerimento da Comissão Especial desti
nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti
tuição n9 56, de 1991, para prorrogação por 5 sessões (pror
rogáveis por mais 5 sessões) do prazo para apreciação do
relatório do Deputado Ney Lopes. Aprovado.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
~mento para tramitação urgente especial dos Projetos de

Lei n9S 2.592,2.613,2.614,2.615,2.621 e 2.631, de 1992.
Apro,vado. Inclusão da matéria na pauta do dia 26 do cor
rente.

Deferimento do pedido de verificação de votação for
mulado pelo Deputado José Fortunati.

UsaraIlJ da palavra, durante a votação, os Srs. Depu;
tados JOSE FORTUNATI, EDEN PEDROSO JOSE
FORTUNATI, GENEBALDO CORREIA, RICARDO
IZAR, ROBERTO FRANCA, NELSON MARQUEZE
LLI, LUIZ CARLOS HAULY, JOSÉ LOURENÇO, JU
TAHY JÚNIOR, ANTÓNIO DOS SANTOS, PAULO
MANDARINO, EURIDES BRITO, HÉLIO BICUDO,
IRMA PASSONI. .

.EDENPEDROSO (Como Líder) - Solidariedade
da bancada do PDT ao Deputado Paulo Ramos pelas de
nlÍncias 'apresentadas a respéito da empresa Globo Partici
paçõe,s Ltda.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados AUGUSTO CARVALHO, JOSÉ GENOÍNO, cU
NHABUENO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
riI)lento para tramitação urgente do Projeto de Lei n9 2.145,
dé 1990. Aprovado.'

Votação; em segundo turno, da proposta de Emenda
à Constituição 'ri9 61-C, de 1990. Aprovada.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS, JOSÉ FOR
TUNATI, CÉLIO DE CASTRO, GENEBALDO C(l~
REIA, EDSON SILVA, JOSÉ LOURENÇO, SOCOR
RO GOMES, JUTAHY JÚNIOR, LUIZ CARLOS
HAULY, SÉRGIO AROUCA, ANTÓNIO DOS SAN
TOS, MARCELINO ROMANO MACHADO, LUIZ GI
RÃO, JO~É FELINTO, RONALDO CAIADO, AR
.NALDO FARlA. DE SÁ, ÇUNflA BUENO, HÉLIO
ROSAS, PAULO MANDARINO, MENDONÇA NE
TO, ROMERO FILHO, VALDIR GANZER, FAUSTO
ROCHA, TERESA JUCÁ, EDÉSIO FRIAS.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Continuação da
discussão, em 19 turno, da Proposta de Emenda à Cosnti
tuição n9 51-B, de 1990.

Usaraip da palavra, durante a discussão, os Srs. Depu
tados JOSE SERRA, PRISCO VIANA, SANDRA CA
VALCANTI.

-PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
.rinlento par!! encerramento da discussão da Proposta de
Emenda à Constituição n9 51-B, de 1990. Aprovado.

Usaram da apalvra, durante a votação, os Srs. Depu
tados VIVALDO BARBOSA, JOSÉ SERRA, CUNHA
BUENO, HAROLDO LIMA, VIVALDO BARBOSA,
JOSÉ GENOÍNO, MARCELINO ROMANO MACHA
DO, EDUARDO JORGE, JOSÉ SERRA, CÉLIO DE
CASTRO,LUIZCARLOSHAULY,EURIDESBRITO,
EDEN PEDROSO, RICARDO IZAR,. JOÃO ALMEI
DA, NELSON MARQUEZELLI, JOSÉ LOURENÇO,
PAULO MANDARINO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deferimento do
pedido de verificação de votação formulado pelo Deputaoo
Edl~ardo Jorge.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados VIVALDO BARBOSA, PAUDERNEY AVELI
NO, VIVALDO BARBOSA, JOSÉ SERRA, EDEN PE
DROSO, JOSÉ VICENTE BRIZOLA, LUIZ EDUAR-
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DO, PAULO RAMOS, LUIZCARLOSHAUI:Y,JOÃO
TEIXEIRA, GENEBALDO CORREIA, JOSE SERRA,
FETTER JÚNIOR, EDUARDO JORGE" VIVAJ;.DO,
BARBOSA, VIVALDO BARBOSA, JOSE GENOINO,
JOSÉ VICENTE BRIZOLA, ROBERTO FREIRE,
PRISCO VIANA, VIVALDO BARBOSA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) .-:. Prorrogação da
sessão.

Aprovado o requerimento. Encerrada a discussão.
Votação da matéria, ressalvados os destaques.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Dépu-

tados MAURÍLIO FERREIRA LIMA, JOÃO PAULO,
VIVALDO BARBOSA, ROBERTO MAqALHÃE~
CUNHA BUENO, ULYSSES GUlMARAES, JOSb
SERRA, VIVALDO BARBOSA, JOSÉ GENOÍNO,
ROBERTO FREIRE, ELIEL RODRIGUES, EDEN PE
DROSO; GENEBALDO CORREIA, HAROLDO ~I

MA CELIO DE CASTRO, JOSÉ DIRCEU, LUIS
EDUARDO, JOSÉ SERRA, EURIDES BRITO, LUIZ
CARLOS HAULY, JOSÉ LOURENÇO, RICARDO
IZAR EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS, NELSON
MARQUEZELLI, 'FLORESTAN FERNANDES, JOSÉ
SERRA MIRO TEIXEIRA, JOSÉ GENOÍNO,
EDUARDO JORGE, JOSÉ GENOÍNO, ROBERTO
MAGALHÃES, JOSÉ GENOÍNO, PRISCO VIANA,
EDEN PEDROSO, NELSON JOBIM, VIVALDO BAR
BOSA, ROBERTO FREIRE, PRISCO VIANA, HA
ROLDOLIMA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) .-Encerrada a vota
ção.

Aprovado o suhstitutivo.
Usaram da palavra, durant~ a votaç~o, os Srs;Depu

tados HAROLDO LIMA, JOSE GHilOINO, VIVALDO
BARBOSA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Acolhimento do
recurso formulado pelo Deputado Vivaldo Barbosa sobre
votação de destaque.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. I?epu
tados EDEN PEDROSO, VIVALDO BARBOSA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Inadmissibilidade
dos destaques do Deputado Eden Pedroso para v?ta~ão

em separado do çaput do art. 19 ,e do art. 29 do substitutivo
à Proposta de Emenda à Constituição n9 51-B.

Usaram da palavra, pela ordem, os Srs. Deputados'
EDEN PEDROSO', VIVALDO BARBOSA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Acolhimento dos
recursos formulados pelo Deputado Eden Pedroso à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

Usaram da Palavra, pela ordem, 9s Srs. Deputados
EDUARDO JORGE, JOSÉ GENOINO, ROBERTO
FREIRE EDUARDO JORGE, EDEN PEDROSO,
EDUARDO JORGE, VIVALDO BARBOSA, NELSON

JOBIM, EDEN PEDROSO, EDUARDO JORGE, NEL
SON JOBIM.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação do desta
que para votação em separado do § 19 do art. 19 do Substi
tutivo.

Usaram da palavra, durante a vCltação, os Srs. Depu
tados VIVALDO BARBOSA, JOSE SERRA, ROBER
TO FREIRE GENEBALDO CORREIA, RICARDO
IZAR EDEN PEDROSO, JOSÉ LOURENÇO, JOSÉ
DIRCEU, JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS, ALDO
REBELO NELSON MARQUEZELLI, ROBERTO
FRANCA' ROBERTO MAGALHÃES, LUIZ CARLOS
HAULY, 'EURIDES BRITO, HUMBERTq, SOUTO,
JOSÉ SERRA, HUMBERTO SOUTO, JOSE SERRA,
JUTAHY JÚNIOR, GASTONE RIGHI, EDEN PE
DROSO, JOSÉ SERRA, GASTONE RIGHI, ROBER
TO FREIRE, JOSÉ GENOÍNO, GASTONE RIGHI,
ERALDO TINOCO, MARIA VALADAO, EDEN PE
DROSO, ROBERTO FREIRE" N~LSO,N JOBIM, GE
NEBALDO CORREIA, JOSE GENOINO, NELSON
JOBIM, VIVALDO BARBOSA, GASTONE RIGHI,
PAULO RAMOS, EDISON FIDELIS, VIVALDO BAR
BOSA, EDISON FIDELIS, EDUARDO JORGE, EDI
SON FIDELIS, EDUARDO JORGE, VIVALDO BAR
BOSA, HUMBERTO SOUTO, NELSON JOBIM, GE
NEBALDO CORREIA, PAULO RAMOS, VIVALDO
BARBOSA.;> EDUARDO JORGE, EDISON FIDELIS,
EDEN'pEDROSO, VIVALDO BARBOSA, RO~ERTO
FREIRE, JOSÉ: SERRA, ALDO REBELp, JOSE LOU
RENÇO, GENEBALDO CORREIA, CELIO DE CAS
TRORICARDO IZAR, PAULO RAMOS, LUIZ CAR
LOS ftAULY, JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Aprovada a sus
.pensivJdade do recurso do Deputado Gastoni Righi à C~

missão de Constituição e Justiça e de Redação. Defen
mento dopediQo de verificação de votação formulado pelo
Deput'ádo Pal,llo Ramos.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados LÜÍS ROBERTO PONTE, EDEN PEDROSO, JO
SÉ SERRA, EDUARDO JORGE, JOSÉ LOURENÇO,
ROBERTO FREIRE, HUMBERTO SOUTO, GENE
BALDO CORREIA, LUIZ CARLOS HApLY, EDI
SON FIDELIS, HAROLDO LIMA, JOSE CARLOS
VASCONCELLOS, ROBERTO FRA~CA, HUMBER,
TO SOUTO, ÉDEN PEDROSO, JOSE SERRA, JOSE
VICENTE BRIZOLA, EDISON FIDELIS, HAROLDO
LIMA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Adiada a votação
do reéltrsó do Deputado Gastone Righi por falta de quo
rum. Illflusão da matéria na pauta da sessão do dia 26
do corrente.

VI - ENCERRAMENTO
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Ata da 27a Sessão Solene, matutina, em 25 de março de 1992

Presidência dos Srs.: Ihsen Pinheiro, Presidente;

Waldir Pires, 2° Vice-Presidente.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há número
regimental

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do Povo Brasileiro,

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

anterior.

11 - LEITURA DA ATA

o SR. ALDO REBELO, servindo como 2' Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é sem
observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Passa-se à leitu"
ra do expediente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA, 1'! Secretário procede
a leitura do seguinte

lU - EXPEDIENTE
OFÍCIOS

Do Sr. Deputado Luiz Eduardo, Líder de Bloco Parla
mentar nos seguintes termos:
Ofício n9 023-L-BL. PARL.l92

Brasl1ia, 20 de março de 1991
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex' que o Deputado Maurici Mariano,

deixa de fazer parte, na condição de Membro Efetivo, da
Comissão Especial destinada proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n9 56, de 1991, que "Altera dispo
sitivos da Constituição Federal (Desregulamentação e Moder
nização do Estado)".

Outrossim indico para a referida vaga o Suplente Depu- .
tado Renato Johnsson e para a vaga da Suplência o Deputado
Wagner Nascimento.

Valho-me da oportunidade para renovar a V. Ex~ os pro
testos do meu elevado apreço e distinta consideração. Depu
tado Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

Do Sr. Deputado Eden Pedroso, líder do PDT, nos seguin
tes termos.
Ofício n' 99/92

Brast1ia, 24 de março de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o Senhor

Deputado Giovani Queiroz para integrar, como suplente. a
Comissão de Defesa Nacional, deixando de fazer parte, tam
bém como suplente, da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. Deputado Eden Pedroso, Líder
do PDT.

Da Sr~ Deputada Eurides Brito, Líder do PTR, nos seguin
tes termos.
Of. Lid. PTR/022/92

BrasJ1ia; 23 de março de 1992.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Informo a Vossa Excelência que, conforme acordo feito

pelo Colégio de Líderes, o meu Partido, o PTR. ficou com
a 3~ Vice-Presidência da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, representada pelo Deputado Costa Ferreira e a
3~ Vice-Presidência da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, representada pelo Deputado Alberto Haddad.

Renovo a Vossa Excelência protestos de estima e conside
.ração. - Deputada Eurides Britto, Líder do PTR.

Da Sr~ Deputada Eurides Brito, Líder do PTR, nos seguin
tes termos,

Em 24 de março de 1992
OF. LID. PTR/N9 026/92
Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente
Encaminho a Vossa Excelência, a anexa relação com a

atual distribuição dos integrantes desta Bancada, como Ti.tular
e Suplente, nas Comissões Permanentes.

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência,
protestos de consideração e apreço. - Deputada Eurides Bri
to, Líder do PTR.
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Do Sr. Deputado José Augusto Curvo, Presidente da Co
missão de Defesa Nacional, nos seguintes termos:

Brasília, 19 de março de 1992
Of. n9 CDN-P/02/92
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.

Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de comunicar a V. Ex', que, por hon

rosa determinação de meus nobres pares, em reunião realizada
hoje, fui escolhido Presidente da Comissão de Defesa Nacio
naL

Na mesma data foram eleitos Vice-Presidente os Senhores
Deyutados Nelson Bornier (PLlRJ), Aldir Cabral (PTB/RJ)
e Alvaro Ribeiro (PSBIPE). .

Ao ensejo, apresentado a V. Ex' protestos de de elevada
consideração e apreço. - Deputado José Augusto Curvo;
Presidente.

Do Sr. Deputado Euler Ribeiro, Presidente da Comissão
de Seguridade Social e Família, nos seguintes termos:
Ofício n9 30/92-P

Brasília, 19 de março de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal
Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação de comunicar a Vossa Excelência

que, em reunião realizada hoje, fui honrado por meus pares
que me elegeram Presidente da Comissão de Seguridade Social
e Família. .

Na mesma oportunidade, foram eleitos os Deputados Jor
ge Tadeu Mudalen (PMDB - SP), Elias Murad (PSDB 
MG) e Renato Jonhnsson (Bloco-PR), respectivamente, Pri
meiro, Segundo e Terceiro Vice-Presidentes.

Colocando-me à disposição no que for da competência
desta Comissão, apresento a Vossa Excelência protestos de
estima e consideração. - Deputado Euler Ribeiro, Presiden
te.

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Convido o De
putado Aldo Rebelo a secretariar oS nossos trabalhos toman-
do assento à mesa, à direita do Presidente. '

Convdo a integrar a Mesa, na posição de honra, o Presi
dente Nacional do PC do B, ex-Deputado Federal Consti
tuinte, João Amazonas. (Palmas.)

Exm9 Sr. Jorge Alberto Bolanos Suarez, dígno Embai
xador de Cuba; Sr. João Amazonas, Presidente Nacional do
PC do B, Sr. Renato Rabelo, Vice-Presidente Nacional do
PC do B; ex-Deputados do PC do B, Srs. Edmilson Valentim
e Aldo Arantes; Exm9 Srs. Deputados Estaduais e Vereadores
do PC do B; Srs. Presidentes Regionais do PC do B, José
Messias de Souza, do Distrito Federal; Edmilson Valentim
do Rio de Janeiro; Luiz Nova,-da Bahia; Walter Sorrentino:
de São Paulo; Lairson Ruy Palerma, do Mato Grosso do
Sul; Eduardo Bonfim, de Alagoas, Adalberto Monteriro,
de Goiás; Otaviano Fontes, de Mato Grosso; Sr. Jair Mene
guelli, Presidente Nacional da CUT, Senhores da Exeoutiva
da CUT; Sr' Kátia Souto, Secretário da União Brasileira de
,Mulheres; Sr. Jader Corrêa de Sá, diretor do Sindilegis; Sr.

Ivonete Alves, Presidente do Movimento popular de mulheres
do Distrito Federal; minhas senhoras e meus senhores, Srs.
Deputados meus colegas. Uma sessão solene destinada que
fosse unicamente a homenagear o aniversário de um partido
político já seria por si mesma importantíssima para esta Casa,
porque esta é a Casa dos partidos, assim como a democracia
é o regime dos partidos políticos. Mas muito mais do que
a homenagem a um partido está-se homenageando a própria
história das lutas sociais e das lutas libertárias do nosso País,
que se confunde com a história do PC do B. Na lição de
Thomas Jefferson, a árvore da liberdade é regada de tempos
em tempos pelo sangue dos tiranos e pelo sangue dos heróis
e dos mártires: O PC do B contribuiu generosamçnte para
essa árvore do lado dos heróis, do lado dos mártires e dos
resistentes. Muitas e muitas vezes na história das lutas demo
cráticas e sociais do nosso País, o PC do B, quando não
pôde ser o condutor, foi o cimento; quando não pôde ser
a força preponderante, foi a força aglutinadora e foi invariável
referência, reconhecimento que todas as forças políticas pro
clamam e fazem hoje neste tempo de convivência democrática..

Aqui nesta Casa, sem prejuízo da exemplar firmeza com
que defende suas posições, o PC do B, por sua bancada aguer
rida; tem o respeito também invariável das demais correntes
que aqui se expressam. O respeito pela honestidade política,
pela coerência das suas posições e também pela capacidade
de se articular com as forças políticas majoritárias para os
avanços possíveis, que, às vezes não correspondem ao obje
tivo mais ambicioso das forças políticas ideologicamente defi
nidas, mas que correspondem ás construções possíveis no ins
tamento democrático, neste momento de liberdade conquis
tada e construida pelo povo brasileiro.

Testemunhar que o PC do B teve um papel decisivo na
reconstrução democrática do nosso País é reproduzir um teste
munho que a nossa Nação já prestou, neste reconhecimento
invariável que se vê por toda a parte.

Especialmente aos companheiros do PC do B e ao seu
Presidente Nacional, seus Deputados, seus dirigentes aqui
presentes, queria dizer que esta Casa, pelo seu Presidente,
se sente muito feliz de poder participar dessa festa de 70
anos; tendo consciência de que homenageamos uma história
de lutas muito. cara ao povo brasileiro.

Nestes tempos também em que os acontecimentos mun
diais insuflam alguns ventos equivocados que supõem a revo
gação da história, gostaria que tivéssemos presentes constan
temente que a História não se faz de movimentos gratuitos,
mas, ao contrário, é o estuário das grandes força sociais que.
a constroem, a História não está revogada, a História está'
buscando seus caminhos, construindo seu curso.

Supõem, talvez, aqueles que pregam a revogação da histó
ria nos últimos 70 anos, construí-la ao seu gosto e ao seu
feitio daqui para frente.

Os ventos das conquistas sociais dos últimos 70 anos não
serão substituídos pelos ventos antigos, pelos ventos superados
da sociedade liberal do laissez faire, do laissez passé. Esses
tempos não voltarão. Assim como os tempos sofridos das
lutas sociais que conviveram com a história do PC do B,
esses ventos certamente haverão de permanecer indicando
caminhos para a reconstrução das sociedades democratica
mente organizadas que, no entanto, têm plena consciência
de que a conquist~ democrática deve ser um passo para a
construção de uma vida melhor de todos os cidadãos.

As idéias generosas do socialismo que informaram a cons
trução do PC do B são idéias que têm profundas raizes, as.
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profundas raizes fincadas no humanismo francês, nas idéias
do socialismo lá nascidas, fincadas na economia inglesa, espe
cialmente de Ricardo, primeiro a reconhecer a preponderância
do valor do trabalho, e, por fim definidas pela filosofia alemã.
Essas idéias generosas, certamente são maiores do que os
meandros do curso da História, certamenÍl~ são idéias perma
Iíentes que haverão de contribuir decisivamente para os cami
nhos que a Humanidade continua procurando.

Neste momento, a homenagem da Presidência da C~níara

dos Deputados, para que a seguir, com a manifestação' de
todos os partidos, se complete a homenagem da Casa inteira
ao 709 aniversário do PC do B. Parabéns PC ao B. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para falar, como
autor da proposição, tem a palavra o nobre Deputado Haroldo
Lima.

o SR. HAROLDO LIMA (PC do B -- BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Ibsen Pinheiro, SI. Presidente Nacional do Partido
Comunista do 'Brasil, camarâda João Amazonas, Sr~s e Srs.
Deputados e Senadores, Srs.Líderes, SI. Embaixador da Re
pública de Cuba, demais membros do corpo diplomático, Sr.
Presidente da Central Única dos Trabalha<lores, companheiro
Jair Meneguelli; Srs. Presidentes dos Dilretórios Regionais
do PC do B; Srs. De~utados Estaduais e Vereadores do PC
do B, militantes do partido· e de outros partidos presentes,
esta sessão, solene, em homenagem aos 70 anos do Partido
Comunista do Brasil, reverencia também esse moderno insti
tuto através do qual os povos e às classes se expressam politica
mente - o partido político.

O partido político, como hoje o conhecemos, é uma cria
çãO recente na história dos povos. Sua origem remonta à
primeira metade do século XIX e é o sucedâneo dos antigos
grupos, tendências, fal:;ções, ligas ou socil~dades secretas que
existiam desde antes da Revolução Francl~sa.

. O surgimento e o desenvolvimento dos partidos políticos.
sempre estiveram relacionados com o grau de liberdade polí
tica existente. Quanto mais liberdade havia eIlf um país, mais
sólidas e duradouras podiam ficar as instituições partidárias
ali atuantes. .

Essa relação entre a liberdade política e Gl;Íortalecimento
dos partidos é especialmente dramática para os partidos que
propõem a construção de uma nova sociedade e expressam
a vontade e os anseios das classes oprimidas. Esses enfrentam
dificuldades inauditas: sobreviver, para elles, já é uma conquis
ta, às vezes, um ato heróico.

O embrião do primeiro partido operário data de 1836,
quando em Paris foi organizada a Liga dos Justiceiros. A
Liga tinha uma visão primitiva do comunismo, mas foi estrutu
rada por iniciativa de trabalhadores. Karl Marx e Friedrich
Engels se incorporaram à Liga e esta terminou se chamando
Liga dos Comunistas, a mesma que incumbiu os dois teóricos
de escrever um documento apresentando as suas propostas,
que ficou conhecido como "Manifesto Comunista", editado
em 1848.

No Brasil, as idéias socialistas chegam com os imigrantes
europeus no começo do século e se difundem mais a partir
da Revolução de Outubro no começo 1917, na Rússia. As
grandes greves de ~.917/18 fortalecem a corrente comunista
que surgia e é na seqüência dessa movimentação que se realiza
no Rio de Janeiro, no dia 25 de março de 1922, há precisa
mente 70 anos, um Congresso que reuniu nove delegados

representativos de 70 comunistas do País. Esses nove homens
publicam no Diário Oficial os Estatutos de um novo partido
e, no dia 31 de maio, no livro 3 do Registro de Pessoas

Jurídicas do Cartório do Primeiro Ofício do Rio de Janeiro,
sob o n9 1280, registram o partido que surgia com o nome
de Partido Comunista do Brasil!

A fundação do Partido Comunista do Brasil foi uma vira
da na organização, na consciência e na luta dos trabalhadores
brasileiros. Significou, também, a imposição de um desafio
à intelectualidade brasileira, convocada a pensar o Brasil à
luz da ciência social moderna e a elaborar, teoricamente com
rigor, originalidade, sem elitismo e na labuta da luta, do pro
jeto de uma nova organização social no Brasil.

Contudo, com esse papel histórico a desempenhar, o par
tido recéÍn-fundado apresentava as debilidades da emergente
classe operária brasileira - influenciada pelo anarquismo 
e da intelectualidade progressista, que pouco conhecia o mar
xismo. O partido surgia assim com uma visão dogmática, sectá
ria, "esquerdista".

A conseqüência imediata dessas deficiências aparecia na
difiçuldade de o partido traduzir seus objetivos gerais para
as çircunstâncias do dia-a-dia. Parecia estar às voltas com
uma dicotomia profunda entre sua perspectiva de longo prazo
e a dura, atrasada e imediata realidade brasileira. Exemplo
disso foi a posição adotadl!- frente à Resolução de 30, que
evoluía enquanto o partido ficava à margem, "não descorti
nando naquelas lutas o movimento, ainda confuso, por trans
formações democráticas". Como diz o documento "50 Anos
de Lutas", do PC do B, editado em 1~72, "nos primeiros
anos de sua existência, o partido assemelha-se a uma seita".

Durílnte toda asua existência, o Partido Comunista do
Brasil viveu diferentes situações e teve experiências variadas.
A maior.: parte do tempo esteve na clandestinidade, tendo
apenas dois períodos de vida: legal. Numa situação Ou noutra,
jamais se ausen~ou da cena política brasileira.

Foi no rigor da clandestinidade que o partido desenvolveu
intensas campanhas de mobilização popular em defesa de ban
deiras democráticas e nacionais, como a da entrada do Brasil
na guerra contra o rlazi-fascismo, pela criação da Força Expe
dicionária Brasileira e a memorável campanha "O Petróleo
é Nosso";.em d.efesa do monopólio estatal do petróleo e pela
criação da Petrobrás. Após o Golpe Militar de 1964, o PC
do Brasil, também submetido a brutal e feroz perseguição,
continuou na luta em defesa da democracia e das liberdades,
combatendo tenazmente a ditadura militar que havia se insta
lado no País. Foi o PC do Brasil a primeira força política
a apontar a necessidade de convocação de uma Assembléia
Nacional Constituinte, llvremente eleita, como caminho decio
sivo para pôr fim à ditadura, na sua VI Conferência, realizada
em 1966. Na luta contra a ditadura, os comunistas do PC
do B perderam vários de seus dirigentes e militantes, assassi
nados nos cárceres da repressão. O PC do Brasil também
dirigiu e comandou a Guerrilha do Araguaia, o maior movi
mento armado contra o regime militar, ocorrido nas selvas
do Sul do Pará, entre 1972 e 1975, onde inúmeros de seus
militantes foram mortos, entre eles o ex-Deputado Federal,
líder da bancada comunista na Constituinte de 1946, Maurício
Grabois. .

E foi em tempo de legalidade que o partido desenvolveu
expressiva atividade política e parlamentar, em defesa dos
interesses nacionais, democráticos e populares. Destaque me
rece suas atividades nas Constituintes de 1946, onde elegeu
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14 Deputados Federais e 1 Senador, e de 1986/87, quando,
com uma reduzida bancada, composta apenas por cinco Parla
mentares, teve atuação expressiva, dando importante contri
buição para as conquistas obtidas naquela Assembléia Consti
tuinte, com a aprovação de 204 das mais de mil emendas
que apresentou.

A luta ic1eológica, mais ou menos acirrada, também foi
outra constante na história do partido. Depois de fevereiro
de 1956, quando foi realizado o XX Congresso do Partido
Comunista da União Soviética, a luta ideológica cresceu den
tro do PC do Brasil. O XX Congresso desencadeou um pro
cesso de revisão de princípios básicos do socialismo na URSS
e isto repercutiu profundamente no partido do Brasil. Na
radicalização dessa luta é que se realiza o V Congresso do
Partido, em 1960, onde um grupo liderado por Prestes articula
o afastamento de 12 dos 25 membros do Comitê Central.
Mas o fato inaceitável veio depois disso. A 11 de agosto de
1961, o jornal Novos Rumos publica, inesperadamente, o "Pro
grama e os Estatutos de um novo Partido", chamado de Par
tido Comunista Brasileiro, que incorporava as novas orienta
ções adotadas pelo partido da União Soviética.

Era a proposta prática de formação de um novo partiQo,
com novo programa, novos estatutos e novo nome. Inconti
nenti, no mesmo agosto de 1961, cem dirigentes e militantes
do PC do Brasil subscrevem um protesto, intitulado "Em
Defesa do Partido", denunciando as violações ocorridas e
exigindo a convocação de um Congresso Extraordinário. Co
mo o Congresso não veio e o protesto foi desprezado, uma
Conferência Extraordinária foi realizada em fevereiro de 1962
e o Partido Comunista do Brasil foi reorganizado. Á frente
dessa Conferência, que este ano completou 30 anos, estavam
os camaradas João Amazonas, Maurício Grabois, Pedro Po
mar, Carlos Danielli, Ângelo Arroio, Lincoln Oest e Elza
Monerat.

A continuidade histórica do velho partido de 1922 foi
mantida, e as lições retiradas do passado colocaram-no num
patamar superior para continuar suas lutas. Importante regis
trar a "Carta Aberta a Kruschev", que nesse instante se fez,
denunciando que na linha de conduta que o PCUS vinha
seguindo o socialismo seria derrotado. Como de fato acon
teceu!

O partido chega, assim aos 70 anos de sua fundação e
30 de sua reorganização, em meio a reviravoltas profundas
em escala mundial. Especialmente a debâcle da URSS e do
Leste Europeu levam-no a aprofundar a análise da experiência
da construção socialista no mundo. Para tanto antecipou seu
8" Congresso e abriu um debate sobre o assunto. O Congresso,
realizado em fevereiro deste ano, em Brasília, reuniu 518
delegados e contou com 26 delegações estrangeiras. Feito um
balanço do socialismo, sobretudo na URSS, observou-se que,
ao lado de conquistas memoráveis, erros foram cometidos,
alguns graves, sobretudo depois da 2~ Guerra Mundial, no
período de Stálin. Considerou-se que o partido, na luta ideoló
gica do início dos anos 60, se, por um lado, corretamente,
defendeu o socialismo dos que queriam abandoná-lo sob o
pretexto de erros de Stálin, de outro, não examinou profunda
mente o significado de erros que verdeiramente existiram.

Mas o 8" Congresso, num clima de entusiasmo democrá
tico, ao contrário de certa tendência hoje em vogá no mundo
de arriar bandeiras, mudar siglas e símbolos, não renegou
suas tradições, não abandonou seus símbolos, nem se afastou
.do caminho do socialismo. Buscou aprender com os erros

cometidos, atualizar e desenvolver a análise marxista da reali
dade brasileira e preservar na busca de um caminho brasileiro
para o socialismo.

É com grande confiança e convicção que o Partido Comu
nista do Brasil se prepara para enfrentar as novas batalhas
que terá pela frente. Nosso partido tem alertado a Nação
para as ameaças que pairam sobre o País e o povo. Setores
conservadores intensificam sua campanha pela internaciona
lização da economia brasileira e para a implantação do projeto
neoliberal do Governo Collor que objetiva, na verdade, liqui
dar nossa soberania e atender aos interesses do capital finan
ceiro internacional.

No plano político, esse projeto prevê a liquidação de
liberdades políticas e a adoção de restrições ao pleno junciona
mento dos partidos políticos. Além disso, buscam liquidar
conquistas outras, obtidas na Constituinte de 1986/87, com
a idéia de uma ampla e ilimitada reforma constitucional.

Com a experiência de quem teve seu registro cassado,
em 1947, pelo mesmo Tribunal Superior Eleitoral que, dois
anos antes, concedera seu registro definitivo, o PC do Brasil
inquieta-se com as tentativas atuais de se adulterar os preceitos
constitucionais que garantem a liberdade partidária, por en;
tender que sempre quem perde são os partidos minoritários..

Os comunistas do PC do Brasil, conscientes dessas amea
ças, continuarão, como sempre fizeram nesses 70 anos, mobili
zando o povo, junto com os partidos progressistas, em defesa
dos interesses nacionais, democráticos e populares.

Durante esses 70 anos, cometemos acertos e erros, mas
nunca nos desviamos do nosso caminho em defesa da liber
dade, da democracia, da soberania nacional e do socialismo.
Os nove pioneiros que, no distante de 25 de março de 1922,
que hoje comemoramos, fundaram o Partido Comunista do
Brasil plantaram uma semente vigorosa, regada ao longo de
todos esses anos com o sangue de muitos combatentes que
tombaram em defesa de uma sociedade mais justa, mais frater
na e mais humana. Ao encerrar este pronunciamento, deixo
aqui minha sincera e comovida homenagem à todos aqueles
companheiros que deram suas vidas nessa luta por um novo
Brasil, e reafirmo a certeza e a convicção de que nos espera
um futuro glorioso. De paz, liberdade e justiça social. Um
futuro socialista! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para falar em
nome do Bloco Parlamentar, concedo a palavra à nobre Depu
tada Roseana Sarney.

A SRA. ROSEANA SARNEY (Bloco - MA. Pronuncia
o se·guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
se fosse possível resumir em unia só de suas características
os 70 anos de existência do Partido Comunista do Brasil,
creio que deveria escolher a coerência, o sentimento de luta
pelas suas idéias.

Mais do que dedicação, o estoicismo, a renúncia aos egoís
mos e vaidades mundanas, mais até do que o patriotismo
- sempre sobrepôs mesmo à vida de seus militantes os inte
resses da Nação - destaca-se a coerência ideológica.

De sua fundação, em 1922, até o cisma que cindiu o
pensamento comunista brasileiro, quarenta anos depois; do
entusiamo perfeccionista, que vez por outra chegava a colocar
em risco a própria conquista de bandeiras de muitas lutas,
à maturidade e à preocupação social com que hoje ilustra
sua ação democrática, na vida brasileira, todos os episódios
da história desse partido trazem o emblema comum: a busca
incessante de seus primeiros ideais.
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Quando se fala hoje em PC do B, a tendência ainda
é lembrar o partido da ilegalidade e da clandestinidade. Tal
vez, apagados da menória pelo tempo os frios contornos que
verdadeiramente dimencionam aquela tragédia, sobressaia
também o aspecto messiânico - com um quê de nostálgico,
até - da luta armada contra a ditadura. Tal fenômeno pode
levar a uma injustiça tão perversa quanto foi, no passado,
a de proibir-lhe a existência: desconhecer os últimos sete anos
de sua atuação legal, a defesa democrática e competente de
muitos dos grandes interesses da sociedade brasileira, respei
tando exemplarmente as regras constitucionais. Tive grande
satisfação e orgulho de participar do processo que no início
do Governo passado baniu a clandestinidade do PC do B.

Dos anos de luta, devemos-lhe muitas das conquistas que
hoje sustentam a liberdade no cotidiano nacional: a Anistia
- ampla, geral e irrestrita - refrão que povoou os sonhos
de uma geração de brasileiros, primeiro passo concreto para
o retorno do País à democracia, e a Assembléia Nacional
Constituinte, bandeira levantada pelo PC do B ainda em 1965.

Os ideais de fraternidade entre os homens, valorização
do trabalho e dignificação do trabalhador são objetivos impor
tantes demais para se enquadrarem em molduras ideológicas
marxistas-Ieninistas, stalinistas, trotskistas, maoístas ou de
quaisquer outros matizes. Não se pode, tampouco, considerar
sepultados com a mera falência dos regimes do Leste Europeu,
como se lhes pertencessem exclusivamente. Na história da
humanidade jamais desaparecerão os ideais da Justiça abso
luta que se abrigam em qualquer doutrina. Eles transcendem
as fórmulas estrereotipadas para serem a bandeira dos heróis,
dos sonhadores, dos idealistas.

O PC do B demonstrou possuir grandeza e sabedoria
para aprender com os próprios erros, para modificar métodos
de ação, mantendo as mesmas posições - em lugar de cristali
zar-se num radicalismo imobilista, que nenhuma contribuição
concreta poderia trazer ao povo brasileiro.

Foram curtidos, em tantos anos de luta, o amor às liber
dades e o desprezo por todas as formas de violência ideológica
que não admitem contestação de suas idéias. Louvamos o
pendor democrático que se divisa na atuação da bancada do
PC do B nesta Casa, e a tolerância na defesa de suas posições
qualidades que, temos certeza, só trarão benefícios à cena
política brasileira.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, mesmo muitas vezes dis
cordando, pensando diferente, reconhecemos a contribuição
qu.e o PC do B valorizou: o confronto de idéias, sempre saudá
vel para a sociedade. Nossa homenagem pela trajetória de
70 anos da mais antiga agremiação partidária em atividade
no Brasil. Um caminho pontilhado de atos heróicos, marcado
pelo altruísmo de muitos brasileiros, pela honradez e pela
dedicação ao próximo. Um caminho traçado com erros, acer
tos e enorme disposição para corrigir-se. Um caminho, enfim,
que se une em várias passagens ao de nosso povo, condu
zindo-o nos momentos mais importantes da vida nacional.

Para satisfação de todos os verdadeiros democratas, o
. PC do B aí está: sobrevivente de uma era de violência e
intolerância, palpitante de novas idéias, sempre pronto a apon
tar alternativas e a colaborar na construção do verdadeiro
crescimento de nosso Brasil.

Muito obrigada. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para falar em
nome do PMDB, concedo a palavra ao eminente Deputado
Odacir Klein.

o SR. ODACIR KLEIN (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Ibsen Pinheiro; Sr. ex-Presidente do Partido Comu
nista do Brasil, Deputado Constituinte João Amazonas; Sr's
e Srs. Parlamentares; dirigentes partidários aqui presentes;
senhoras e senhores, iniciarei este pronunciamento, represen
tando o PMDB nesta homenagem aos 70 anos de luta do
PC do B, fazendo, a nível pessoal,um duplo agradecimento.
Primeiro, ao Líder da minha bancada, Deputado Genebaldo
Correia, que, ontem, à tarde, me telefonou pedindo que eu
representasse o PMDB neste ato. Significa a atrbuição de
um crédito de confiança convidar um Parlamentar para falar
exatamente quando se homenageia um partido de luta, um
partido que tem história, um partido que procurou e procura
mobilizar a classe operária, um partido que se opõe à onda
neoliberal que hoje invade não só o Brasil, mas alguns países
em situação econômica desgraçada por longos regimes autori
tários que os partidos da esquerda e os partidos com formação
progressista sempre combateram.

O meu segundo agradecimento é aos Parlamentares do
PC do B com assento na Câmara dos Deputados, porque
me disse o Líder que me convidava para representar o PMDB
que os Deputados daquele partido haviam pedido que espefici
camente este Parlamentar falasse nesta oportunidade.

Por isto, Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Parlamentares, desejo
aqui, representando o PMDB por delegação do meu Líder,
Genebaldo Correia, apresentar nossa homenagem à luta em
defesa do trabalhador, à luta em defesa do oprimido, à luta
em defesa da liberdade e da soberania nacional, à luta em
defesa da solidariedade, à luta dos que participaram do partido
político, visando exatamente à solidariedade, à igualdade en
tre os homens, à igualdade de oportunidade, à igualdade de
condição de vida, à igualdade na busca daquilo que a cada
um é devido.

O PC do B, por querer essa igualdade, foi dos que se
posicionaram cOntra tiranias que, neste século, pretenderam
situações diferenciadas para raças e dos que se posicionaram
contra tiranias que, neste século, procuraram impor as suas
idéias por meio até mesmo do genocídios e dos extermínios.
É um partido político que procurou, ao longo da sua história,
fazer com que houvesse a busca da solidariedade por inter
médio da organização, principalmente da classe operária.

Aqui estivemos juntos, à época do PMDB. Aqui acompa
nhamos o episódio do Araguaia. Daqui acompanhamos a luta
pela anistia, a luta pela Assembléia Nacional Constituinte.
a luta por um quadro verdadeiramente pluralista no País,
porque se havia criado, com o objetivo de reciclar o autorita
rismo, uni. quadro partidário, na verdade, de fachada, visando
mais a dividir do que efetivamente a implantar a verdadeira
liberdade democrática, a verdadeira oportunidade de forma
ção de partidos políticos.

No PMDB, o Partido Comunista do Brasil tinha o abrigo
para continuar a sua luta, para dizer que desejava reciclar
aquele regime que havia endividado externamente o Brasil.
que havia criado uma dívida interna insustentável, que havia
criado as condições para que, hoje, a nossa economia estivesse
como está, inteiramente debilitada. Vencemos etapas, conse
guimos seguir por esse caminho e chegamos ao quadro de
pluralismo em que hoje nos encontramos. Mas chegamos com
enormes preocupações no que diz respeito a nossa economia

. e à questão social.
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Enquanto estamos aqui homenageando o Partido Comu
nista do Brasil pelos seus 70 anos de existência, há comissões
mistas no Congresso Na'cional examinando propostas de
emenda constitucional que defendem a chamada moderni
zação do Estado. E ao que visam essas propostas? Visam
aumentar tributos. E há propostas, procurando fazer, com
que açodadamente, antes mesmo da data prevista para a revi
são constitucional, estejamos discutindo fins de monopólios
e privatizações de setores que estrategicamente são funda
mentais para a atividade econômica nacional. Por isso é que,
se a luta pela democracia formal acabou, se a luta para que
tenhamos um quadro pluripartidário verdadeiro acabou, há
uma luta que continua, exatamente neste momento em que
ventos neoliberais estão varrendo determinada parte do conti
nente. E estão surgindo exatamente de onde surgiram aqueles
anos atrozes deautoritarisIllO, quando foram contraídasessas '
dívidas interna e externa, quando outros países, identicamente
ao Brasil, assumiram aquele programa de desenvolvimento
independente e ficaram na situação em que se encontram.

Por isso, temos certeza de que todos os que têm a respon
sabilidade para com os destinos da Nação sabem, pelo menos:
estrategicamente, senão ideologicamente, que é muito impor
tante discutirmos o papel 'do Estado. E tem razão o nobre
Presidente Ibsen Pinheiro ao dizer que não é via neolibe
ralismo que se vai resolver esse problema, que é muito impor
tante que todos estejam atentos e não queiram usar pura,
simples e comodamente a linguaguem da modernidade.

Lingvagens modernas tivemos muitas. É preciso que te·
nhamos efetivamente a análise do interesse nacional. E esta
solenidade de hoje, de um partido que, quer na clandesti·
nidade, quer podendo atuar com liberdade, sempre lutou para
que tivéssemos a implantação de um modelo com justiça so
cial, um partido que sempre lutou para que tivéssemos a orga
nização do povo e a defesa das camadas menos favorecidas
da poyulação, chama-nos a atenção para esse detalhe.

E bom que reflitamos'. E se usam queda de muros, se
usam resultado de eleições da Albânia para argumentar no
sentido de que agora tudo mudou e é neoliberal, é muito
bom refletir é muito bom que nós, no Congresso Nacional,
tenhamos a responsabilidade de não pretender mostornar-nos
"moderninhos" e adotar te,ses que sabemos desastrosas para
o interesse da economia nacional.

Por isso, temos aqui símbolo de partido e de conduta
política. E, em nome do PMDB, por delegação do meu Líder,
concluo homenageando, cqmo símbolo de conduta política,
como símbolo de luta do conjunto, a pessoa do Presidente
do PC do B, João Ama;wnas, que tanto honra esta sessão
da Câmara dos Deputados.,

Muito obrigado, Srs. Deputados. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para falar em
nome da bancada do PDT, concedo a palavra ao ilustre Vice
Presidente desta Casa, Deputado Waldir Pires.

O SR. WALDIR PIRES (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, meu caro e ilustre colega Deputado
Ibsen Pinheiro; Sr. Presidente do Partido Comunista do Brasil
ex-Deputado João Amazonas, uma das personalidades qu~
compõem a história das lutas políticas neste País; Deputado
Aldo Rebelo, ilustre Líder da bancada do PC do B na Câmara
dos Deputados, Sr. Embaixador de Cuba, presente neste ple
nário, minhas caras e meus caros colegas desta Câmara, diri
gentes e militantes do Partido Comunista do Brasil aqui pre-

sentes, senhores membros das Assembléias Legislativas e das
Câmaras Municipais, minhas senhoras, meus senhores, gosta
ria de dizer que recebi a tarefa, para mim muito honrosa,
de representar o meu partido, de falar em nome do Partido
Democrático Trabalhista na sessão de homenagem aos setenta
anos de existência do Partido Comunista do Brasil. São setenta
anos de vinculação à luta do nosso povo, de lima plena, cons
tante e, creio mesmo que muitas vezes, sofrida solidariedade
às aspirações de igualdade e de libertação do povo brasileiro.

Tenho a impressão de que'me caberia, quem sabe, prestar
, alguns testemunhos dos tempos da minha juventude, numa
vinculação de aliança nas lutas que foram os sonhos da juven
tude, dos estudantes, dos jovens que se organizavam nos colé
gios; nas escolas da Bahia, nas suas faculdades, nos tempos
duros da guerra e do pós-guerra, da linha permanente de
identidade no processo de conquista de algumas das aspirações
do nosso povo, na identidade de superar e vencer obstáculos
que se punham à conquista da soberania nacional, das liber
dade, da idéia de um País altivo e com decisões autônomas,
de um País responsável pelo destino das suas gerações contem
porâneas, mas, sobretudo, com uma permanente preocupação
com o destino da sua juventude.

Em todos esses embates, ao longo do tempo, tivemos
sempre uma posição de alianças, para que pudéssemos afirmar
a capacidade do Brasil de ter a compreensão indispensável
da independência da sua política externa: o Brasil capaz de
dar-se com todos os povos, o Brasil que nasceu com essa
sua fraternidade intrínseca nas terras da América Latina e
portanto, comprometido com a independência de dar-se co~
todos os povos.

Naqueles tempos, lutávamos para que o Brasil pudesse
manter suas relações diplomáticas, comerciais e culturais, en
tão negadas e interditadas, com a União Soviética, com a
China e, posteriormente, com Cuba. Nossas lutas pela afirma
ção da capacidade de definir uma linha de independência
econômica não passariam da reivindicação de controlar a es·
tratégia de nossa política energética. Sabíamos que nenhum
país do mundo contemporâneo poderia ganhar a autonomia '
e a prosperidade, se não tivesse a vontade política de construir
uma doutrina energética autônoma. Por isso, cientes de que
havia no mundo monopólio do petróleo, constante, opressor
e defensor de seus próprios interesses, no Brasil precisaríamos
con~truir a idéia do monopólio estatal do petróleo. A econo
mia do petróleo não estaria fora da idéia do monopolio 
não está até hoje. Ou é o monopólio dos grandes grupos
econômicos intern~cionais, das multinacionais, ou é o mono
pólio que as nações instituem para defender-se e para construir
o destino dos seus filhos.

Junto .com o Partido Comunista do Brasil, em aliança
com os movimentos comunistas, lutamos com o lema "O pe
tróleo é nosso", visando à derrubada de algumas concessões
de serviços públicos no campo da energia hidráulica, as quais
impediam o crescimento e a expansão do nosso País. O mono
pólio, afinal, foi determinado no Governo do Presidente João
Goulart, através da variação da Eletrobrás. A partir daí pude
mos ter a enorme transformação da capacidade energética
e hidráulica deste País, com o controle das riquezas do seu
subsolo. Recolhemos a lição de outros povos, que adotara,
com firmeza e dignidade, a linha de defesa dos seus interesses
econômicos fundamentais e estratégicos.

Gostaria de dizer que o Partido Comunista sempre foi,
nessa experiência que testemunho, irreprovável, constante,
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capaz de sacrifícios seguramente maiores do que os de nós
todos, de saci:ifícios que levaram seus dirigentes e militantes
aos calabouços, às prisões, às torturas, aos assassinatos. Tudo
isso ocorreu em nosso País, traduzindo uma velha aspiração
da Humanidade, algo inatingível, ainda inalcançado, mas ab
solutamente presente no coração de todos os homens e de
todas as mulheres: a idéia da democracia. Esta não se esgota
em aspectos puramente formais, circunstanciais ou periféricos,
mas se traduz na garantia da liberdade do espírito humano,
do movimento das pessoas e das igualdades básicas. Essas
igualdades elementares, muitas vezes, o Partido Comunista
do Brasil, como outros movimentos comunistas do mundo,
pôde traduzir em um lema muito simples: "Pão, terra e liber
dade!".

Esta aspiração por uma humanidade mais feliz é um sonho
para o Partido Comunista do Brasil, assim como o é para
os partidos comunistas de um modo geral. A atuação parti
dária do PC do B foi gerada a partir de uma concepção global
a respeito da existência humana e da sociedade. Para nós,
há compromissos definidos e há compromissos que por vezes
são substituídos por outros, guardando a fidelidade àquela
idéia maior do humanismo que nos reúne: a fraternidade e
o amor, que devem ser a base da construção da sociedade
de todos os tempos, essa idéia que vem desde sempre, dos
tempos da juventude, dos tempos de escola.

Nos cursos preparatórios e na minha velha Faculdade
de Direito da Bahia, recebi lições preciosas não apenas dos
teóricos mais profundos do comunismo ou do socialismo cien
tífico, mas nos primeiros livros de nossa formação humanista.
Quem de nós, da nossa geração, esquece a obra clássica de
Thomas More, que, ainda no século XVI" pensava no utopis
mo de uma Humanidade que pudesse viver em paz? Quem
não se lembra do velho Dirkeim, construindo as bases da
sociologia moderna, submetendo o indivíduo ao grupo social
e pensando numa comunidade solidária? Depois vieram tantos
outros, como Saint Simon, Fourier, até chegarmos aos pensa
mentos consolidados dos sentimentos, da reflexão, da teoria
científica do socialismo, que se esboça com Engels e com
Marx. Mas todos assim, com essa linha df: construção de uma
Humanidade que se integre, que seja o homem por inteiro,
nas suas virtudes nos seus méritos, nas suas limitações, vivendo
numa sociedade decente, no fundo, a grande aspiração demo
crática.

Tudo isso também não ficou simplesmente no campo das
idéias, do pensamento, mas foi ao campo das lutas, dos sacrifí
cios, dos horrores, dos sofrimentos atrozes, que sempre houve.
Depois do Renascimento, ocorreram aquelas coisas extraor
dinárias das guerras camponesas da Alemanha. Os insubor
dinados luteranos surgiram. Há o exemplo de Thomas Munt
zer, que iniciou a luta agráriana Alemanha opressora e que,
condenado e torturado, momil1decapitado. Posteriormente,
teve lugar a Revolução dos Iguais de Babeuf, na França.
Também ele pregando um comunismo rural, capaz de opor-se
àquela sociedade aristocrática e absolutista da Europa pós-me
dieval; lutas para a substituição das relações de produção
feudais pelas de produção capitalista. Tudo isso mostrou uma
coerência extraordinária no pensamento para a construção
de um mundo melhor.

Há erros? Claro que há erros. Há dl~sacertos?Claro que
há desacertos. Quando é que o homem não erra e não desa
certa? Somente quando ele deserta, some:nte quando se encas
tela no medo e nas suas acomodações. Fora daí, a História

da Humanidade é a história das suas lutas, dos seus erros
e acertos.

Hoje, trouxe para ler um pequeno trecho da obra monu
mental de Karl Marx, que inspirou todo o movimento dos
comunistyls da segunda metade do século XIX e do século
XX por inteiro. Karl Marx, essa potencialidade da inteEgência
e do pensamento humano, produziu o socialismo científico.
Apesar de toda sua rigidez metodológica, de sua busca de
lealdade a um procedimento e a um pensamento científico,
no qual guarda utopismo - quem sabe em Marx isso vem
de sua formação kantiana, de sua ligação com a Filosofia
alemã de Fitche, de Engels - Marx transmite a nós todos,
mesmo aos que nunca foram comunistas militantes ou dirigen
tes, esse sentimento que, por sua vez, se pretendia até negar,
mas que estava intrínseco, estava na alma da sua idéia básica
de certa utopia, de certa visão admirável do mundo. Essa
página de Marx, retirada de um de seus discursos, diz simples
mente.

"Numa fase superior da sociedade comunista,
quando terá desaparecido a servil subordinação dos
homens à divisão do trabalho e, com ela, a oposição
entre o trabalho intelecual e o trabalho manual; quando
o trabalho já não for somente um meio de vida, mas
a primeira das necessidades vitais; quando com o desen
volvimento harmonioso dos indivíduos as forças produ
tivas também cresceram, e todas as forças da riqueza
coletiva jorraram à abundância, aí, então, a sociedade
poderá escrever nas suas bandeiras: de cada um, segun
do sua capacidade, a cada um, segundo suas necessi
dades."

Eu diria que essa conclusão de satisfazermos as liberdades
e a igualdade é ainda hoje a missão, o desafio dos nossos
tempos, das nossas gerações. É o compromisso nosso, dos
que já estão de cabelos brancos, com à juventude do nosso
País, no momento de reconstrução do mundo, no momento
de terrível perplexidade, de perda de rumos, no momento,
inequivocamente, de profunda opressão dos povos.

Um companheiro nordestino que morreu no exílio, gran
de figura da ciência social do meu País, que não pôde voltar
à sua terra senão morto, Josué de Castro, denunciou ao mundo
a fome e éscreveu um dos livros marcantes deste século, a
"Geografia da fome" - depois aperfeiçoado "Geopolítica
'da fome" - onde apontou a realidade do nosso tempo: dois
terços da humanidade passam fome e dormem para poder
esquecer as agruras e a angústia do estômago, enquanto' um
terço tem barriga cheia, mas não dorme, com medo dos dois
terços que estão com fome.

Hoje, com a revolução do capitalismo moderno, depois
da Revolução Industrial do século XVIII e XIX, depois da
revolução tecnol9gica e científica do pós-guerra, depois da
revolução da informática, da cibernética, da eletrônica, cons
tatamos que não são mais um terço e dois terços, mas nos
aproximamos de quatro quintos da população do mundo que
passa privações, que passa fome.

Em nome do meu partido, saúdo o Partido Comunista
do Brasil, por essa constância de pensamento político em
relação a uma concepção da vida da Humanidade. Saúdo-o
pelo que fizeram, por seus heróis q~~ tombara~, pelo sa~ri

fício dos seus dirigentes e dos seus mlhtantes. Saudo o PartIdo
Comunista do Brasil pela sua lealdade ã idéia democrática.
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Lembra as palavras de um mestre da minha juventude, que
o Deputado Haroldo Lima conhece muito bem, porque é
até seu parente. Esse mestre da minha juventude, que é segu
ramente o maior filósofo da educação brasileira, me dizia
de forma extremamente firme e vigorosa: "Waldir, olha, meu
filho, até o fim do século XX nós vamos descobrir que a
grande revolução deste século, a grande revolução do mundo
é a democracia, que fará as transformações da pessoa humana
e da sociedade." Parabenizo os membros, os militantes e os
dirigentes do Partido Comunista do Brasil, em nome do Par
tido Democrático Trabalhista. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para saudar
o PC do B, em nome da bancada do PDS, têm a palavra
o nobre Deputado Prisco Viana.

o SR. PRISCO VIANA (PDS - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Depu
tado Ibsen Pinheiro, Sr. Presidente do Partido Comunista
do Brasil, João Amazonas, Sr. Líder do Partido Comunista
do Brasil na Câmara dos Deputados, Srs. Deputados, minhas
senhoras e meus senhores, designados pelo Partido Demo
crático Social - PDS, para saudar o Partido Comunista do
Brasil pelos setenta anos de atividade política dos comunistas
brasileiros, queremos, em primeiro lugar, manifestar nosso
respeito pela atitude de alguns deles, como os que integram
o PC do B, de se manterem fiéis à sua identidade histórica,
recusando, por exemplo, a troca de nome de seu partido.

Não queremos, com isso, emitir, de modo específico,
um juízo de valor sobre a conduta política, mas ressaltar a
consciência histórica que deflui dessa atitude. Há organismos,
dentro da sociedade, que se destacam dos de mais justamente
por força da coerência histórica de suas ações. É nesta perspec
tiva que entendemos as divisões políticas.

Já vai, felizmente, longe o tempo em que se fingia esque
cer, por temor a mal-entendidos e principalmente constran
gimentos pessoais, uma data como a que hoje comemora o
Partido Comunista do Brasil. Muitos foram os que, à falta
de compreensão da historicidade que permeia todos os fatos
políticos. se preocupavam mais com os aspectos exteriores
da atividade de determinados grupos, esquecendo-se de que,
na essência, não passavam esses fatos de exteriorização 
às vezes inadequada - de ideais verdadeiros de justiça e
de prosperidade para a Nação.

A democracia. arduamente conquistada, permite hoje,
a qualquer um. principalmente sendo político, externar seus
sentimentos de simpatia e admiração por muitos que, ao longo
dos últimos setenta anos, sofreram e, até mesmo, moreram
em defesa de suas idéias. No fundo, tais sofrimentos e mortes
não foram um castigo, mas um privilégio de honra. A História
ensina que quem entra em seu cômputo são justamente os
que se destacaram pela defesa de ideais.

O comunismo brasileiro. desde Luís Carlos Prestes, tem
sido pródigo em lideranças verdadeiras, que não se compra
zem apenas com as luzes da ribalta política. Muitos, inclusive
em nosso Estado, a Bahia, têm sabido, como o nobre Líder
Haroldo Lima, nosso colega e conterrâneo, conjugar a defesa
de ideais com o pragmatismo, em um contexto de coerência
histórica das atividades partidárias.

Apesar da discordância, em termos de teoria política,
reconhecemos a importância do PC do B como instituição.
Nestas duas décadas de atividade, o partido soube avaliar,

._ dentro de suas metas. os momentos vividos, acompanhando

com discernimento a evolução da sociedade brasileira e, em
função disso, descartando métodos que não mais correspon
diam ao interesse da difusão de suas idéias.

A função dos partidos políticos no mundo é a de criar
condições políticas para a promoção objetiva e rápida do bem
estar das populações. Para isso, atuam seguindo determinados
parâmetros. Os que permanecem são aquelas agremiações
que sabem distinguir, no momento certo, a troca dos instru
mentos de ação política, para não parecerem, perante eles
mesmos ou perante a socíedade, organismos anacrônicos.

Os sistemas ideológicos em que o mundo se dividia até
há pouco falharam em suas metas de promoção do verdadeiro
bem-estar da humanidade. Significaria isso a fim das ideolo
gias? Acreditamos que sim, se por ideologia compreendermos
a forma de atitudes políticas que se impõe à sociedade para
a canalização de seus impulsos produtivos. Acreditamos que
não, se tomarmos a ideologia como instrumento de preser
vação da identidade da Nação, dentro do pluralismo de nacio
nalidades existentes no mundo. Este, sim, é um fato incontes
tável: por mais que se derrubem as barreiras da língua, da
comunicação social e econômica e do livre comércio, as nações
que têm identidade histórica permanecem com ela e se recu
sam a assumir os valores que configuram aidentidade de
outras. Acreditava-se que o desmoronamento político da
União Soviética conduziria à hegemonia. do tipo da antiga
Roma, de uma só nação. Enganaram-se os que assim pensa
vam, e o Brasil deve continuar a cultivar sua consciência histó
rica de nação individualizada.

Dentro desse contexto. cabe papel importante a todos
os partidos que fazem do nacionalismo consciente ponto de
honra de suas atividades.

Saudamos a adesão dos comunistas brasileiros à demo
cracia simbolizada pelo pluralismo partidário.

Condenamos, todos, a escolha da violência política como
meio de se fazer prevalecer as idéias políticas e de se conquistar
o poder. Não significa isso que não reconheçamos o valor
histórico das revoluções, seja no sentido da constatação do

:bem ou do mal permanentes que promoveram, seja no da
verificação de seu papel de válvulas a impulsionar as popula
ções por caminhos realmente novos e condizentes com o fase
histórica por que passava.

No limiar do século XXI, as revoluções políticas, em
sentido estrito, parecem ter perdido sua função tradicional.
qual seja a de dar pront:} resposta aos anseios populares difu
sos, porém contidos. Hoje, a política medra um terreno diver
so, o da conjugação da tecnologia com a comunicação, c ambas
com a necessidade aparente das pessoas de possuir hens e
território, sem maiores indagações de natureza ideológica.

As tendências mundiais de hoje. mesmo em sociedades
como a chinesa, que tem peculiaridade muito distintas das
outras, apontam para essa valorização das necessidades da
esfera privada, diminuindo a ação didática do Estado sobre
a sociedade e deixando livre o indivíduo. seja a pessoa física.
seja a jurídica, para escolher os caminhos da produção dentro
apenas dos limites das leis que, longe de serem estáveis, vão
sendo substituídas ao sabor dos impulsos do privado.

Trata-se de tendências que têm, a nosso ver. aspectos
positivos e negativos relativamente ao objetivo do bem-estar
social.

Assim sendo, cabe valorizar a presença ativa dos vigilan
tes políticos que ainda enfatizam a ideologia naquilo que for
aproveitável como ponto de referência para o balizamentC'
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da ação política dentro da nova ordem social em que o mundo
passou a viver.

Por tudo isso, nós, do PDS, nos unimos para saudar
o comunismo brasileiro, aqui representado pelo PC do B,
na data histórica em que se comemoram os seus setenta anos
de atividade.

Oxalá possam todos - comunistas e não comunistas 
unir-nos para a terefa que interessa aos brasileiros: a defesa
de nossa integridade política e territorial e a promoção de
um novo bem comum, sob o espírito democrático de convi
vência de todos nas atividades que possam redundar na promo
ção do nosso País como sociedade livre e independente.

São palavras, as que pronunciamos, capazes de corres
ponder à data de hoje que se comemora.

Esperamos todos que a efeméride sirva para conscientizar
os brasileiros da função que os comunistas exerceram no últi
mos meio século em nosso País e do que estão afeitos afazer,
dentro de novo espírito: contribuir para a consolidação de
nossas instituições políticas, da democracia, de formação de
uma ambiente de paz e estabilidade, sem o qual não alcança
remos as metas de promoção rápida do bem-estar social entre
nós.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta a saudação do Par
tido Democrático Social nos setenta anos do Partido Comu
nistado Brasil. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Prisco Viana, o Sr. Ibsen
Pinheiro, Presidente, deixa a caddra da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Waldir Pires, 2~ Vice-Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Tem a palavra
o nobre Deputado Jabes Ribeiro, que falará pelo PSDB.

o SR. JAB"ES RIBEIRO (PSLB -- BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente desta sessão solene, ilustre De
putado Federal Waldir Pires, ilustre Presidente do Partido
C6munista do Brasil, ex-Deputado João Amazonas, meu caro
colega Líder do PC do B nesta Casa, Deputado Aldo Rebelo,
ilustres Parlamentares, autoridades aqui presentes, senhoras
e senhores, em março de 1922, em congresso de fundação,
nascia o Partido Comunista do Brasil, impregnado de sonhos
e desafios pela ação de seus fundadores, todos operários.

Nesses setenta anos de existência, o Partido Comunista
do Brasil teve participação efetiva nas lutas da classe operária
na busca de transformações profundas na sociedade brasileira,
desigual, injusta e opressora. Nesse período, por várias vezes,
foi empurrado pelas elites para a ilegalidade, mas sempre
fiel à tarefa de construção do socialismo, legitimado por uma
história de sacrifícios em que muitos tombaram, como os diri
gentes Pedro Pomar, Ângelo Arroyo, João Batista Drumond,
Maurício Grabois, assassinados pelas fon;as policiais a serviço
da ditadura militar.

A história do Partido Comunista do Brasil é repleta de
lut..ls identificadas com seus ideais. Em fevereiro de 1935,
o Partido Comunista do Brasil organiza e dirige a Aliança
Nacional Libertadora, cujas reivindicações se baseavam no
lema: "Pão, terra e liberdade!" Participa do movimento pela
entrada do Brasil na guerra contra o nazi··fascismo. Na década
de 50, o Partido Comunista do Brasil tem destacado papel
na defesa do monopólio estatal do petróleo e na criação da
Petrobrás. O partido tem atuação firme na luta contra a ditadu
ra implantada pelo golpe militar de 1964. Em 197'5, defende
a anistia ampla, geral e irrestrita, a revogação dos atos e

leis de exceção e a convocação de uma Assembléia Nacional
Constituinte livre e soberana. O Partido teve presença firme
na campanha pelas diretas já para Presidente,da República
na primeira metade dos anos 80. Na elaboração da. Consti
tuição de 1988, o Partido Comunista do Brasil teve partici
pação importante na defesa de propostas nacionais, democrá
ticas e populares.

Sr. Presidente, ilustres Parlamentares, minhas senho;as
e meus senhores, é mais do que justa a homenagem que a
Câmara dos Deputados presta ao Partido Comunista do Brasil
nessses setenta anos de atividade. A perseguição, o precoll
ceito, a cadeia, a tortura, o exílio, os assassinatos de militantes
não calaram a voz nem diminuíram a chama do ideário dos
comunistas do Brasil. Ao contrário, o partido cresceu, os
desafios se multiplicaram, as experiências daqui e de fora
ensinaram. Permaneceu, no entanto, fiel à luta democrática,
intransigente na defesa da soberania nacional, determinado
na construção de uma sociedade socialista, justa e fraterna.
Utopia? Alguns diriam que sim, O que importa .~ a manu
tenção da conduta retilínea, da trajetória coerente, das idéias
generosas, do amor ao próximo, da solidariedade dos sonhos.

É assim que compreendo o Partido Comunista do Brasil.
Saúdo, em nome do PSDB, seus dirigentes e militantes,

na figura lúcida, altiva, corajosa, admirável e exemplar do
seu Presidente João Amazonas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Com a palavra
o nobre Deputado Florestan Fernandes, que falará pelo PT.

O SR. FLORESTAN FERNANDES (PT - SP) - Sr.
Presidente, Waldir Pires, que nos honra presidindo esta sessão
após a magnífica oração que nos dirigiu e que elevou no espí
rito dos que estão presentes aquilo que há de transcendente
no Partido Comunista do Brasil, um partido que transcende
o seu tamanho e que corresponde à sua projeção e ao alcance
dos seus ideais. Exmo Sr. Presidente do Partido Comunista
do Brasil, Deputado João Amazonas, homem que honra a
história das lutas sociais no Brasil e que preserva o Partido
Comunista do Brasil como um partido capaz de manter-se
firme em suas posições - nas trincheiras das lutas de classes
- e, ao mesmo tempo, desvenda para o futuro que nós ainda
temos algo a realizar e que não somos um País infeliz, em
declínio para o Quarto Mundo; Exm" Sr. Líder do Partido
Comunista do Brasil, Aldo Rebelo, lúcido e corajoso Depu
tado que representa São Paulo nesta Câmara, sucedendo a
Haroldo Lima, figura inestimável em nossa consideração, am
bos meus amigos e pessoas que honram seus ideais políticos,
ilustríssimoEmbaixador Jorge Alberto Bolanos Suarez, repre
sentante de Cuba, que aqui corporifica que o socialismo não
é uma quimera na América Latina, mas uma realidade, que
terá de crescer, apesar de tudo o que se diz e não obstante
todos aqueles, da direita, da esquerda ou do centro, que con
fundem as aparências com seus desejos ou fantasias; meu
caros colegas Deputados e Deputadas, minhas senhoras e
meus senhores, apenas hoje me foi dado tempo para pensar
um pouco sobre aquilo que iria falar aqui.

Na verdade, somente ontem à tarde o líder do meu parti
do, Deputado Eduardo Jorge, comunicou-me que eu deveria
fazer a saudação ao Partido Comunista do Brasil, não me
dando tempo para fazer um estudo apropriado, a fim de pres
tar a homenagem que este partido merece.

Mas o Deputado Haroldo Lima já traçou aqui o perfil
do partido, já indicou as suas etapas, desde o seu nascimento
até hoje. Portanto, seria duplicar a tarefa reelaborar tudo
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o que e'stá na nossa memória, nos livros de História, nos
acontecimentos que vêm desde a Revolução Russa, principal
mente desde a década de 20, em nossa evolução como nação
e em nossa tentativa de modificar uma sociedade de origem
colonial, em que permanece firme a tendência de pretender
ser até hoje colonial. As idéias de modernização, importadas
pelo Presidente da República, segundo moldes chamados neo
liberais (depois que o liberalismo perdeu qualquer significado
histórico ou político), constitui exemplo disso.

A esta homenagem o PT deve corresponder - como
aliás, já correspondeu brilhantemente o Deputado Waldir Pi:
res - com algo que brota do coração. Combatemos nas mes
mas trincheiras, queremos as mesmas coisas; apenas divergi
mos nos métodos para alcançar fins comuns, métodos que
a história corrigirá e unificará, para que uma minoria não
continue a monopolizar toda a riqueza, a cultura, a educação,
todo o poder em nossa sociedade. .

O Partido Comun.ista possui uma trajetória na qual apare
cem algúns relevos. E um partido que percorreu uma linha
ascendente. Enfrentou dissensões - e eu as respeito, porque
elas também são produto da história, da vontade política de
chegar-se ao socialismo e ao comunismo. No entanto, é preciso
que se entenda primeiramente o que significa o Partido Comu
nista do Brasil no momento em que nasceu, dividindo o espaço
político de uma nação, ainda mais atrasada que hoje, com
socialistas e anarquistas.

Os anarquistas foram os primeiros combatentes na luta
pela liberdade, nos embates libertários pela fraternidade hu
mana. A eles se juntaram, em seguida, os socialistas. No
início do século XX os operários mostraram, pela ação prática,
que desejavam transfõrmar o munQo. Os próprios socialistas
e anarquistas não poderiam organizar as greves de 1910 e
1916, dadas as suas proporções. Eles foram o fermento político
e ideológico e a resposta à violência que vinha brutalmente
de cima. Hoje os historiadores se perguntam: por que essa
violência, por que as reivindicações foram recebidas à pata
de cavalo, com espadas desembainhadas? A resposta é sim
ples. Acostumados a lidar com escravos, os senhores da Repú
blica achavam que a questão social era "caso de polícia".
Essa concepção infundiu violência extrema' àquelas greves,
porque foram os de cima que provocaram, além da angústia,
o ódio que extravasou nas ma..nifestações de massa dos de
baixo.

Esses fatos, extremamente bem documentados, mostram
que os anarquistas, os socialistas e os liberais radicais, que
aderiram àqueles combatentes pela igualdade, liberdade e jus
tiça, não podiam sozinhos enfrentar as exigências da situação.
Naquele mesmo momento brotava na Rússia a revolução so
cialista, a revolução proletária. Pouco tempo depois, em 1922,
nascia o Partido Comunista do Brasil. Portanto, o partido
nasceu num clima de grande efervescência. Note-se: o partido
não era filho da violência, vinha para converter a violência
em força social capaz de transformar o modo e produção,
a cultura e a sociedade. Por isso, grandes líderes políticos
republicanos, que mais tarde poderiam ser chamados de "pro
gressistas", saíram às ruas, apoiaram seus companheiros, bate
ram-se lealmente a seu lado, e deram sentido nacional à sua
luta.

Esse, o primeiro momento, no qual os operários começam
a construir, com as suas mãos, o significado do trabalho como
categoria histórica. Os donos do poder, os donos de terra,
as "elites dirigentes esclarecidas" não sabiam o que era o

trabalho livre como categoria'histórica. Estavam acostumados
a lidar com o trabalho escravo, e todo agente humano do
trabalho era automaticamente ou reduzido ao perfil de escravo
ou visto como subalterno que deveria capitular, sem nenhuma
discussão, a qualquer decisão arbitrária ou a qualquer castigo
corporal emanado dos "mandões". Portanto, o Partido Comu
nista, num dado momento, significou a condensação histórica
do primeiro florescimento do processo social que transfor
maria: a Europa no que ela é hoje.

É um mito dizer~se que a democracia é filha da burguesia.
A burguesia foi obrigada a ceder terreno, a fazer concessões
pela pressão dos de baixo, pela ofe~sivada pequena burguesia.
A democracia cresceu não como expressão daqueles que pode
riam ver no trabalho apenas uma mercadoria, mas como vitó
ria de uma classe que passou a construir, ainda que no modo
de produção capitalista, um ambiente para a existência huma
na, um ambiente para que todos os trabalhadores desalie
nassem sua consciência social e fossem capazes de tomar uma
atitude crítica e compatível diante de uma economia que não
podia .conciliar-se com os ideais democráticos, porque a pro
priedade privada dos meios de produção exclui, por si própria,
a igualdade social, a fraternidade entre os homens e a liber
dade para todos.

Mais tarde, o partido foi vítima do vazio histórico criado
ao longo da década de 20 e que elevou à sua presidência
pessoas leais a 'suas idéias, mas muito dogmáticas para enten
derem a complexidade de uma sociedade como a brasileira.
No entanto, Astrogildo Pereira - um pensador de primeira
linha, esquecido em nossos trabalhos sobre o pensamento
brasileiro -perfilhou as melhores reflexões, as melhores con
tribuições ao entendimento da situação histórica então vivida.

Mas eis que ocorreu essa radicalização extrema que l,:vou
o PC do B a entrar em descompasso histórico com a sociedade
brasileira, algo que se corrigia em seguida, poucos anos depois,
com a Revolução de 30, com a participação dos comunistas
em todos os movimentos sociais que abalaram a sociedade
brasileira e com a ascensão de Luís, Carlos Prestes à direção
do Partido Comunista do Brasil.· E claro que a Revolução
de 30 não poderia consumar os seus ideais liberais nem as
exigências de transformação social que os operários, os traba
lhadores do campo, a pequena burguesia urbana, as classes
médias tradicionais levantaram em no'sso meio.
o A Revolução de 30 se esvaiu e, em seu lugar, surgiu
uma evolução que levou, em 1934, a uma Constituição impor
tante e, em seguida, no mesmo processo, à ditadura do chama
do Estado Novo. O Partido Comunista do Brasil revelou
então, o seu segundo grande momento histórico, por mei~
da tentativa de empolgar todas as correntes, todos os setores
da sociedade com os ideais que abalavam a Nação. Formou
a Aliança Nacional Libertadora. Teve seu líder e todos os
seus militantes tratados de uma forma que nos permite compa
rá-los aos Jean Valjean da política latino-americana, levados
a prisões, como as das Guianas, sofrendo um tratamento bru
tal, uma repressão que nada ficou devendo àquela que viria
com a ditadura de 1964.

É um erro pensar que a repressão não conhece os melho
res métodos de destruir os seus inimigos. Ela sempre dispõe
das melhores técnicas e procura arrasar o inimigo em sua
pessoa, em sua inteligência e em sua capacidade de lutar indivi
duaI e coletivamente. Eu próprio ainda na puberdade, pude
ver .as prisões do Cambuci e o que eram aquelas prisões nas
qUaIS o Estado Novo guardava em masmorras indignas as
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melhores inteligências políticas e todos os rebeldes que caíram
nas malhas da polícia e da repressão militar.

Saído da prisão, Luís Carlos Prestes iniciou um processo"
que eu próprio não aprovei e combati, de compromisso com
o ditador. E uma pergunta a que a história deverá responder.
Era certo ou errado tentar conceder apoio a um homem que
tinha sido o grande algoz e, por meio de seu regime, desenca
deado toda aquela brutalidade vivida sob o Estado Novo?
Será que ele conduziu a construção de sindicatos atrelados
ao Estado, a formação de líderes sindicais pelegos e tantas
outras coisas que nós conhecemos e que formara o que pode
ríamos chamar de o primeiro da paz burgUlesa construído no
Brasil?

De lá para cá, esse edifício cresceu incessantemente, ali
mentado sempre pelo dinheiro do Estado arrancado das con
tribuições dos trabalhadores, o que é uma contradição" Mas
esse edifício social foi montado pelo Estado Novo, e, nas
condições imperantes, havia que responder ou à extrema direi
ta ou a uma tentativa de impedir que a extrema direita cortasse
o processo democrático emergente e impedisse a convocação
de uma assembléia nacional constituionte.

Portanto, os argumentos estão aí, a reflexão está aberta
e temos de refletir sobre o significado dessa decisão política
do líder e do partido, que agiram conjuntamente para que
o País não bloqueasse as forças sociais que desembocavam
na transformação social, procurando impedir o fortalecimento
daqueles setores que, 'sob o Estado Novo ou contra ele,
sempre representaram cique há de pior e mais reacionário
nas elites da sociedade brasileira.

Em seguida, ocorreram as grandes lutas que se inagura
ram, ainda sob o Estado Novo, com Volta Redonda e, poste
riormente, em torno da Petrobrás e de out::as realizações,
nas quais os comunistas realizaram as tarefas das formigas,
de construção do caminho que deveria pavimentar o apareci
mento de empresas de porte, que hoje estão sendo leiloadas,
transferidas para o setor privado nacional e estrangeiro. Sob
o Governo de João Goulart os comunistas lograram exercer
influência dúplice sobre o Governo. De um lado, açulando
as transformações sociais, o lado radical dss inovações postas
em prática pelo Estado; de outro, tentando impedi-lo de levar
certas mUdanças longe demais.?? Eu tinha um amigo comu
nista, economista de valor, que me disse: "Florestan, aconse
lhei Jango a não fazer a reforma agrária, porque, se ele a
fizesse, seria derrubado do poder". Mas, fazendo ou não a
reforma agrária, recuando e avançando de forma oscilante,
ele não pôde impedir que os setores conse:~vadores, nacionais
e estrangeiros, identificassem seu governo c9m uma "república
sindicalista". Passou a ser o inimigo número um dos grupos
dominantes. Talvez, se Miguel Arraes tiv'~sse sido ouvido por
Jango, este tivesse obtido resultados que e:vitassem o desastre.
Os apelos do PC do B não foram ouvidos e, infelizmente
para nós, João Goulart acabou favorecendo a reação. Primei
ro, não impedindo que ela crescesse de forma destrutiva; se
gundo, recusando terminantemente a idéia de uma guerra
civil, porque, disse ele, "eu não quero ser responsável pelo
derramamento de sangue no meu próprio País". Quando um
país está numa situação como a do Brasil naquele instante
- e isso nos prova a história dos Estados Unidos, na guerra
pela independência e na guerra civil posterior - é preciso
ter coragem de derramar sangue para transformar a história
e criar um novo mundo. Jango renegou esse papel e, por
isso, é possível fazer-lhe restrições severas.

Tivemos, depois, o que muitos chamam de uma "noite".
Mas não se trata propriamente de uma "noite" e, sim, de
um processo histórico prolongado, que vem até hoje. Come
çou de uma maneira concessiva e pretensamente "democrá
tica", em 1964; e terminou de maneira muito drástica, no
ciclo militar, passando por uma junta militar que massacrou
as forças históricas vivas da Nação. Mas toda:;; as forças criati
vas do País, dos estudantes, dos jovens aos operários, aos
sindicalistas, aos professores, aos intelectuais e a todos aqueles
que usavam o seu pensamento com um mínimo de liberdade
e de dignidade, se achavam imbuídas de grandiosas espe
ranças.

Nessas condições, o Partido Comunista foi pego de sur
presa, porque não estava organizado para enfrentar uma dita
dura tão ferrenha. Haviam destruído o que tinha de melhor,
que eram suas estruturas clandestinas, de importância ímpar
durante os combates contra o Estado Novo.

E por aí surgiram os caminhos das piores tensões intesti
nais, das maiores lutas, que levaram a cisões lamentáveis,
que todos conhecemos. Esse é outro momento. E, nesse eclip
se, o Partido Comunista saiu-se de maneira heróica, porque
aceitou o sacrifício de seus militantes e soube manter a chama
de suas promessas, no Araguaia e em outras localidades do
País. Suas facções mais firmes aguardavam que a sociedade
reagisse às condições de opressão, esbulho e repressão impe
rantes.

Em seguida, a ditadura militar prolongou-se através do
Governo Sarney e do Governo Collor.

Uma interpretação ex post factum assinala que a transição
lenta, gradual e segura segue até hoje. Os democratas ainda
não conseguiram destruir essa transição, porque é preciso
uma luta aguda de ruptura com o passado e de construção
de um presente novo. E isso não conseguimos por causa da
conciliação conservadora que traiu o movimento das "Diretas
Já", ou da domesticação da Assembléia Nacional Constituin
te, durante o processo de elaboração da nossa Carta Magna,
avançada em muitos pontos, retrógrada em outros.

Surgiu aqui o "Centrão". A direita, mais forte, acabou
empalmando o direito de nos oferecer a sua própria versão
de Constituição, como se a Comissão de Sistematização não
estivesse encarregada de proceder a essa tarefa. Nesse percur
so, o Partido Comunista, como todos os partidos de esquerda
dentro desta Casa, lutou tenazmente para que a Constituição
fosse a melhor possível.

Hoje - para encerrar, porque nosso preclaro Presidente
deve estar aflito - vivemos uma crise mundial que ostenta
dois aspectos: um, que afeta o socialismo, as nações proletá
rias, as nações pobres dos Terceiro e Quarto Mundos; outro,
que se refere à face capitalista. Dialeticamente, quando há
uma crise no mundo, como esta em que vivemos. ela não
tem apenas um lado, mas dois. E esses dois lados estão em
interação.

Os jornais, as emissoras de televisão e de rádio descrevem
a versão do establisbment, da ordem existente. Parece que
só "o socialismo morreu". Muita coisa está morrendo, e o
que se poderia dizer do socialismo é que ele está renascendo.
E como uma planta que sofreu por causa de uma nevasca
e que se recupera para a vida posterior. Nós acompanharemos
como ela irá se revitalizar e produzir os frutos que desejamos
tão ardentemente.

Neste momento, o Partido Comunista do Brasil tem sido
a força mais firme na defesa do socialismo revolucionário
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e do comunismo. Isso precisa ser dito com toda franqueza
e lealdade. Somos companheiros de luta, não precisamos ocul
tar nada uns dos outros. É preciso que se proclame a firmeza
desse partido, que procura renovar-se, que busca outras for
mas de organização e de democracia internas, para responder
às exigências da situação histórica do Brasil e do mundo.
Ele se lançou corajosamente na missão de construir as pre
missas para o renascimento do socialismo revolucionário que
nos leve, mais adiante, aos ideais do comunismo.

Presto minhas homenagens, em nome do PT, ao Partido
Comunista do Brasil, que é nosso irmão de lutas, e agradeço
ao Sr. Presidente, Deputado Waldir Pires, o tempo extra que
me foi concedido.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - O Deputado Flo
restan Fernandes tem sempre uma reflexão que procuramos
ouvir com muita atenção e respeito.

Antes de anunciar o próximo orador, gostaria de regis
trar, com satisfação, a presença, nesta sessão, dos represen
tantes das comunidades indígenas, os Srs. Estêvão Faukane,
da comunidade Bayhairi, Sebastião de Souza, dos Terena,
e Felipe Parasê, dos Xavante. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) -Concedo a palavra
ao nobre Deputado Mauro Borges, que falará pelo PDC.

O SR. MAURO BORGES (PDC - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Waldir Pires, Sr.
Presidente do Partido Comunista do Brasil, João Amazonas,
ilustres representantes das diferentes seções departamentais
do PC do B aqui presentes, Sr~s e Srs. Deputados, primeira
mente, nossa saudação especial aos Deputados Federais, aos
Deputados Estaduais e aos Vereadores do Partido Comunista
do Brasil, que se espalham por este imenso País, executando
um trabalho extremamente valioso, fazendo com que dimi
nuam as distorções nas casas legislafivas.

A democracia tem de ter vigilância certa e séria; a todo
momento tem de ser vigiada. Realmente, o PC do B não
tem número tão expressivo de legisladores. Contudo, se não
são importantes em quantidade, são importantes em quali
dade. porque executam um trabalho de fiscalização e trazem
idéias renovadoras, sempre e sempre em favor dos interesses
da Nação.

Tendo sido honrado com o convite para saudar, em nome
do meu partido, PDC - Partido Democrata Cristão, o trans
curso dos 70 anos da fundação, no Brasil, do Partido Comu
nista do Brasil - PC do B, passam-se pela memória, como
se em flash-back, os fatos marcantes e as pessoas engajadas
nas lutas daquele que foi o movimento político responsável
por algumas das maiores mudanças sociais da humanidade.
Em sua trajetória, cheia de interrupções, deixou alguns saldos
positivos. Suas lutas nacionalistas, dentro dos moldes conve
nientes para a época, são até hoje lembradas: a conscien
tização das populações mais carentes para que conhecessem
e brigassem por seus direitos de cidadãos, os direitos da mu
lher, a preservação da natureza e outras, são algumas das
bandeiras daqueles idealistas que, muitas vezes sob ameaça
à própria vida ou às suas liberdades, tentavam alcançar melhor
justiça social, melhor distribuição da renda, enfim, o bem-estar
da população. Embora cometendo equívocos de método com
os quais muitas vezes não poderia concordar, rendo minhas
homenagens àqueles que, movidos pelos mais puros ideais,
lutaram e muitas vezes tombaram na defesa daqueles ideais.

A História veio, de modo até cruel, demonstrar que o
comunismo não pode ser alcançado, nesta era, por motivos
que não cabe aqui discutir. Entretanto, não podemos deixar
de reconhecer que várias das conquistas sociais alcançadas
nas últimas décadas foram, direta ou indiretamente, resul
tantes das lutas sociais pelo mundo afora.

Aprendi com meu pai, Pedro Ludovico, o fundador de
Goiânia, a respeitar os soldados desse idealismo e a honesti
dade de seus propósitos. Durante o Estado Novo, período
em que havia grandes perseguições e intensa repressão movida
contra os comunistas, Pedro Ludovico, como Interventor em
Goiás abrigou muitos comunistas históricos, entre eles um
dos fundadores do PC do B, Oristiano Cordeiro, ainda que
não concordando com a linha partidária, mas pelo respeito
às personalidades envolvidas e ao direito de liberdade de pen
samento.

Os recentes acontecimentos ocorridos no Leste Europeu,
com o desmantelamento da União Soviética, demonstraram
que o pensamento econômico do comunismo não produziu
todos os resultados esperados. Entretanto, não se pode deixar
de considerar que foi esse movimento que humanizou o cha
mado capitalismo selvagem, contribuindo para que se alcance
um sistema de relacionamento sadio entre o capital e o traba
lho.

Rendo, portanto, minhas homenagens àqueles que com
tanto idealismo lutaram por um mundo melhor, pois minha
posição política sempre foi a de lutar pela liberdade de pensa
mento, mesmo não concordando, no todo ou em parte, com
as idéias manifestadas.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Tem a palavra
o ilustre Deputado Miguel Arraes, pelo PSB

O SR. MIGUEL ARRAES (PSB - PE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Líderes Sindi
cais, militantes aqui presentes, com muita honra recebi a desig
nação do meu partido para esta saudação ao Partido Comu
nista do Brasil.'

Hà muito tempo tenho lutado junto com os comunistas
pela solução de problemas concretos da nossa população. À
frente da Prefeitura do Recife, trinta anos atrás, procurávamos
organizar o povo nas bases, nos bairros, para a construção
de escolas que faltavam para cem mil crianças na Cidade
do Recife. Municípios não tinham, àquela época, uma escola
municipal. O Governo do Estado de Pernambuco, por alguma
razão, havia construído escolas no interior, mais deixara aban
donada a periferia da Capital. Tivemos que enfrentar a ques
tão, discuti-la e unir forças para resolvê-la dentro de curto
espaço de tempo. E, pela primeira vez neste País - onde
o anticomunismo imperava de maneira a mais violenta 
conseguimos unir forças inteiramente diversas, forças que eu
mesmo não acreditava que pudéssemos unir, em torno de
um objetivo ~. '1creto que dizia respeito aos interesses reais
da nossa gen . Comunistas, socialistas, trabalhadores, demo
cratas, católicos, protestantes, espíritas, umbandistas, ma
çons, gente de todo tipo foi convocada para essa tarefa. Curio
samente, as discussões se travavam entre comunistas, padres
e freiras, para a solução de um problema que não tinha nada
a ver com o que estava na cabeça das pessoas, mas que tinha
tudo a ver com a realidade da vida e com as necessidades
concretas da nossa gente.

Naquela oportunidade romperam-se as diferenças entre
católicos e comunistas. Devo aqui relembrar que, quando
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daquelas discussões, surgia uma grande figUlra da Igrejã Cató
lica Brasileira, Dom Carlos Coelho, Arcebispo de Olinda e
de Recife. Sustentou ele a tese de que não era possível discri
minar ninguém por ser comunista, nem alijá-lo de um trabalho
como o de construir escolas para as crianças. Assim, em torno
dessa questão concreta, foi, possível unir os habitantes de Ca
pital.

As minhas raízes políticas, tudo aquilo que trouxe nesse
já longo percurso de vida pública e que me permite falar
hoje' aqui, partem da tentativa que fiz de Ulnir as bases popu
lares acima dos preconceitos que prevaleciam àquela época
neste País.

Fui sempre chamado de comunista pelos meus adversá
rios, porque ser comunista era ter um estigma. E esse estigma
afastava muita gente de mim. Mas, de fato, sempre' estive
ao lado dos comunistas, dos socialistas, dos trabalhistas, das
forças populares do País, em torno de objetivos concretos,
esperando pudéssemos avançar nas lutas em prol do nosso
povo e do nosso País.

Hoje, nesta tribuna, Sr. Presidente, vários oradores muito
disseram, deixando muito pouco a ser dito por este que vai
ser um dos últimos a falar, pela pequenez do seu partido.
Ouvi discursos de Deputados de diferentes partidos. Alguns
desses Deputados são tidos como conservadores, outros, como
de centro, mas todos se referiram a uma questão importante:
a questão nacional, a questão do Brasil, o problema das amea
ças que pesam sobre a Nação brasileira.

Entendo, Sr. Presidente, que, assim como fizemos para
a construção das escolas, devemos unir as mais diversas forças,
sem distinção de qualquer natureza, para reagir contra a agres
são que o mundo sofre atualmente, contra a agressão que
substituiu a suposta cooperação internacional pelo desenvol
vimento.

Hoje, a força predomina. Há intervenções de força em
muitos lugares e a outros países são feitas ameaças que pode
rão também ser feitas ao Brasil. Não s(~ vacila sequer em
prender e expulsar um presidente de república de seu próprio
país, quando ele deveria ser julgado por seu povo e não por
estrangeiros. Não podemos permitir que o Presidente da Re
pública do Brasil, por mais que erre, por mais criminoso que
seja, seja tirado do País e levado para outro lugar. Os tribunais
têm o direito de julgá-lo - para isso foram instituídos 
segundo as leis que fazemos.

Tudo isso pouco a pouco poderá desabar sobre o conti
nente latino-americano. A essas ameaças todos temos de fazer
frente, com a unidade do ,povo brasileiro, com a unidade
da nossa gente. O nosso dever, o dever de todas as forças
políticas e do PC do B é conscientizar a nossa gente para
que possamos enfrentar essa difícil fase por que passam o
nosso País e o nosso continente.

Quero me congratular com os companheiros do PC do
B pelo aniversário da sua fundação. Ao se completarem esses
70 anos, não devemos apenas nos deter naquilo que já foi
feito. Devemos pensar nos 70 anos que vêm pela frente, na
luta da nossa gente por uma democracia real e efetiva que
retire este País da miséria e dê dignidade aos brasileiros. Va
mos para a frente com a mesma luta e com os mesmos ideais!
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Com a palavra
o nobre Deputado Luiz Carlos Hauly, Líder do P5T.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Waldir Pires, Sr.

Presidente Nacional do PC do B. João Amazonas. Líder do
PC do B na Câmara dos Deputados. companheiro Aldo Rebe
lo, ilustres Deputados e Deputadas. senhoras e senhores, rapi
damente, em poucas palavras. quero congratular-me com o
PC do B por seu aniversário de 70 anos. pela trajetória de
luta em favor dos trabalhadores brasileiros.

Constato que, sem a Revolução Russa de \917. as con
quistas dos trabalhadores no mundo não teliam sido as que
são hoje. Evidentemente. os maiores acontecimentos políticos
deste século são os de outuhro cle 1917, e o Particio Comunista
do Brasil, com seus 70 anos. representa aqui esse aconteci
mento com seu espírito de luta em prol das transformações
da sociedade brasileira.

Enfatizo também a contribuição do PC do B para o Brasil,
nesses 25 anos de política brasileira de que tenho participado.
Ressalte-se a excelência dos quadros do PC do B, vindos
do MDB velho-de-guen-ra, que proporcionou a derrubada da
ditadura, contribuiu para a formação de diversos partidos que
militam hoje no Brasil. E o PC do B enriquece a política
brasileira.

Lado a lado com o PC do B, dentro do MDB velho-de
guerra, posso testemunhar que as contribuições dadas para
esse processo mais recente da política brasileira foram enormes
em todas as áreas do setor público, notadamente nas da educa
ção e saúde.

Quero, finalizando, porque muito já foi dito nesta sessão
de hoje, fazer uma advertência a todos os partidos que aqui
se pronunciaram. Tais partidos posicionaram-se pela defesa
do processo pluri-partidário brasileiro, e esse compromisso
deve ser observado, para que não aconteça aquilo que imagi
namos, ou seja, a criação de mecanismo que cerceie o nasci
mento. o crescimento e a consolidação dos partidos políticos
neste País.

Somos uma democracia incipiente ainda. mas que precisa
se consolidar com base no pluripartidarismo. Há aqueles que,
pelo saudosismo. desejam até o bipartidarismo - que todos
conhecemos e vivemos durante mais de vinte anos.

Fica esta advertência. inclusive, para os partidos de cen
tro-esquerda, que pretendem, em coligação com a direita,
diminuir as possibilidades de existência de v<lrios partidos polí
t1COS no Brasil sob falsas akgaçôes: aliás. as mesmas alegações
de sempre.

Portanto, homenageio o PC do B, neste momento, pda
sua coerência, pelos seus 70 anos de luta. em nome do Partido
Social Trabalhista. partido que tenho a honra de liderar neste
Congresso Nacional e que, dentro da sua linha. tem procurado
pautar-se na defesa dos verdadeiros ideais de democracia,
de fraternidade. de desenvolvimento e de justiça social para
o povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Tenho a honra
de dar a palavra ao nobre Líder do Partido Comunista do
Brasil, Deputado Aldo Rebelo.

O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisáo
do orador.) - Sr. Presidente, ilustre Deputado Waldir Pires.
camarada Presidente do Partido Comunista do Brasil. João
Amazonas, Sr'" e Srs. Deputados, camaradas aqui presentes,
senhoras e senhores. resta-me. além de agradecer, penhora
damente, a todos os que da tribuna e do plenário prestaram.
com sua presença e com suas palavras, as homenagens ao
Partido Comunista do Brasil pela passagem dos seus setenta
anos, dizer muito brevemente que, ao comemorarmos estes
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setenta anos, o fazemos na certeza e na convicção de que
as décadas que nos separam dos idos de março de 1922 não
deixam de trazer um elo de continuidade às razões históricas
que deram origem à fundação do Partido Comunista do Brasil.
Essas razões são as mesmas e continuam a dar vigor à sua
trajetória.

Não somos, nem queremos ser, Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Deputados, os inventores ou os criadores das lutas sociais
no Brasil. Acreditamos que a criação do nosso partido teve
o objetivo de dar continuidade, sob novas formas, à batalha
histórica dos oprimidos de nossa Pátria pela independência
do nosso País, pela conquista de direitos democráticos e so
ciais.

Talvez naquele momento, fruto do socialismo científico,
da Revolução Russa de 1917, os oprimidos tenham conhecido
uma forma nova de organização, uma doutrina que orientava
sua luta, que lhes dava um salto de qualidade nos anseios
e aspirações, sem deixar de estabelecer uma linha de continui
dade com o seu passado e com a sua história.

Creio que os nove delegados que se reuniram nos idos
de março de 1922, no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói,
sonhavam com as lutas passadas dos escravos pela sua liberta
ção, dos patriotas que se puseram a campo para defender
a nossa independência da monarquia lusitana, dos radicais
que sonhavam com uma república que trouxesse, de fato,
liberdade, igualdade e verdade para o nosso povo, dos aboli
cionistas e suas campanhas no final do século passado.

Concedo, com prazer, o aparte do nobre Deputado Car
doso Alves.

o Sr. Cardoso Alves - Nobre Deputado Aldo Rebelo,
Saint-Exupéry, num dos seus livros, descrevendo a multipli
cidade de opções que assalta a alma do ser humano, diz que
muitos escolhem caminhos diversos para a obtenção de um
mesmo fim; e desde que haja seriedade, esperança e espírito
de luta nessa busca, a ser feita com honestidade, deve haver
um grande respeito entre todos. Pois aqui estou. Todos sabem
que sou contrário à ideologia comunista. Todavia, impelido
pelo meu espírito democrático e por esse pensamento de Saint
Exupéry, trago a minha homenagem aos comunistas desta
Casa, pelo espírito de combatividade, pela generosa crença
e pelos esforços que têm feito na busca do bem comum. Até
mesmo compreendo a aliança de boa parte dos cristãos com
os comunistas. Para os cristãos, o Cristianismo é um huma
nismo teocêntrico, e eu distingo no comunismo um humanismo
antropocêntrico. Muitas vezes há identidade de objetivos e
discrepâncias apenas da filosofia que impele o caminhar de
cada um. De modo que receba V. Ex' - e permita-me que
o faça, reverenciando a figura vetusta e coerente de João
Amazonas - a minha homenagem aos comunistas brasileiros.
(Palmas.)

o SR. ALDO REBELO - Muito obrigado, Deputado
Roberto Cardoso Alves. O paralelo traçado por V. Ex' retollla
o que disse o velho Engels: "nada mais se assemelha aos
ideais do comunismo do que o cristianismo na sua origem".

Esse humanismo, do nosso ponto de vista, consolida-se
na busca do reino pleno da liberdade, concretiza-se na capaci
dade de cada ser humano realizar plenamente as suas aspira
ções espirituais e materiais.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, não apenas nas
suas origens o Partido Comunista do Brasil representa essa
herança das lutas populares da nossa História. Vemos essa

representação também no curso da sua traje\ória, em que
atua de maneira combativa e decidida no movimento'sindical,
enfrentando a sociedade atrasada que desconhece os mínimos
direitos dos ope!ários e dos trabalhadores, buscando organizar
a juventude, a luta pela emancipação das mulheres, buscando
despertar na intelectualidade o amor às artes e também o
sentimento de solidariedade social.

Concedo, com muita satisfação, o aparte à nobre Depu
tada Maria Luiza Fontenele.

ASr' Maria Luiza Fontenele - Nobre Deputado, gostaria
de ressaltar a contribuição importante do PC do B à luta
para a emancipação das mulheres. É fato recente, registrado
nesta Casa, o apoio que foi dado ao processo de mobilização
das mulheres que fizeram presença aqui em Brasília. Lembro
também a presença da mulher numa luta que marcou a história
do Brasil - a Anistia. Portanto, o meu registro de forma
emocionada. Embora anticomunista quando estudante, mes
mo assim submeti-me com muita alegria e garra à orientação
de Aldo Arantes. Estudante universitária na década de 60
e movida por um sentimento de pessoa educada em colégio
de freiras, no interior, não vacilei em nenhum momento em
seguir a orientação dada por aquele companheiro. Da mesma
forma, .nos movimentos pela anistia, tivemos a orientação
do velho guerreiro, que tem no nome a palavra velho. Ele
também orientou outras tantas lutas pelo Brasil afora. Quero
aqui ainda, em nome desse reconhecimento das mulheres bra
sileiras e, de forma especial, das mulheres cearenses, a essa
orientação que foi dada num processo de luta importante,
trazer a homenagem a à companheira Socorro Gomes, que,
sem dúvida alguma, é um baluarte das lutas femininas e uma
Deputada que dignifica o Parlamento. Quero homenagear
também uma mulher que marcou a História do Ceará, a com
panheira Gilce Avelar. (Palmas.)

O SR. ALDO REBELO - Agradeço o generoso aparte
à nobre Deputada Maria Luiza Fontenele e passo a ouvir
o nobre Deputado Lysâneas Maciel.

O Sr. Lysâneas Maciel- Nobre Deputado Aldo Rebelo,
é praxe que nas sessões solenes não haja apartes. Mas eu
não poderia me calar nesta homenagem, mesmo porque estava
em falta, assim como disse o meu caro colega Edmilson Valen
tim, na homenagem que foi prestada a esta figura nacional,
e não apenas do Partido Comunista do Brasil, que é João
Amazonas, na Assembléia Legislativa do mel). Estado. Não
poderia me calar também porque os últimos acontecimentos
quanto ao Leste· Europeu evidenciaram que várias estruturas
partidárias não conseguiram se atualizar em relação às exigên
cias das populações a que deveriam servir. Não adianta, neste
momento, dizer que uma conjuntura externa destruiu o sonho
de enormes contingentes humanos.

Veicula-se, levianamante, Srs. Deputados, a idéia de que
o socialismo morreu.

Após a lição preciosa que nos foi brindada pelo Professor
e Deputado Florestan Fernandes e pelo Deputado Waldir
Pires, não precisaríamos acrescentar mais nada.

Se por um lado alguns problemas surgiram, dificuldades
do "socialismo real", fica hoje cada vez mais evidente que
o capitalismo é a proposta da morte. Não somente porque
suas crises atuais no primeiro mundo acentuam seu lado de
destruição e desrespeito, mas porque intrinsecamente é uma
proposta que retira do homem, gradativamente, os elementos
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essenciais à vida, deturpando as relações que compõem o
homem integral.

Compete a nós, socialistas, como o Partido Comunista
do Brasil proclama e sempre tem proclamado, sanar as defi
ciências de nossas organizações.

Infelizmente, não está mais aqui o Embaixador de Cuba.
Nesta luta, fala-se que o socialismo morreu e que Cuba é
a prova desse fracasso; porém, poucos querem reconhecer
que o socialismo transformou um prostíbulo numa nação.

SI. Líder do PC do B, ex-Deputado João Amazonas,
a quem cabe reparar esse erro e a retomada do curso histórico?
Àqueles que tem coragem. Como disse o Deputado Florestan
Fernandes, há momento para tudo na vida, inclusive para
a ruptura. E se o povo resolve achar que o sofrimento é
insuportável, então, cabem outros "araguaias" neste País. A
quem cabe retomar esse caminho? A quem cabe ficar ao lado
dos espoliados e oprimidos, daqueles que querem paz, liber
dade, pão, terra, condições elementares de vida? Esqueçamos
aquela velha história de subversão, terrorismo e violência.
A quem cabe? O PC do B, pela sua história, é um dos grandes
responsáveis, como todos nós, democratas, que queremos o
socialismo real. Cabe retomar essa luta e refazer o socialismo
de verdade. E é este o sentido'que eu queria deixar, ao saudar
os 70 anos do PC do B. É preciso que esta Nação retome
essa história. Essa balela de que a economia de mercado vai
resolver os problemas do mundo, de que essa "modernidade"
- entre aspas -.:... vai resolver, é conversa fiada .. Esses proble
mas serão resolvidos exatamente quando os operários, os opri
midos de qualquer natureza, não apenas de determinada clas
se, não apenas da classe operária, mas de todos os setores
espoliados da Nação brasileira, resolverem que passarão a
ser sujeitos da História e, portanto, considerados com configu
ração moral, política e humana, capazes que são de mudar
a cara deste País que ainda é uma colônia de extração, que
agora está apf!nas assumindo esses asp~ctos de roupagem no
va. Ao PC do B compete, agora mais do que nunca, pela
sua história, pela sua tradição, transformar este país em vários
"Araguaias". Ao PC do B cabe dizer que as vítimas não
são apenas aquelas dezenas de guerrilheiros e camponeses
que morreram ali. Ao PC do B possa talvez caber a tarefa
de dizer que as vítimas não são só 70 pessoas, mas 140 milhões
de brasileiros que hoje vivem neste País na encruzilhada, dian
te de um caminho de vida e de um caminho de morte.

o SR. ALDO REBELO - Muito obrigado, nobre Depu
tado Lysâneas Maciel.

Ouço o nobre Deputado Sidney de Miguel, representantt:
nesta Casa e Líder do Partido Verde.

O Sr. Sidney de Miguel- Muito obrigado, nobre Depu
tado Aldo Rebelo, pela concessão deste aparte. Serei breve.
Não quero ser inconveniente, mas não poderíamos deixar
de vir aqui trazer a nossa palavra tanto em termos pessoais,
quanto em' nome de todos os militantes verdes deste País.
Já estivemos em tantas batalhas, lado a lado, nos últimos
anos. Muito antes da definição desse nosso trabalho, dessa
nossa proposta partidária, nós já tínhamos uma história polí
tica em que, em muitos momentos, comungávamos a mesma
corrente de pensamento. O Partido Comunista do Brasil, no
quadro político do nosso País, representa uma corrente do
comunismo alimentado pela grande experiência histórica que
foi a grande revolução democrática chiinesa - o primeiro
~rande fato político dp pós-guerra que arrolou uma série de

problemas novos, mas que, em espe~ial, foi uma experiência
que enriqueceu enormemente a democracia, planetariamente
falando, em dimensões que não estão assinaladas pelas ideolo

.gilis tradicionais, liberais e outras; que colocou desafios àquilo
que tinha sido a experiência da Revolução Russa, um período
difícil com a burocratização. E a grande liderança de Mao

:Tsetung, muito nos inspirou, porque líamos nos anos 60 os
seus livros. Na verdadé, toda a nossa geração de 68 foi alimen
tada pelas idéias de Mao Tsetung. Temos de ressaltar esse
aspecto libertário que teve a Revolução Cultural, pois renovou

'a luta comunista, recuperou os seus primórdios com Marx.
-:esse esonomicismo nós devemos à Revolução Chinesa, aMa0
Tsetung, e os senhores representam no comunismo brasileiro
essa inspiração. Se hoje o comunismo, enquanto título, está
de pé na China - é a nossa visão, evidentemente - é graças
a essa seiva, a esse terreno plantado por essa experiência.
Na verdade, o eurocomunismo deu base, a nosso ver, à Peres
troika, à Gorbachev, sem entrar nas polêmicas que se levan
tam hoje. Na verdade, tudo isso se inspirou na grande expe
riência orien~ada por Mao Tsetung, do deixar florescer, assim,
flores à necessidade da democracia na organização do Estado
comunista. Então, por todos os senderos que possamos perder
aqui e ali - todos nós, que estamos buscando o melhor
há que se deixar consignado isto, e os verdes se alimentam
profusamente, mesmo quando têm divergências aqui e ali,
com a condução da política chinesa, ou com os nossos embates
políticos. Mesmo quando estamos próximos, lado a lado, há
que se consignar isso. Os verdes brasileiros são bastante ali
mentados por esse vigor libertário que alimentou a Revolução
Chinesa. Essa experiência histórica deixou marca no nosso
País. Ainda deixaria aqui - e não poderia deixar de fazê-lo
-ahomenagem a este homem, João Amazonas, que é, talvez,
o principal símbolo daquilo que servirá de modelo para nós
todos, quando chegarmos à terceira idade: a firmeza e a coe
rência. Talvez o PC do B deva a ele, principalmente, esse
vigor e essa presença política. Portanto, a nossa homenagem,
e agradecemos a V. Ex~ a oportunidade deste aparte. (Palmas.)

O SR. ALDO REBELO - Muito obrigado pelo aparte,
nobre Deputado Sidney de Miguel.

Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a despeito
da talvez maior e mais poderosa campanha anti-socialista e
anticomunista que já tinha sido vista na história da humani
dade, estamos, com o nosso partido socialista, dispostos a
defender as suas insígnias, as suas bandeiras, os seus objetivos.

Ouço, com a maior satisfação o nobre Deputado Sigma
ringa Seixas, representante do Distrito Federal.

O Sr. Sigmaringa Seixas - Quero cumprimentar V. Ex~

pelo pronunciamento e, ao mesmo tempo, me associar às
homenagens que prestamos ao PC do B, partido que sempre
esteve engajado nas grandes lutas do povo brasileiro. Bem
sabe V. Ex~ que não podemos escrever a história política
recente deste País sem lembrarmos os que tombaram na luta
por ideais que ainda hoje animam.muitos brasileiros que que
rem uma sociedade mais justa·e igualitária. Muitos deles,
que morreram em combate na região do Araguaia, militantes
do PC do B, até hoje não foram localizados. Suas famílias
ainda esperam por seus corpos para que lhes possam dar uma
sepultura digna .de suas crenças religiosas ou uma tumba à
altura do gesto supremo com que ofereceram as suas próprias
vidas pelo País. Mas isto é apenas um pouco da história do
PC do B; uma hist0ria de luta, de sofrimento, mas também
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de esperança - uma história que faz parte da própria História
do BrasiL E mesmo aqueles que, como eu, pertencem a· uma
outra agremiação partidária não podem deixar de entender
que o PC do B é hoje uma referência segura para os progres
sistas, e que a sua mensagem deve ser ouvida atentamente
por socialistas de todos as matizes. Agradeço a V. Ex' a oportu
nidade do aparte, que me permitiu fazer uma saudação, ainda
que rápida, ao PC do B, uma saudação que me permito esten
der ao Presidente João Amazonas e a todos os queridos com
panheiros que integraram e integram a bancada do PC do
B nesta Casa. (Palmas.)

o SR. ALDO REBELO - Agradeço a V. Ex" nobre
Deputado Sigmaringa Seixas, o aparte. As palavras de V.
Ex· e as dos outros Deputados que nos honraram com os
seus apartes nos dão consciência de que muita responsabi
lidade pesa sobre os nossos frágeis ombros.

Diria ainda, Srs. Deputados, que hoje há até teorias que
procuram formular o presumível fim da História. Procura-se
convencer a humanidade sofrida e oprimida que ela está fada
da a aplaudir eternamente a vida sob o primado da proprie
dade privada, do lucro e da dominação de poucos sobre mui
tos.

Lembro, Sr. Presidente, que o velho combatente, o genial
Vladimir Lenin, em polêmica com seus próprios companheiros
de partido, alguns dos quais não acreditavam na possibilidade
do advento de uma revolução socialista na antiga Rússia, cita
va Mefistófeles, o personagem de Fausto, de Goethe, para
advertir os seus companheiros, dizendo o seguinte: "Meus
amigos, a teoria é cinzenta, mas verde é a árvore eterna da
vida".

A teoria do Dr. Francis Fukuyama e dos outros ideólogos
do Pentágono, ou pelo Pentágano assalariados, previu - não
sei se ainda sustenta - talvez o desejo, mais do que a teoria,
do fim da História.

Mas o que vemos, Sr. Presidente, ressurgindo dos pró
prios escombros do leste Europeu é a força vibrante, o protesto
enérgico das massas russas e daquelas nações já querendo
sacudir o ainda tão recente jogo da doutrina neoliberal, que
lhes promete o paraíso, mas apenas aprofunda as mazelas.

Diante desse quadro, portanto, o Partido Comunista do
Brasil comemora os seus setenta ao lado dos setenta anos
da Semana da Arte Moderna, dos setenta anos da rebelião
dos jovens oficiais, o chamado levante dos Dezoito do Forte,
e comemora esta data prestando uma homenagem aos heróis
tombados nesta trajetória, mas reafirmando essencialmente
que não tem pretensões nem veleidades exclusivistas. O PC
do B se sente apenas como aparte integrante dessa luta, e,
se tem a legitimidade e o direito de, nesta batalha, buscar
a hegemonia das suas idéias, do seu programa, não acoberta
o pressuposto da esclusão de outras agremiações, de outros
partidos.

Somos, Sr. Presidente, e temos consciência disso, uma
parte dessa esperança e da luta do nosso povo por um País
livre, por um País verdadeiro e profundamente democrático.
Mas temos a consciência de que a esperança do nosso partido
em alcançar esses ideais também reside na própria capacidade
desse povo de se rebelar, de contestar e de fazer a sua própria
história.

Por essa razão, ao ensejo deste setenta anos, depositamos
aqui, nesta sessão solene, os agradecimentos a todos os que
lutaram para que este momento fosse possível, e também
o reconhecimento antecipado a todos os que participarão da

batalha para que esta comemoração possa ser feita a cada
ano. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - A Câmara dos
Deputados acaba de prestar importante e justa homenagem
ao Partido Comunista do Brasil, na comemoração dos seus
setenta anos de existência, pela voz dos representantes de
todos os seus partidos políticos e da Mesa Diretora desta
Casa, com os votos de que sempre aqui se encontrem as vozes
do Partido Comunista do Brasil, como uma ratificação e afir
mação da presença, em nosso País, da democracia hrasileira.

v - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Nada mais haven
do a tratar, vou encerrar a Sessão.

Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 13 horas e II minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1", item I,
alínea b, do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990,
resolve, nos termos do artigo 40, inciso ITI, alínea c, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, combinado com
os artigos 186, item m, alínea c, e 189 da Lei n e 8.112, de
11 de dezembro de 1990, conceder aposentadoria a RATMUN
DO NONATO RODRIGUES CORDEIRO. no cargo de
Técnico Legislativo. CD-AL-Oll. Classe Especial, Padrão m,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados. com as
vantagens previstas no artigo 2". § 3'" da Resolução n9 L
de 7 de março de 1980.

Câmara dos Deputados. 25 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo I'" item T,
alínea a, do Ato da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990.
resolve conceder exoneração, de acordo com o artigo 35. item
n, da Lei n9 8.112, de lIde dezembro de 1990. a ANTÓNIA
DE MARIA DE LACERDA, Técnico Legislativo. Classe
Especial, ponto n9 3483, do cargo de Assistente de Gahinete,
CD-DAS-I02.1, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido Demo
crata Cristão.

Câmara dos Deputados, 25 de março de 1991. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
no uso das atribuições que lhe confere t) artigo 19 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990,
resolve conceder exoneração, de acordo com o artigo 35, item
lI, da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990. a HERIS
MEDEIROS JOFFILY, Técnico Legislativo. Classe Especial,
ponto n9 1557, do cargo de Assessor Técnico-Jurídico. CD
DAS-I02.3, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, que exerce no Departamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 25 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item L
alínea a, do Ato da Mesa n9 205. de 28 de junho de 1990,
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resolve conceder exoneração, de acordo com o artigo 35, item
lI, da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a HEYDERNE
JOSÉ PEREIRA COELHO, Técnico Legislativo, Classe Es
pecial, ponto n9 1235, do cargo de Assessor Técnico, CD
DAS-102.3, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, que exerce na Secretaria Geral da Mesa.

Câmara dos Deputados, 25 dr, março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n9.205, de 28 de junho de 1990,
resolve conceder exoneração de acordo com o artigo 35, item
lI, da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a JOILDES
PEREIRA BARBOSA BORGHETI, - Técnico Legislativo,
Classe Especial, ponto n9 2052, do cargo de Chefe do Serviço
de Administração, CD-DAS-101.2, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, que exerce no Departamento de
Comissões.

Câmara dos Deputados, 25 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea
a, do Ato da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve
exonerar, de acordo com os artigos 33, item VII, e 35, item
I, da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em virtude
de aposentadoria, RAIMUNDO NONATO RODRIGUES
CORDEIRO, Técnico Legislativo, Classe Especial, ponto n9

1566, do cargo de Chefe de Gabinete do Líder do Partido
Trabalhista Brasileiro, CD-DAS-101.4, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 25 de .março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990,
e o artigo 69 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve nomear, na forma do artigo 99 , item 11. da Lei n9

8.112, citada, ANA AMÉLIA BESERRA BANDEIRA DE
MELLO, Técnico Legislativo, Classe lê, ponto n9 3191, para
exercer, no Departamento de Comissões" o cargo de Chefe
do Serviço de Administração, CD-DAS-I01, do Quadro Per
manenteda Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo
29 do Ato da Mesa n9 15, de 26 de maio de 1987.

Câmara dos Deputados, 25 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990,
e o artigo 69 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve nomear, na forma do artigo 99 , item lI, da Lei n9

8.112, citada ANTÓNIA DE MARIA DE LACERDA, Téc
nico Legislativo, Classe Especial, ponto n9 3483, para exercer,
no Gabinete do Líder do Partido Democrata Cristão, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete, CD-DAS-102.1, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, nos termos da
lotação fixada pelo artigo 19 do Ato da Mesa n9 8, de 8 de
abril de 1991, observada a nova denominal;ão dada pelo artigo
1° da Resolução n9 4, de 13 de junho de 1991.

Câmara dos Deputados, 25 de março de 1991. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I:

alínea a, do Ato da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990,
e o artigo 69 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve nomear, na forma do artigo 99 , item lI, da Lei n°
8.112, citada, HERIS MEDEIROS JOFFILY, Técnico Legis
lativo, Classe Especial, ponto n9 1557, para exercer, na Coor
denação de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões, o cargo de Secretário de Comissão Permanente,
CD-DAS-101.2, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pelo artigo 2° do Ato da Mesa n" 18,
de 26 de maio de 1987.

Câmara dos Deputados, 25 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo lo, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990,
e o artigo 69 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve nomear, na forma do artigo 99 , item lI, da Lei n9

8.112, citada, HEYDERNE JOSE PEREIRA COELHO,
Técnico Legislativo, Classe Especial, ponto n° 1235, para exer
cer o cargo de Chefe de Gabinete do Líder do Partido Traba
lhista Brasileiro, CD-DAS-101.4, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 29 do Ato
da Mesa n9 60, de 2 de setembro de 1980.

Câmara dos Deputados 25 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
no 'lS0 das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990,
e o artigo 69 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
observado o disposto no artigo 4" da Lei n° 5.901, de 9 de
julho de 1973, resolve nomear, na forma do artigo 99 , item
lI, da Lei n9 8.112, citada, JOILDES PEREIRA BARBOSA
BORGHETTI, Técnico Legislativo, Classe Especial, ponto
n9 2052, para exercer, no Departamento de Comissões, o cargo
de Assessor Técnico-Jurídico, CD-DAS-102.3, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo
artigo 19 da Resolução n9 43, de 30 de junho de 1973.

Câmara dos Deputados, 25 de março de 1992, - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

DIVERSOS

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO
INTERPARLAMENTAR

Of.69/92
Brasília, 20 de março de 1992

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que

integrarão a delegação brasileira à 87, Conferência Interparla
mentar, a realizar-se em Yaoundé, República dos Camarões,
no período de 6 a 11 de abril do corrente ano, os seguintes
Deputados

Ulysses Guimarães - Presidente
Leur Lomanto - Membro do Conselho
Henrique E. Alves - Membro do Conselho
João Faustino
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Regina Gordilho
Jutahy Júnior
Aloizio Mercadante
Vital do Rego
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce

lência os protestos da minha mais alta estima e distinta conside
ração. - Deputado Ulysses Guimarães, Presidente.

COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

49' LEGISLATURA 2' SESSÃO LEGISLATIVA
Reunião de instalação dos trabalhos e de eleição do

Presidente e Vice-Presidentes

Aos dezenove dias do mês de março, de um mil, nove
centos e noventa e dois, às quinze horas e cinqüenta e cinco
minutos, reuniu-se na Sala dez do Anexo dois' da Câmara
dos Deputa10s, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, para a eleição do Presidente e Vice-Pre
sidentes, sob a presidência do Deputado Antônio Britto, de
acordo com o art. 39, § 49, do Regimento Interno, com a
presença dos Senhores Deputados: Carlos Roberto Massa,
Arolde de Oliveira, Fausto Rocha, Ângelo Magalhães, Pinga
Fogo de Oliveira, Maurício Calixto, José Mendonça, Renato
Johnsson, Délio Braz, Laprovita Vieira, Luiz Tadeu Leite,
Antônio Britto, Pinheiro Landim, Hagahús Araújo, Luiz Hen
rique, Lysâneas Maciel, Carlos Cardinal, Koyu Iha, Paulo
Silva, Flávio Arns, Jackson Pereira, Irma Passoni, Paulo Ber
nardo, ,Lo!!-rival Freitas, .sandra Starling, Aldir Cabral, Gas
tone Righi, Samir Tannús, Valdenor Guedes, Ariosto Holan
da, Roberto Franca, José Felinto e Roberto Freire. Antes
de iniciar o processo de votação, o Senhor Deputado Antônio
Britto, esclareceu que tendo em vista o acordo de Lideranças,

.encontra-se sob à Mesa 11' indicação dos seguintes senhores
oni (PT/SP) , para Presidência; Dep. Lourival Freitas (PTIAP),
para 19 Vice-Presidente; Dep. Fausto Rocha (Bloco/SP), para
29 Vice-Presidente e Dep. Pinheir:o Landim (PMDB ~ CE),.
para 39 Vice-Presidente, Iniciando' o ,processo de votação, o
senhor ~residente passou a fazer a chamada nominal, tendo
votado os Senhores Deputados:-Carlos Roberto Massa, Arol
de de Oliveira, Fausto Rocha, Ângelo Magalhães, Pinga-Fogo
de Oliveira, Laprovíta Vieira, Luiz Tadeu Leite, Antônio
Britto, Pinheiro Landim, Hagahús Araújo, Lysâneas Maciel,
Koyu Iha, Paulo Silva, Irma Passoni, Paulo Bernardo, Lou
rival Freitas, Ariosto Holanda, Roberto Frire, Valdenor Gue
des, Maurício Calixto, José Mendonça. Votaram também os
suplentes: Délio Braz, Renato Johsson, Flávio Arns, Sandra
Starling, Gastone Righi, Samir Tannús, Carlos Cardinal, Luiz
Henrique, e José Felinto. O Deputado Antônio Britto anun
ciou a presença do Presidente da Casa, Deputado Ibsen Pi
nheiro, acompanhado pelo Deputado Odacir Klein. Encer
rada a votação, o Senhor Presidente convidou os Senhores
Deputados Angelo Magalhães e Ariosto Holanda para funcio
narem como escrutinadores. Aberta a urna e feita a contagem,
verificou-se a existência de 30 sobrecartas. Constatada a coin
cidência entre o número de votantes e o de sobrecartas o
Senhor Presidente anunciou o seguinte resultado: para Pr~si
dente - Dep. Irma Passoni com 28 votos e 2 nulos; para
19 Vice-Presidente - Dep. Lourival Freitas com 29 votos
e 1 nulo; para 29 Vice-Presidente - Dep. Fausto Rocha com
30 votos; para 39 Vice-Presidente - Dep. Pinheiro Landim
com 29 votos e 1 em branco. Proclamados os eleitos, o Senhor

Deputado Antônio Britto manifestou seus agradecimentos aos
Vice-Presidentes peta participação efetiva nos trabalhos de
senvolvidos pela Comissão e também aos funcionários, citan
do-os nominalmente. Em seguida, o Senhor Deputado Antô
nio Britto transmitiu a Presidência à Senhora Deputada Irma
Passoni, que, empossada, agradeceu aos parlamentares pelos
votos recebidos e solicitou a participação efetiva de todos,
salientando a necessidade de uma programação bem plane
jada, tendo em vista o ano eleitoral. Manifestou seu agradeci
mento ao Deputado Antônio Britto pela forma que conduziu
os trabalhos durante sua gestão. Em seguida, convidóu os
Vice-Presidentes eleitos, Deputado Lourival Freitas, Fausto
Rocha e Pinheiro Landim para fazerem parte da Mesa, que,
empossados, fizeram o uso da palavra. Nada mais havendo
a tratar, a Senhora Presidente encerrou os trabalhos às dezes
seis horas e trinta e um minutos e convocou nova reunião
para quarta-feira, dia primeiro de abril, às dez horas. e, para
constar, eu, Maria Ivonb do Espírito Santo, Secretária, lavrei
a.presente Ata. que, depois de lida e aprovada, será assinada
pela Senhora Presidente, Deputada Irma Passoni e encami
nhada à Publicação.

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

5' Reunião Destinada à Eleição do Presidente
e dos Vice-Presidentes, realizada em

19·de março de 1992

No dia 19 de março de 1992, às 15 horas e 30 minutos,
na sala 5, do Anexo 11, da Câmara dos Deputados, reuniu-se
a Comissão de Finanças e Tributação, presentes os seguintes
Deputados: Francisco Dornelles, João Alves, José' Falcão,
Manoel Castro, Roberto Magalhães, Simão Sessim, Tourinho
Dantas, Fernando Bezerra Coelho, João Carlos Bacelar, Ma
noel ~oreira, Wilson Campos, Nelson Jobim, Éden Pedroso,
Sérgio Gaudenzi, Basílio Vi11ani, Delfim Netto, José Lou
renço, Jackson Pereira, José Dirceu, Paulo Bernardo, Félix
Mendonça, Paulo Mandarino, Pedro Novais e Luiz Carlos
Hauly. Compareceu, ainda, o Deputado José Maria Eymael.
Os trabalhos foram abertos e conduzidos pelo Deputado Beni
to Gama, Presidente da Comissão na Sessão Legislativa ante
rior. A reunião foi convocada pelo Presidente da Câmara
dos Deputados, Deputado Ibsen Pinheiro, tendo em vista
o disposto nos arts. 28, § 21', e 39, § 19 do Regimento Interno,
para instalação dos trabalhos e eleição do Presidente e Vice-'
Presidente da Comissão. O Presidente, Deputado Benito Ga
ma, declarou abertos 'os trabalhos, prestando esclarecimentos
a respeito do processo de votação, que foi iniciado a seguir,
dele participando os seguintes Deputados: Manoel Castro,
José, Falcão, João Alves, Benito Gama, Francisco Dornelles,
Fernando Bezerra Coelho, Manoel Moreira, Wilson Campos,
João Carlos Bacelar, Sérgio Gaudenzi, Éden Pedroso, Basilio
Villani, José Lourenço, Jackson Pereira, José Dirceu, Félix
Mendonça, Paulo Mandarino, Pedro Novais e Luiz Carlos
Hauly, titulares; Simão Sessim, Roberto Magalhães, Nelson
Jobim e Paulo Bernardo, suplentes. A convite do Presidente,
o Deputado Félix Mendonça, como Secretário, fez a chamada
nominal. Encerrada a votação, o Presidente designou os De
putados José Falcão e José Maria Eymael para escrutinadores.
Constatada a coincidência entre o número de votantes e o
de sobrecartas, o Deputado Benito Gama proclamou o resul
tado: para Presidente, Deputado Francisco Dornelles, 23 vo
tos; para 1" Vice-Presidente, Deputado Manoel Castro, 23
votos; para 21' Vice-Presidente, Deputado Basílio Villani, 23
votos; para 3" Vice-Presidente, Deputado Fernando Bezerra
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Coelho', 23 votos. A seguir, convidou os elc:itos para compo
rem a Mesa. O Deputado Francisco Dornelles assumiu a Presi
dência da reunião, passando a palavra ao Deputado Benito
Gama, que agradeceu a colaboração recebida, durante sua
gestão, dos Parlametnares, Partidos Políticos e funcionários.
O Deputado Francisco Dornelles agradeceu ao PFL a confian
ça demonstrada ao indicá-lo para candidato à Presidência da
Comis~ão e aos Parlamentares, por terem homologado seu
nome através da votação. Após declarar-se honrado com sua
eleição para órgão técnico de grande importância, enfatizou
ser a posse ato meramente formal, já que, a seu ver, a Presi
dência era exercida, de fato, por todos os membros da Comis
são. Finalizando, elogiou a atuação do seu predecessor, procla
mando o propósito de dar continuidade ao seu estilo de traba
lho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
reunião, às 16 horas e 30 minutos, antes convocando nova
reunião para o dia 25, quarta-feira, às 10 horas, destinada
a traçar o cronograma de atividades para o corrente ano.
Para constar, eu, Mariq Linda Magalhães, Secretária, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente e irá à publicação. Deputado Francisco Dor
nelles.

COMISSÃO ESPECIAL PARA PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N· 824, DE 1991, QUE

"Regula direitos e obrigações relativos à proprie
dade industrial".

10~ Reunião (Ordinária) realizada em
12 de março de 1992

Aos doze dias do mês de março de mil novecentos e
noventa e dois, às dez horas e trinta e cinco minutos, na
sala número nove, do Anexo lI, da Câmara dos Deputados,
sob a Presidência do Senhor Deputado Alberto Goldman,
reuniu-se, ordinariamente, a Comissão Especial para proferir
parecer ao Projeto de Lei n9 824, de 1991, que "regula direitos
e obrigações relativos a propriedade industrial". Estiveram
preseIlt~_~ os seguintes senhores deputados: Alberto Goldman
(Presidente), Sandra Starling (1 ~ Vice-Presidente), Magalhães
Teixeira (29 Vice-Presidente), Ney Lopes (Relator), Carrion
Júnior, José Carlos Aleluia, Liberat') Caboclo, Nelson Jobim,
Nelson Proença, Roberto Campos, Roberto Cardoso Alves
e Valdemar Costa Neto, titulares: César Bandeira, Elísio Cur
vo, Jaques Wagner, José Maria Eymael e Paes Landim, su
plentes: Aldo Rebelo, não membro. O Senhor Deputado Mar
celo Barbieri justificou sua ausência. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente deu por abertos os trabalhos.
ATA - Tendo em vista a distribuição antecipada de cópias
da Ata da reunião anterior a todos os membros presentes,
o Senhor Presidente indagou da necessidade de sua leitura,
dispensada pelos senhores deputados por sugestão do Senhor
Deputado Carrion Júnior. Em discussão e votação, a Ata
foi aprovada por unanimidade. Qrdem do Dia - Assuntos
internos. O Senhor Presidente esclareceu que a presente reu
nião fora convocada com o objetivo de ouvir as considerações
do Senhor Relator sobre o Projeto de Lei n° 824/91, e seguida,
iniciar um processo de discussão dentro da Comissão. Antes,
porém, o Senhor Presidente resolveu a Questão de Ordem
levantada pelo Senhor Deputado Canion Júnior, com ponde
rações e apoiamento dos Senhores Deputados Aldo Rebelo,
José Carlos Aleluia, Sandra Starling e finalmente do Senhor
Relator, Deputado Ney Lopes, no sentido de que fosse conce-

dido mais tempo para análise da matéria. Ficou estabelecido,
pois, que a abertura do prazo para recebimento de emendas
na Comissão, ficaria para o dia dezenove de março, estenden
do-se por cinco sessões, até o dia vinte e cinco do, mesmo
mês. A Senhora Deputada Sandra Starling, pediu, então, li
cença para se retirar do recinto da reunião para participar,
no plenário da Câmara' dos Deputados, da solenidade de co
memoração do Dia Internacional da Mulher. O Senhor Presi
dente, em seguida, deu a palavra ao Senhor Relator, para
que apresentasse suas considerações sobre o Projeto de Lei
ne82411991. Após essa exposição, o Senhor Presidente colocou
a palavra à disposição dos Senhores Deputados para que fizes
sem, também, suas considerações sobre as questões levantadas
pelo Senhor Relator. O Senhor Deputado Nelson Jobim elo
giou o trabalho e a competência do Senhor Relator em identi
ficar os pontos de dificuldade que se apresentarão aos Senho
res Deputados. Solicitou, ainda, ao Senhor Presidente, o esta
belecimento de uma cronologia dos trabalhos, no sentido de
iniciar, com certa urgência, efetivos debates sobre o tema,
e, logo em seguida, passar ao processo decisório. O Senhor
Presidente esclareceu, então, que após a apresentação das
emendas, o Senhor Relator deverá anunciar a data para a
apresentação de seu relatório e, para tanto, será convocada
reunião da Comissão Especial. Colocou, em seguida, em vota
ção a proposta do Senhor Deputado Carrion Júnior, que foi
aprovada pelo plenário, de que fossem convidados represen
tantes de entidades da Argentina (CILFA), Chile (ASILFA)
e Estados Unidos (Associação dos Produtores Farmacêuticos
Genéricos) para trazerem suas contribuições sobre a matéria.
O Senhor Presidente deu ainda a palavra aos Senhores Depu
ebelo e José Carlos Aleluia, que teceram considerações sobre
a importância, para a Nação, do projeto em análise e sobre
os estudos aprofundados de que deverá ser alvo, antes de
sua apreciação. Por último, foi concedida a palavra ao Senhor
Deputado Liberato Caboclo, que, reforçando as considera
ções do Senhor Relator, chamou a atenção para as expressões
genéricas e a linguagem do projeto, alertando os senhores
deputados para a necessidade de maior clareza e de especifi
cações. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrados os trabalhos às onze horas e trinta e cinco
minutos. A presente reunião foi gravada e suas notas taquigrá
ficas, após traduzidas e datilografadas, farão parte integrante
desta Ata. E, para constar, eu, Brunilde Liviero Carvalho

. de Moraes, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e enca
minhada à publicação.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 55/91 (AJUSTE FISCAL)

3~ Reunião Ordinária, Realizada em
24 de Março de 1992

Aos vinte e quatro dias do mês de março de mil nove
centos e noventa e dois, às onze horas e dez minutos, na
Sala n° 17; do Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se
ordinariamente, a Comissão Especial destinada a proferir pa
recer à Proposta de Emenda à Constituição n9 55, de 1991,
do Poder Execu~ivo,que "Altera dispositivos da Constituição
Federal (ajuste fiscal)", sob a presidência do Senhor Deputado
José Dutra (Presidente) e com a presença dos Senhores Depu
tados Germano Rigotto (19 Vice-Presidente), José Lourenço
(29 Vice-Presidente), Benito Gama (Relator), Antonio Carlos
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Mendes Thame, Delfim Netto, Fernando Bezerra Coelho,
Francisco Dornelles, Iberê Ferreira, Luiz Roberto Ponte
(membros titulares), Dércio Knop, Ivânio Guerra, Jackson
Pereira e Jairo Carneiro (membros suplentes), presente ainda,
o Senhor Deputado Luiz Carlos Hauly, não membro; o Senhor
Deputado Jones Santos Neves justificou a sua ausência. Ha
vendo número regimental, o Senhor Presidente deu por aber
tos os trabalhos. Ata: Tendo em vista a distribuição antecipada
de cópias da Ata da reunião anterior a todos os membros
presentes, foi dispensada a sua leitura, em discussão e votação,
a referida Ata foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO
DIA: Discussão do parecer do Relator. Com a palavra, o
Senhor Deputado Benito Gama, Relator, fez a leitura do
seu parecer, que concluiu pela apresentação de substitutivo;
em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão a maté
ria. Usaram da palavra os Senhores Deputados Germano Ri
gotto, José Lourenço, Jackson Pereira, Fernando Bezerra
Coelho, Antonio Carlos Mendes Thame, Luiz Roberto Ponte,
Francisco Dornelles e Jairo Carneiro. O Senhor Presidente
informou ao Plenário que, de acordo com o art. 162, inciso
I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seriam
aceitos os pedidos de destaques até o anúncio da votação
da matéria. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
convocou nova; reunião a realizar-se amanhã, quarta-feira,
dia vinte cinco, às dez horas, para votação do parecer do
Relator, e, para constar, eu Sílvio Avelino da Silva (Secre
tário), lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada
pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação, os traba
lhos foram gravados e, apos traduzidas, as notas taquigráficas
integrarão esta Ata.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
DISTRIBUIÇÃO N~ 1/92

O Senhor Presidente da Comissão de Relações Exterio
res, Deputado PAUDERNEY AVELINO, distribuiu, nesta
data, as seguintes matérias:

1. Ao Senhor Deputado MENDONÇA NETO o Re
querimento s/n? 191- que "submete fazer consignar nos anais
da Câmara dos Deputados a independência da República da
Ucrânia e da eleição do seu Presidente, encaminhando-se
mensagem ao Sr. Primeiro Ministro Vitoldo Fokin, e que
seja solicitado, ao Exm? Sr. Presidente da República, o pronto
reconhecimento da independência daquela República".

Autor: Deputado Edésio Passos.
2. Ao Senhor Deputado OSVALDO COELHO o Pro

jeto de Decreto Legislativo n? 128/91 - que "dá nova redação
ao artigo 13 do Decreto Legislativo n° 70, de 1972, que cria
a Ordem do Congresso Nacional".

Auto,r: Deputado Adylson Motta.
3. A Senhora Deputada BENEDITA DA SILVA a

Mensagem n(' 766/91- que "submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e os Governos da República Argen
tina e da República do Chile para o Estabelecimento da Sede
do Tribunal Arbitral na Cidade do Rio de Janeiro, nas Depen
dências do Comitê Jurídico lnteramericano, celebrado em As
sunção, em 30 de outubro de 1991".

Autor: Poder Executivo.
4. Ao Senhor ALOISIO VASCONCELLOS a Mensa

gem n° 28/92 - que "submete à consideração do Congresso

~acional o texto da Convenção sobre Zonas Umidas de Impor
tância Internacional, Especialmente como Habitat de Aves
Aquáticas, concluída em Ramsar, Irã, aos 2 de fevereiro de
1971, com vistas à adesão do Brasil a esse ato internacional".

Autor: Poder Executivo
5. Ao Senhor Deputado NEY LOPES a Mensagem No

33/92 -que "submete à consideração do Congresso Nacional,
os textos do Ato Constitutivo do Instituto Internacional da
Língua Portuguesa, celebrado em São Luís, Estado do Mara
nhão, em 10 de novembro de 1989, e do acordo Relativo
ao Instituto Internacional de Língua Fortuguesa, Concluído,
em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990".

Autor: Poder Executivo
6. Ao Senhor Deputado JAYME SANTANA a Mensa

gem n? 34/92 - que "submete à consideração do Congresso
Nacional o Acordo de Cooperação na Área de Meio Am
biente, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil, e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em
Brasília, em 10 de outubro de 1990".

Autor: Poder Executivo
7. Ao Senhor Deputado Paulino Cícero de Vasconcellos

a Mensagem n? 35/92 - que "submete à consideração do
Congresso Nacional o texto do Protocolo, firmado em Brasília,
em 14-11-91, para Emenda e Prorrogação do Acordo de Coo
peração em Ciência e Tecnologia, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos da América, em Brasília, em 6 de fevereiro de 1984".

Autor: Poder Executivo.
8. À Senhora Deputada EURIDES BRITO a Mensa

gem no 49/92 - que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo de Cooperação no Domínio do
Turismo, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Italiana, em Roma, em
11 de dezembro de 1991".

Autor: Poder Executivo.
9. Ao .Senhor Deputado Luiz Henrique a Mensagem

no 62/92 - que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Convênio de Integração Cinematográfica, Íbe
ro-Americana, assinado em Caracàs, em 11 de novembro de
1989, pelo Brasil pelas Repúblicas Dominicana, Argentina,
Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela,
Peru, Bolívia, Reino da Espanha e Estados Unidos do Mé
xico" .

Autor: Poder Executivo.
10. Ao Senhor Deputado Sarney Filho a Mensagem no

63/92 - que "submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Protocolo para solução de Controvérsias entre
a República Federativa do Brasil, a República Argentina,
a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguái,
firmado em Brasília, em 17 de dezembro de 1991, no contexto
da I Reunião do conselho do Mercado Comum".

Autor: Poder Executivo.
Sala da Comissão, 23 de março de 1992. - Andréa Maura

V. de Miranda, Secretária.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
O Deputado Euler Ribeiro, Presidente da Comissão de Seguri
dade Social e Família, fez a seguinte

Distribuição 0 9 2/92

Em 24-3-92
Ao Deputado ANTONIO BRITTO:
Aviso no 2.044/92 - do Ministério do Trabalho e Previ

dência Social - que "encaminha cópia de Estimativas de
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Receitas e Despesas Previdenciárias, para o exercício de 1992,
enviadas ao Tribunal de Contas da União".

Projeto de Lei n9 2.562/92 - do Senado Federal (PLS
n9 220/91) - que "modifica a redação do art. 55 da Lei n9

8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização
da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras
providências". ,

Ao Deputado ANTONIO FALEIROS:
Projeto de Lei n9 3.807/89 - do Sr. Elias Murad - que

"dispõe sobre a adição de extrato de ipeca (inauseante e vomi
tivo) aos produtos à base de codeína e zilpeprol a fim de
impedir o seu uso abusivo como droga, em dose alta".

À Deputada CÉLIA MENDES:
Emenda Oferecida em Plenário (Reaberltura de discussão)

ao Projeto de Lei n9 1.471-B/89 - que "dispõe sobre a capaci
dade civil dos deficientes mentais".

Ao Deputado EDUARDO MATIAS:
Projeto de Lei n9 8.598/86 - do Senado Federal (PLS

n9 303/85) - que "dispõe sobre a padronizal;ão, classificação,
inspeção e registro de bebidas dietéticas e dá outras provi
dências" .

Ao Deputado ELIAS MURAD:
Emenda de Plenário ao Projeto de Lei n9 1.848-A/89 

que "destina a renda líquida de um teste da Loteria Federal
Esportiva à Federação Nacional das Apaes e determina outras
providências".

Emendas oferecidas em Plenário ao ][>rojeto de Lei n9

3.284-A/89 - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da inserção
do nome comercial dos corantes, conservantes e estabilizantes
ou similares nas embalagens dois produtos".

Ao Depurado GERALDO ALCKMIN FILHO:
Projeto de Lei n9 1.053/83 - do Sr. Victo~' Faccioni 

que "altera a redação do item IV do art. 49 da Lei n9 6.226,
de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca
de tempo de serviço público federal e de atividade privada,
para efeito de aposentadoria".

Emenda do Senado Federal ao Projeto de Lei n9 1.169-B/88
- que "dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos
e partes do corpo humano, com fins terapêuticos e científicos
e dá outras providências".

Projeto de Lei n9 2.015/89 - que "dispc5e sobre a sistemá
tica de pagamento dos aposentados e pensi.onistas".

Projeto de Decreto Legislativo n9 138/9Jl - do Sr. Osvado
Melo - que "susta a aplicação do disposto no artigo 99, inciso
I, da Portaria n9 3.401, de 8 de agosto de 1991, do Ministério
do Trabalho e da Previdência Social".

Ao Deputado IVÂNIO GUERRA:

Projeto de Lei n9 5.993/90 - do Senado Federal (PLS
n9 63/89) - que "dispõe sobre a construçáo de logradou~os,

de edifícios de uso público e de veículos de transporte coletlvo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência física, nos termos dos arts. 227, § 29, e 244 da
Constituição" .

À Deputada JANDIRA FEGHALI: .
Projeto de Resolução n9 35/91 - Da Sra. BenedIta da

Silva - que "institui Comissão Parlamentar de Inquérito p"ara
investigar a incidência da esterilização em massa de mulheres
no Brasil",

Projeto de Lei n9 1.097/91 - do Sr, Nobel Moura --:
que "dispõe sobre a interrupção da gravidez e dá outras proVI
dências".

Projeto de Lei n9 1.174/91 - do Sr, Eduar~o Jorge e
Sandra Starling - que "dá nova redação ao artIgo 128 do

Decreto-Lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal".

Ao Deputado MAURíLIO FERREIRA LIMA:
Proposta de Fiscalização e Controle n9 32/91 - do Sr.

José Dirceu - que "solicita que a Comissão de Seguridade
Social e Família, requeira ao Tribunal de Contas da União
inspeção extraordinária nas Superintendências da Legião Bra
sileira de Assistência - LBA, dos Estados de Alagoas e do
Rio de Janeiro".

Proposta de Fiscalização e Controle n9 36/91 - do Sr.
José Cicote - que "solicita que a Comissão de Seguridade
Social e Família requeira ao tribunal de Contas da União
a realização de auditoria contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial no Ministério da Saúde, na forma
prevista pela Constituição Federal, para que seja apurado
toda e qualquer irregularidade existente".

Projeto de Resolução n9 47/91 - que "institui Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar denúncias
de irregularidades ocorridas na Legião Brasileira de Assis
tência".

Ao Deputado PAULO PORTUGAL:
Emenda oferecida em Plenário ao Projeto de Lei n9

2.472-A/89 - que "determina a obrigatoriedade de os hospi
tais, casas de saúde, maternidades e estabelecimentos asseme
lhados, públicos e particular de vida, independente de entraves
burocráticos".

Ao Deputado PEDRO CORRÊA:
Projeto de Decreto Legislativo n9 101/85 - do Senado

Federal- que "dispõe sobre o pecúlio parlamentar".
Projeto de Decreto Legislativo n9 146/91- do Sr. Gastone

Righi - que "dá nova redação ao artigo 99 e parágrafo 19

do Decreto Legislativo n9 72, de 1988, que dispõe sobre a
remuneração dos membros do Congresso Nacional e dá outras
providências" .

Ao Deputado ROBERTO JEFFERSON:
Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei n9

6.502-A/85 - que "dispõe sobre o funcionamento das clínicas
que menciona". .

Ao Deputado SAIO FERREIRA:
Indicação n9 12/91 - do Sr. Antonio Faleiros - que

"sugere a manifestação da Comissão de Seguridade Social
e Família sobre a conveniência e oportunidade de implan
tação, na Câmara dos Deputados, de um Programa de Saúde
com base no conceito de risco".

Ao Deputado SALATIEL CARVALHO:
Indicação n9 33/91 - da CPI da Fome - que "sugere

que as Comissões de Seguridade Social e Família e de Finanças
e Tributação se pronunciem sobre a isenção de tributos inci
dentes sobre produtos alimentícios integrantes de cesta bá
sica".

Ao Deputado SÉRGIO AROUCA:
Projeto de Decreto Legislativo n9 53/91 - do Sr. Eduardo

Jorge - que "susta o Decreto n9 38.324, de 19 de dezembro
de 1955, que conce.de a Abifarma condição de órgão técnico
consultivo governamental e dá outras providências".

Ao Deputado VALTER FERREIRA:
Projeto de Lei n9 7.944/86 - do Senado Federal - que

"dá nova redação ao art. 19 da Lei n9 3.529, de 13 de janeiro
de 1959, que dispõe sobre a aposentadoria dos jornalistas
profissionais". -

Projeto de Lei n9 8.589/86 - do Senado Federal - que
"concede aposentadoria especial aos que tenham sofrido res
trição ao livre exercício de atividade profissional em decor-
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rênciH dos atos institucionais, complementares e legislação
correlata".

Projeto de Lei n~ 3.400/89 - do Sr. Uldurico Pinto 
que "dispõe sobre a aposentadoria do garimpeiro, de acordo
com o artigo 202, inciso I, da Constituição Federal".

Sala da Comissão, 24 de março de 1992. - Maria Inês
de Bessa Lins, Secretária.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE COMISSÕES

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Redistribuição n~ 1/92

O Senhor Presidente da Comissão de Relações Exterio
res, Deputado PAUDERNEY AVALINO, redistribuiu, nes-
ta data, as seguintes matérias: ,

1. Ao Senhor Deputado ANNIBAL TEIXEIRA a
Mensagem n~ 540/91 - que "submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Estatuto Orgânico do Instituto
Internacional para a Unificação do Direito Privado(UNI
DROIT), adotado em 15 de março de 1940".

Autor: Poder Executivo.
2. Ao Senhor Deputado LEUR LOMANTO a Mensa

gem n9 543/91 - que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto da convenção Destinada a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto'>
sobre Renda, celebrado entre o Governo da República Fede-

,rativa do Brasil e o Governo da República Popular da China,
, assinada em Pequim, em 5 de agosto de 1991".

Autor: Poder Executivo.

3. Ao Senhor Deputado LUIZ GUSHIKEN a Mensa
gem n9 663/91 - que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto da Convenção sobre controle de Movimento
Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e dua Eliminação,
concluída em Basiléia, em 22 de março de 1989, com vistas
à necessária autorização do Poder Legislativo para que o Brasil
possa aderir aquela Convenção".

Autor: Poder Executivo.
Sala da Comissão, 23 de março de'1992. - Andréia Maura

V. de Miranda, Secretária.

Ata da 28a Sessão, em 25 de março de 1992
Presidência dos Srs.: Ibsen Pinheiro, Presidente;

Inocêncio Oliveira, 1° Secretário; Robson Tuma, 2° Suplente de Secretário;
Nilson Gibson; § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Ibsen Pinheiro
Gen6aio Bernardino
Waldir Pires
Inocêncio Oliveira
Etevaldo Nogueira
Cunha Bueno
Max Rosenmann·
Jairo Azi
Robson Tuma
Luiz Moreira

. Irma Passoni

RoraIma

A10este Almeida - PTB; Avenir Rosa - PDC.

Santa Catarina

César Souza - Bloco; Dejandir Dalpasquale 
PMDB; Dércio Knop. - PDT; Eduardo Moreira - PMDB;
Hugo Biehl - PDS; Jarvis Gaidzinski - PL; Luci Choinacki
- PT; Luiz Henrique - PMDB; Nelson Morro - Bloco; Neu
to de Conto - PMDB; Orlando Pacheco - Bloco; Paulo Duar
te - Bloco; Renato Vianna - PMDB; Ruberval Pilotto - PDS;
Vasco Furlan - PDS.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson
Motta - PDS; Amaury Müller - PDT; Antônio Britto 
PMDB; Arno Magarinos - Bloco; Carlos Azambuja - PDS;
Carlos Cardinal - PDT; Carrion Júnior - PDT; Eden Pedro
so - PDT; Fernando Carrion - PDS; Fetter Júnior - PDS;
Germano Rigotto - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; João
de Deus Antunes - PDS; Jorge Uequed - PSDB; José Fortu
nati - PT; Lufs Roberto Ponte - PMDB; Mendes Ribeiro -

PMDB; Nelson Jobim - PMDB; Odacir Klein - PMDB; Os
valdo Bender - PDS; Paulo Paim - PT; Raul Pont - PT; Tet
100 Kirst - PDS; Valdomiro lima - PDT; Victor Faccioni 
PDS; WíJaop Müller - PDT.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 56 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do Povo Brasileiro,

iniciamos nossos trabalhos.
. Os Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão

anterior.
11 - LEITURA DA ATA

, O.Sr. Nilson Gibson, servindo como 2~Secretário,proce
de a leItura da ata da sessão antecedente, a qual. é, sem obser-
vações, aprovada. .>

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Passa-se à leitu
ra do expediente.

111 - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Finda a leitura
do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. César Bandeira

O SR. CÉSAR BANDEIRA (Bloco - MA) - Sr. Presi
dente, Srs e Srs. Deputados, no ano passado travei uma luta
muito grande no meu Estado, o Maranhão, contra a criação
de Municípios, o que, entendia eu naquela ocasião, era tipica
mente uma farra eleitoreira. Municípios estavam sendo cria-
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dos sem sequer conseguir a viabilidade de um terço da sua
totalidade. Apelei à Justiça e, por unanimidade, o Supremo
Tribunal Federal derrubou a Lei Complementar n9 10. Para
nossa surpresa, a Assembléia foi convocada em sessões ex
traordinárias para elaborar nova Lei, a de n9 15. Esse foi
um fato atípico neste País. A lei foi feita para ser adequada
aos Municípios, e não os Municípios à Lei. Sabemos que
o Supremo concedeu a liminar, mas falta ser julgado o mérito
da Lei Complementar n9 10. Portanto, entendemos que o
processo se encontra sub judice.

Porém não parou só aí, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Também no ano passado foram feitas no Maranhão interven
ções tipicamente políticas, na maioria das vezes não çlando
condições para os Prefeitos se defenderem.

A Constituição Estadual fere frontalmente, no que se
refere às intervenções, a Constituição Federal, nos seus arts.
34, d, 36, 70 e 75. Essas intervenções estão sendo questionadas
no Supremo Tribunal Federal por uma açiio do Procurador
Geral da República, que já se encontra com o eminente Minis
tro limar Galvão, Relator, para ser colocada em votação.
Acreditamos que não demorará para que seja feito mais um
reparo nessas distorções que estão acontecendo em meu Es
tado.

Digo também, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que cabe
ao Governador, pela nova Constituição do Estado, somente
indicar o interventor, porque a intervenç;ão é pedida pelo
Tribunal de Contas dos Municípios, cabellldo à Assembléia
Legislativa votá-la. Esse é um dos fatos mais gritantes que
se conhece nas Constituições dos Estados.

Por lutar contra tamanhas distorções no meu Estado,
estou sendo combatido ferozmente por aqueles que não têm
qualquer compromisso com a moralidade, nem com a digni
dade daquele Estado. Usam a imprensa para atacar até meus
familiares, porque nos meus dois mandatos, no de Deputado
Estadual e agora, no de Deputado Federal, e na minha vida
pública e privada, sempre tive uma conduta que não permitiu
que esses que não a têm tentassem atingir..me com agressões
de ordem pessoal.

Gostaria, agora, Sr. Presidente, que me fosse permitido
mais um minuto para que eu desse conhecimento a esta Casa
de uma nota de esclarecimento que estou publicando hoje
em toda a imprensa de meu Estado.

"NOTA DE ESCLARECIMENTO

A propósito de notícias veiculadas na imprensa
local envolvendo o meu nome e o de pessoas da minha
família, venho a público, em respeito à sociedade mara
nhense, fazer os seguintes esclarecimentos:

1-Não tenho qualquer relal~ão política com o
Sr. Marcos Birochi, cujo veículo com a minha família
se faz por um matrimônio com uma sobrinha, a quem
muito prezo;

2 - O Sr. Marcos Birochi atua na área médica
na condição de estagiário de um hospital de Coroatá,
por ser aluno regularmente matriculado no 109 período
da Universidade Federal do Maranhão, sob o código
74410, conforme declaração da UFMA;

3 - Causa-me estranheza que adversários políti
cos, derrotados nesse campo, recorram a expedientes
tão vulgares e reprováveis para tentar sobreviver. Atin
gir família é dar um atestado público de incompetência
política; é desrespeitar pessoas de Ibem, que nada têm
a ver com a atividade política;

4 - Lamento que os inspiradores da nota não te
nham tido a coragem de assiná-la, uma prova inconteste
de que sua prática é escusa, rasteira e vil;

5 - No entanto, por mais que se escondam no
labirinto que abriga os covardes, são claros os sintomas
de que os inspiradores dessa campanha desonesta, que
usa um estagiário de medicina em Coroatá para atingir
a mim e a minha família, estão em desespero. São
aqueles envolvidos com numerosas execuções bancá
rias, criminosos cheques sem fundos, condenáveis fatu
ras frias, e até em problemas com a própria Univer
sidade Federal do Maranhão;

6 - Da minha parte, manterei inalterada a minha
atuação política, que, graças aos que me conhecem,
tem sido bem sucedida. Mas estarei sempre atento e
pronto para defender a honra da minha família.

Com estes esclarecimentos, dou por encerrada essa
polêmica, lamentando, mais uma vez, os insucessos
e o desespero dos meus adversários."

São esses, Sr. Presidente, os acusadores de um homem
de bem do meu Estado.

Obrigado pela oportunidade que V. Ex~ me deu para
concluir o meu pronunciamento.

.O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Esta Presidência
, tenta ser a mais democrata possível, dentro das possibilidades
regimentais.

O SR. EDÉSIO PASSOS (PT - PRo Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, há três
questões fundamentais a serem tratadas nesta Câmara dos
Deputados.

Os funcionários do Serviço Federal de Processamento
ae Dados, Serpro, através da Federação Nacional dos Traba
lhadores em Empresas de Processamento de Dados e dos
sindicatos estaduais filiados, assim como as Comissões de Tra
balhadores da Empresa, estão desenvolvendo intenso trabalho
para que o Governo Federal fortaleça o Serpro como instru
mento de modernização do Estado e do próprio Governo
Federal, em especial, para que seja possível sua eficiência
no controle e na fiscalização tributária. Esta luta dos funcio
nários do Serpro tem por base a necessidade de que os serviços
fundamentais da informática sirvam aos interesses do povo
brasileiro.

Os motivos da demissão do presidente do Serpro, ocor
rida esta semana, devem ser esclarecidos. Em requerimento
de informação dirigido ao Exm9 Sr. Ministro da Economia,
Fazenda e Planejamento, indagamos das causas dessa demis
são, em especial, porque ')corre uma incompetência adminis
trativa generalizada ho Serpro, conjugada com a falta de inves
timentos para a modernização tecnológica, que, em verdade,
forma um quadro que poderá levar à destruição do Serpro.

A situação se agrava ainda mais em decorrência das de
missões injustificadas de funcionários, perseguidos pelo auto
ritarismo da presidência anterior, que privilegiava aqueles fun
cionários que lhe,davam sustentação interna. Também a situa
ção de achatamento salarial desde 1991 e a destruição da
curva salarial que deveria ser garantida pelo regimento de
recursos humanos, levam aquele órgão a uma dramática situa
ção, submetendo seus funcionários a uma política de arrocho
salarial conjugada com uma política interna autoritária.
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É necessario que o Governo Federal ponha fim a esta
lamentável situação, adotando, de lrnediato. as seguintes pro
vidências:

1 - firme decisão de fortalecer o Serpro, garantindo as
condições orçamentárias, com investimentos para a moderni
zação tecnológica;

2 - aparelhar o Serpra para que tenha maior eficiência
no controle e fiscalização tributária:

3 -readmitir os funciomlrios despedidos injustamente
e dar estabilidade aos demais funcionários, como garantia
de sobrevivência da empresa: -

4 - estabelecer uma política salarial que garanta reajus
tes iguais para todos, em especial em relação aos cargos técni
cos, que têm salários achatados. garantindo a aplicação do
Regimento de Recursos Humanos: ,

5 - pagamento dos débitos salariais, com a correção mo
netária do retroativo do último dissídio coletivo do TST e
um nível de salário para 80% dos empregados como previsto
no Regimento de Recursos Humanos.

O apoio parlamentar à luta dos funcionários do Serpro
é necessário para a defesa dos interesses de nosso País num
campo fundamental como o do controle da informática pelo
povo.

Sr. Presidente, 51'''' e Srs. Deputados, outro assunto me
traz hoje à tlibuna.

O Sindicato dos Radialistas do Paraná iniciou movimento
contra o exercício ilegal da profissão de radialista por elemen
tos alheios à categoria profissional. Com a aproximação do
período eleitoral. vàrios oportunistas estão ocupando lugar
de verdadeiros radialistas, ocasionando o desemprego de mui
tos profissionais. O fato mais deplorável diz respeito à contra
tação ilegal, pela Rádio Antena I, da Rede Féniz de Comuni~

cação, do Sr. Toni Garcia, pré-candidato à Prefeitura de Curi~

tiba.
O Sindicato dos Radialistas está solicitando severa fiscali

zação junto ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social
para que, com base na Lei n" 6.615, de 16 de dezembro de
1978, seja proibido exercício ilegal da profissão por oportu
nistas que utilizam o microfone simplesmente com objetivos
eleitorciros.

Estou encaminhando solicitação ao Ministério do Traba
lho e da Previdência Social para que atenda ao pedido de
fiscalização dos radialistas, dentro das normas de aplicação
da legislação em vigor. assim como ao presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná.

Gostaria de dizer ainda, Sr. Presidente. Sr" e Srs. Depu
tados, que apresentei. na semana anterior, requerimento de
informação dirigido ao Ministério da Infra-estrutura, Secre
taria de Transportes. sobre o recolhimento do ATP reinci
dente sobre as tabelas vigentes nos portos desde 1988, a panir
da Lei n" 7.700, de 21 de dezembro de 1988.

As federações, os sindicatos de portuários e outras entida
des querem saber qual o valor total das operações realizadas
com mercadorias de importação e exportação desde o ano
de 1989 e quais os valores recolhidos a título de Adicional
de Tarifa Portuária, uma vez que esta informação tem sido
sonegada aos trabalhadores.

Há informação de que as administradoras de portos, corno
a Companhia Docas do Rio de Janeiro, não vêm cumprindo
a determinação legal. No mesmo sentido, não há conheci
mento dos programas anuais de aplicação dos recursos oriun
dos do ATP.

As informações existentes dão conta de que a aplicação
desse adicional não vem se destinando efetivamente a investi
mentos para melhoria, reaparelhamento, reforma e expansão
de instalações, pois o Governo Federal não divulga os valores
arrecadados e os totais aplicados.

É fundamental que o povo conheça, com transparência,
os montantes arrecadados e sua aplicação, pois se trata de
dinheiro que deve beneficiar um setor fundamental de nossa
economia.

Espero que em breve o Ministério da Tnfra-estrutura res
ponda às indagações apresentadas e possamÇls verificar a apli
cação correta da lei, ou, caso contrário, poss~ ~stabelecer

as responsabilidades pelo não-recolhimento e a não aplicação
do referido adicional.

Os trabalhadores portuários estão dispostos a levar à fren
te esta questão, por ser essencial ao desenvolvimento desse
setor básico de nossa economia.

o SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, assomo hoje à
tribuna para dar urna explicação sobre um fato que anunciei,
o qual não ocorreu nem irá mais ocorrer.

Havia anunciado que ia pedir a intervenção federal no
Estado do Rio de Janeiro. Imaginava que era possível a in~er

vençao exclusivamente no terreno da segurança. Nada mais
inseguro no mundo, hoje, do que morar no Rio de Janeiro
ou visitar o Rio de Janeiro. E isto 'por' culpa exclusiva do
seu Governador, que mantém o comando da segurança em
todo o Estado, e principalmente na cidade do Rio de Janeiro.
No entanto, quando verifiquei, no Supremo Tribunal Federal,
as condições estabelecidas na Constituição para' que seja feita
uma intervenção, conclui que isso levaria ao afastamento do
Governador. Não quero fazer vítimas no meu c~minho, a
não ser dentro das urnas, e achei que o Governador ia pensar
que, ao invés de tentar derrotá-lo, eu preferia demiti-lo.

Mas não é mais preciso apresentar pedido de irttervenção,
pois, conforme foi noticiado nos jornais do Brasil inteiro,
durante a Eco 92 será feita uma "intervenção branca" no
Rio de Janeiro. Não sei se V. Ex~s leram, mas já foi determi
nado que os planos de segurança para o Estado do Rio de
Janeiro serão feitos pelo Governo do Estado com a sua Polícia
Militar, mas submetidos à aprovação do Exército. Ao mesmo
tempo, notificou-se também que nada menos do que 600 ho
mens da Polícia Federal irão superintender o policiamento
da cidade. Portanto, está declarada a intervenção na área
de segurança, porque ninguém agüenta mais.

Sr. Presidente, quero dizer que a situação, hoje, dos mo
radores do Rio de Janeiro é incrível, haja vista que na Rua
Sá Ferreira, onde foi morto o ator Older CazalTé, quando
dormia em seu apartamento, há um médico que, para não
correr risco de vida, comprou, por um preço altíssimo, seis
toldos blindados para suas janelas. Seis toldos blindados, Sr.
Presidente, para que possa permanecer dentro de sua casa.
Esta é a situação do Rio. Ninguém mais suporta isso.

Confesso a V. Ex' que, como candidato a prefeito do
Rio de Janeiro, o único lançado até agora - e contei com
a unanimidade do meu partido - cheguei a uma conclusão
absolutamente clara a respeito da segurança no Rio de Janeiro,
bem como nas grandes cidades: os síndicos têm a responsa
bilidada da limpeza, da conservação do prédio, da cobrança
das taxas, mas não têm responsabilidade alguma sobre a segu
rança. Quem tem essa responsabilidade é o inspetor de quar
teirão, que nada inspeciona: o Sr. Leonel Brizola. E ficamos
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entregues às baratas. Assim sendo, Sr. Presidente, resolvi
apresentar - estou colhendo assinaturas para isso - proposta
de emenda· que dá ao § 89 do art. 144 da Constituição Federal
a seguinte redação: '

"Art. 144 .
.§ .8°. Os Mun~cípios poderão constituir guardas

mUlllclpms, subordmadas aos prefeitos, destinadas à
proteção de seus bens, serviços e instalações. Com a
existência da guarda municipal, a ela caberá, também,
a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
cessando, no território, a competência da polícia mm:
tar."

Não se trata de uma obrigação, mas de uma autorização.
Mas, de qualquer maneira, Sr. Presidente, não posso

pretender governar o Rio, pois está ele sob o comando do
seu Governador, para quem só a Polícia Militar e a Polícia
Civil podem preservar a ordem.

A situação do Rio é de tal ordem - sabe V. Ex~ 
q~e o Presidente da Associação Internacional de Agentes de
VIagens h?spe~ou-se por quinze dias no Copacabana Palace
e de lá saIU deixando nas mãos do gerente do citado hotel
que é estrangeiro, por sinal, uma carta em que fala das beleza~
do Rio, da excelência do hotel, da simplicidade e da simpatia
?O P?vO cario,ca, mas decl~rando, ao mesmo tempo, que lá
J~mats voltara, porque fOI assaltado sete vezes em quinze
dias, e não pode indicar ninguém. E como diz o Deputado
Card~soAlves: ~'SÓ?" Foi ~orque disseram que ele era amigo
do Bnzola. Se nao fosse, tena sido assaltado muito mais vezes.
Ele foi privilegiado.

Sr. Presidente, como disse, resolvi apresentar essa emen
da, para a qu~l estou colhendo assinaturas, a fim de que
o RIO ~e JaneIro possa ter um prefeito que também seja
~e~ponsavel pela segurança da cidade, pois do jeito que está
e Impossível continuar. Não há como permanecer assim. E,
com? eu pretendo ser eleito Prefeito, qm:ro, desde já, me
mumr ~e mstr~mento qll~ ~e dê, a mim e a outros prefeitos
que assI~ de~eJarem,.o dIreito de superintender a segurança
e garantlr a vida dos cIdadãos cariocas e daqueles que visitam
o Rio de Janeiro.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, como é do conhecimento do País
inteiro, ~~~ tragédia se abateu sobre a favl~la de Barraginha,
no MUlllCIpIO de Contagem, em Minas Gerais, tragédia essa
que consternou todo o País, e não houve, até este momento,
qualquer manifestação objetiva por parte do Governo Federal
no sentido de liberar os recursos necessários para minimizar
a dor daquelas pessoas.

A~abo de vir daquela localidade, Sr. Presidente, e venho
c.omUlllcar a esta Casa que o Sedec - t~ste é um assunto
da maior importância e da maior urgência - fez um levanta
mento, nos últimos dias, e concluiu que há mais de 14 áreas
de risco na região de Belo Horizonte e de Contagem.

Portanto, Sr. Presidente, esta é a minha questão de or
dem. Estamos colhendo assinaturas de Parlamentares de Mi
n~s Gerais, pertencentes aos mais diversos partidos, para enca
mmharmos documento ao Sr. Ministro da Ação Social solici
tfl?d?, encarecendo, mais do que isso, exigindo rápidas provi
de~cIas para que aquela tragédia, que resultou na morte de
maIS de 30 pessoas, não volte a se repetir nessas áreas conside·
radas de altíssimo risco.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Não há questão
de ordem a ser decidida.

Está feito o registro.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora·
dor.) - Sr. Presidente, estava aqui cumprimentando o meu
adversário, que pretende ser candidato não a prefeito, mas,
pelo que tudo indica, a carrasco do Rio de Janeiro, devido
ao lema de sua campanha. S. Ex' está afirmando que será
candidato às duas coisas: carrasco e prefeito. Acho que o
Rio de Janeiro não vai cometer esse suicídio político.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a Câmara dos Depu
tados votará hoje à tarde emenda à Constituição que antecipa
o plebiscito sobre o sistema de governo.

A discussão que se iniciou na sessão de ontem já revelou
as divergências que existem nesta Casa e na sociedade sobre
o assunto.

Sr. Presidente, a antecipação da data do plebiscito de
7 de setembro para 21 de abril do próximo ano constitui uma
necessidade. na agenda política do País. Essa alteração da
data possibilitará ao povo brasileiro, após a realização das
elei~ões munlcipais, o clima adequado para, após um período
de mformaçoes.e de debates através dos meios de comuni
cação, pr~nunciar-se sobre a questão, porque a implantação
de novo SIstema de governo está, hoje, condicionada ao ple
biscito.

Acho isso muito importante, porque, após a promulgação
da C:0~stituição de 1988, que estabeleceu a possibilidade do
plebIscIto e do referendo, não tivemos nenhum plebiscito e
nenhun: r~ferendo na. vida política do País. Este será o primei
ro plebiscito sobre uma questão global, porque não estaremos
a?ena~ c~locando um "x" na palavra parlamentarismo ou pre
sIden~lahsmo, mas fazendo opções que terão repercussões
globais para as questões de governo, para os rumos políticos
do País, tanto em relação a um certo julgamento do Governo
Collo~ como também às opções que o povo brasileiro possa,
conSCIentemente, de maneira politizada e organizada, fazer
no dia 21 de abril.

O Congresso Nacional deve aprovar essa antecipação,
porque, do contrário, realizaremos o plebiscito em 7 de setem
bro, e começará, logo após a revisão constitucional, o debate
do que interessa manter e do que deve ser alterado na Consti
tuição, o que pressupõe um tempo para a discussão, a mobili
zação da sociedade e a sua maturação política. Considero
um risco muito grande a proximidade entre a data do plebiscito
e a data da revisão constitucional. Se o plebiscito for feito
em abril, teremos mais tempo para o debate com a sociedade
sobre o conteúdo da revisão constitucional.

Os que se opõem à antecipação da data, temendo com
isso facilitar algum tipo de hegemonia, de rolo compressor
sobre a revisão constitucional, no meu entendimento, com
todo o respeito, estão equivocados, porque a antecipação pos
sibilita mais tempo para que possamos discutir de maneira
mais detalhada as refonnas políticas que virão acopladas ao
sistema de governo escolhido, seja o parlamentarismo, que
eu detendo dentro do meu partido, seja o presidencialismo.

É fácil observar que um plebiscito possibilita um clima
de debate, um clima de interesse público, um clima de paixão
da sociedade pelas questões políticas globais, principalmente
considerando que a crise social nos leva, até por uma necessi
dade de sobrevivência, a um processo de reivindicações ora
corporativista, ora circunstancial.
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Nós temos obrigação de promover a politização da socie
dade, e é fundamental essa agenda política, para que essa
politização não se dê a toque de caixa, mas se estenda por
todo o ano de 1993, no início com a realização do plebiscito
e, em seguida, com a discussão dos temas de conteúdo que
irão compor o elenco da revisão constitucional, que, pela
proposta, deve começar no dia 6 de outubro.

. Para concluir, quero dizer que sou contra a fixação de
data para o término da revisão constitucional. Acho também
que não se deve enrijecer a possibilidade de implantação do
parlamentarismo, caso seja aprovado, apenas em janeiro de
1995.

Esta é a nossa posição, Sr. Presidente.

o SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nobres Sr" e Srs. Deputados, é
evidente que o plebiscito deve anteceder a reforma constitu
cional, e que tanto o plebiscito quanto a reforma constitucional
devem ocorrer em tempo de paz, de calma, de tranqüilidade.
Senão, repetiremos aquilo que aqui se passou no tempo da
Constituinte. A Constituição foi votada a toque de caixa,
contando, cada orador, com cinco minutos para falar contra
ou a favor de qualquer artigo, de qualquer inciso, de qualquer
proposição. Então, saiu isso que aí está: uma Constituição
que precisa ser reformada, reformulada, porque é a Consti
tuição de ingovernabilidade e da impossibilidade de se estabe
lecer, no País, uma vida tranqüila e equilibrada. Precisamos,
é claro, fazer a revisão constitucional para estabelecer a tran
qüilidade, o equilíbrio na ordem jurídica do País, para que
não se repitam os fatos que têm ocorrido aqui, como, apenas
para citar um exemplo, esse malfadado reújuste de 147%
dos aposentados.

Mas não é esta a questão mais importante. O nobre Depu
tado José Genoíno desbordou do assunto. O importante, Sr.
Presidente, é a preliminar, é o estabelecimento, no Parla
mento, da representação popular com exatidão. Antes que
isso ocorra, ninguém terá moral, ninguém terá condições de
pregar o parlamentarismo. Como pregar o parlamentarismo
se há brasileiros cuja cidadania tem peso 35, e outros cuja
cidadania tem peso 1? Basta o cidadão morar nos limites
de São Paulo para valer 35 vezes menos que o cidadão do
Amapá, ou 23 vezes menos do que um cidadão do Acre.
Esta preliminar é um teste para o espírito democrático desta
Casa. Esta Casa não cumpriu sequer a Constituição, que deu
mais dez Deputados para São Paulo. São Paulo passaria a
ter setenta Deputados e, na realidade, deveria ter 133.

De modo que esta é uma preliminar fundamental. Como
chegar para o povo e dizer: vocês preferem continuar sendo
governados pelo presidente da República ou por um Parla
mento de fancaria, que não representa com exatidão o povo
brasileiro? Porque tem Deputado com muitos votos e Depu
tado sem voto; Deputados dos grotões e dos burgos, da Emen
da do Presidente Ernesto Geisel, que dividiu o Estado do
Mato Grosso em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e o
próprio Parlamento dividiu o Estado de Goiás em Goiás,
Tocantins e Brasília, separou o Amapá, separou Rondônia
etc. etc. .

Esta preliminar é fundamental para que se possa dizer
que o político brasileiro é equilibrado, democrata e está pronto
para o exercício da ação parlamentar; que ele não admite
que um cidadão vote e que o peso desse voto seja diferente
do peso do voto do outro; que ele quer ver praticado o prin
cípio aqui constantemente repetido pelo Deputado Ulysses

Guimarães, o mascate do parlamentarismo, do 000 man, one
vote. antes disso, não temos condições de falar em parlamen
tarismo. Parlamentarismo de quê? Parlamentarismo por quê?
Como parlamentarismo, se não temos um 'Parlamento que
represente com exatidão o povo brasileiro, que não é um
corte da sociedade brasileira, que não é a microfotografia
da sociedade brasileira? Não se pode falar em parlamenta
rismo. É preciso que se corrija, primeiro, a representação
popular, para depois falar-se em parlamentarismo.

É por isso que venho à tribuna, para pedir aos chefes
do parlamentarismo, àqueles que lançam a idéia do parlamen
tarismo, que comandam a campanha parlamentarista, que an
tes corrijam a representação popular no Parlamento. Eles
dizem que vão fazer isso depois, que isso vai surgir com o
parlamentarismo. Não vai surgir coisa alguma, tem que surgir
agora: o erro se corrige no momento em que ocorre .. NãÇl
se deve deixar para amanhã o que se pode fazer hOJe. E
uma promessa falaciosa essa de se corrigir depois. São Paulo
é muito mal representado neste Parlamento. Digo sem orgulho
que São Paulo é responsável pela metade do nosso Produto
Interno Bruto e por quase a metade da tributação paga no
País; em São Paulo vive quase 1/3 da população brasileira;
São Paulo agasalha brasileiros de todos os lados e mostra
uma grande pujança, no entanto, tem míseros 11,8% neste
Parlamento. Que parlamentarismo o quê! Paulista que se pre
za não pode ser parlamentarista.

Durante o discurso do Sr. Cardoso Alves, assumem
sucessivamente a Presidência os Srs. Nilson Gibson,
§ 29 do art. 18 do Regimento Interno, e Robson Tuma,
2e Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Concedo a pala
vra ao SI. Hilário Coimbra.

O SR. HILÁRIO COIMBRA (PTB - PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presip.ente, Srs. Deputados, a
real necessidade da redivisão territorial do País, notadamente
através da Amazônia brasileira, consta tanto dos fundamentos
da nossa Carta Magna quanto do relatório da Comissão de
Estudos Territoriais de 1990. Ficou consignado no respectivo
parecer final a indispensabilidade da criação do Estado do
Tapajós.

Temos a convicção de que a redivisão territorial da Ama
zônia, entre outras questões, deixa transparecer uma oportu
nidade significativa para que se possa executar um desenvol
vimento racional, verificadas as condições ambientais, ligadas
a fatores onde o ecológico tem suas exigências.

A redivisão territorial do Pará, com a criação de uma
nova unidade federativa, numa área de 530.000km2

, deduzidos
dos atuais 1.248.000km2

, que o atual Estado paraense possui,
certamente ensejará condições administrativas e econômicas
mais eficientes e efetivas do que hoje encontramos naquele
Estado. Sabemos que as grandes distâncias dentro de uma
imensa área territorial distorcem para pior o desempenho de
nossa região, quando vemos que no Nordeste, Sul e Sudeste
os Estados têm, em média, 200.000km2

. No Norte, apenas
o Pará e o Amazonas ocupam 113 da extensão continental
do nosso País.

Outro fator básico e de transcendental importância é que,
sem investimentos adequados, os Municípios da Amazônia
ficam à mercê do desenvolvimento desordenado, e a preser
vação ambiental e até a segurança de nossas fronteiras ficam
comprometidas.
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O Estado do Tapajós virá, certamente, para que possa
mos controlar o nosso meio regional. O Comitê Pró-Criação
do novo Estado, que acompanha e subsidia o desenrolar desse
projeto histórico e que vem, há cinco anos, lutando pelo desen
volvimento da nova circunscrição esta,dual, tem hoje diversos
representantes nas dependências desta Casa, fazendo um es
forço em conjunto com nossas lideranças para que possamos
priorizar o projeto e colocá-lo em pauta de votação, visando
à realização do plebiscito, que é o instrumento constitucional
de que dispomos para democratizar o processo em andamento
e legitimar este pleito que consideramos da maior plenitude·
para a região do baixo Amazonas e Tapajós, .

Se Presidente, nós queremos pedir, neste instante, dado
o anseio de mais de 1.200.000 habitant,es da nossa região,
que o Poder Legislativo tenha a sensibilidade de ouvir a deci
são do nosso povo, em plebiscito, sobre I) projeto de criação
em exame, uma vez que aquele espaço territorial já configura
uma realidade concreta e específica, tendlo em Santarém, sua
pretendida capital, um referencial de convergência da econo
mia, da política e do social daquele contexto regional.

A redivisão territorial para a criação do Estado do Tapa
jós será uma forma de tratamento justo que será dado a nossa
população, que tem um potencial muito importante para o
soerguimento da região. .

E para encerrar, gostaria de citar aqui um trecho bíblico
que diz o seguinte: "Das atribuições surge a paciência e da
paciência a fidelidade, confirmada esta fidelidade vem a espe
rança", e esta esperança justifica-se pda humildade, até a
realização dos nossos desejos dignos de nossa consciência.

Muito obrigado.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Sr~' e S1's. Deputados, minha
inscrição não diz respeito à discqssão sobre a antecipação
ou não do plebiscito que definirá a forma e o sistema de
governo. Na realidade, vou tratar de uma outra questão que
interessa aos funcionários públicos: a URP. Mas não poderia
deixar de salientar que o que está em jogo na proposta de
antecipação do plebiscito não é a dist'ussão sobre o sistema
de governo, mas o caráter amplo ou não da revisão constitu
cional prevista no art. 39 das Disposições Transitórias. Por
isso mesmo, ontem, através do companheiro Hélio Bicudo,
externei a minha posição, que é diferente da posição do meu
partido, embora eu vá endossar, hoje, na votação da matéria,
a posição majoritária do Partido dos Trabalhadores.

No dia 7 de abril de 1988, o então Presidente Sarney
editou o Decreto-Lei n9 2.425, suspendendo as URP do Plano
Bresser nos meses de abril e maio para todos os servidores
da administração direta e indireta. Tanto a Justiça do Trabalho
quanto a Justiça Federal, àquela época, declararam a inconsti
tucionalidade da medida, ao decidirem a uma série de ações
dos servidores contra a determinação do mencionado decre
to-lei. Ficou configurada uma situação semelhante à que hoje
estamos vivendo com relação aos 147% devidos aos aposen
tados. Ou seja, instâncias inferiores do Poder Judiciário passa
ram a não reconhecer a constitucionalidade do decreto-lei
ou a deferir o pedido de atribuição da URP. Por isso, o Procu
rador-Geral da República propôs a avo,catória para o Supremo
Tribunal Federal. Foi a última avocatória, que não chegou
a ser examinada no mérito pelo Supr'emo Tribunal Federal,
porque, no dia 5 de outubro de 1988, foi votada a nova Consti
tuição, que acabou com o instituto da avocatória, impedindo,
assim, que o Supremo se manifestasse a respeito dessa ques
tão.

Em agosto de 1988, ou seja, antes da prorflulgação da
Constituição, em 5 de outubro, o próprio Governo tornou
a conceder as URP de maio e abril, mas não concedeu aquilo
que tinha ficado retido nos meses em que se suspendeu o
pagamento. Após a promulgação da Constituição, os tribu
nais, tanto da Justiça do Trabalho quanto da Justiça Federal,
voltaram a deferir o pagamento.

No ano passado, no dia 5 de julho, o Tribunal Superior
do Trabalho enviou ao Ministério da Economia uma consulta
consulta (que tenho aqui em mãos e que interessa a todos
os servidores do Legislativo, do Executivo e do próprio Judi
ciário, em alguns dos seus ramos) sobre a viabilidade legal
de pagar aos seus próprios funcionários a URP relativa aos
meses em que o pagamento havia ficado suspenso em face
do Decreto-Lei n9 2.425. E aí é que está o busílis da questão:.
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional responde afirmati
vamente ao Tribunal Superior do Trabalho, que concordava
com a viabilidade legal, e ainda elogia alguns acórdãos profe
ridos pelos Tribunais Regionais do Trabalho, dizendo que
eles estavam corretos na concessão da URP. No entanto,
no dia 24 de setembro de 1991, uma circular do Secretário
da Administração, Carlos Garcia, considera indevida, para
todos os funcionários do Executivo, aquilo mesmo que o Pro
curador da Fazenda Nacional havia considerado devido aos
funcionários do TST.

A Deputada Maria Laura e eu, com base nessa documen
tação, apresentamos requerimento de informação dirigido,
evidentemente, ao Secretário da Administração, para que nos
explicasse, afinal de contas, por que o Poder Executivo tem
doif pesos e duas medidas: um para os funcionários do Poder
Judiciário e outro para o próprio Poder Executivo. Isto incide
também nesta Casa. Por que a Câmara dos Deputados, o
Senado Federal, enfim, o Poder Legislativo não paga a URP
que os próprios tribunais já estão pagando àqueles que inte
gram as diversas instâncias do Poder Judiciário?

A primeira resposta do Secretário da Administração, diri
gida evidentemente ao seu superior hierárquico, é um primor.
Na yerdade, é uma confissão de sonegação a todos os funcio
nários do Executivo. Vejam bem: pede S. Ex~ um prazo maior
ao Secretário-Geral da Presidência da República, porque se
torna indispensável, além de responder ao documento -refe
re-se ao pedido de informações meu e da Deputada Maria
Laura - apresentar argumentação convincente para que se
evitem, em contrapartida, processos judiciais a partir de limi
nares.

Na realidade, reconhece S. Ex~ aquilo que observamos
.0 contra-senso de uma decisão, emanado do próprio Poder
Executivo, para os integrantes do Poder Judiciário e outra
para os do próprio Poder Executivo. Concordamos com essa
dilatação de prazo e, agora, recebemos uma resposta longa,
mas que é uma tergiversação. O Secretário não dá resposta
a nenhuma de nossas indagações. Por isso mesmo estamos
reenviando o requerimento de informações. Queremos saber
se a Presidência da República assume ou não a resposta dada
ao TST. Que acabe de uma vez por todas essa novela de
uns funcionários receberem o pagamento da URP devida e
outros não.

Era o que tinha a dizer, agradecendo a liberalidade de
V. Ex\ Sr. Presidente.

o SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão do ora
dor.) - SI'. Presidente, Sr·' e Srs. Deputados, o Governo

-Federal e o Ministro da Agricultura estão ~astando muito
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O SR. ERNESTO GRADELLA (PT - SP. Pronuncia'
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!' eSrs. Deputados,
queremos enumerar os motivos por que somos radicalmente
contrários à emenda de antecipação do plebiscito que definirá
a forma e o sistema de governo.

Em primeiro lugar, o País vive uma gravíssima crise eco
nômica, política e social que repercute violentamente sobre
a classe trabalhadora e os pobres. A política econômica entre
guista e antipopular do Governo Collor levou os salários ao
seu nível histórico mais baixo, e o desemprego não cessa, <:ie
crescer, enquanto se multiplicam as concessões escandalosas
ao grande capital nacional e internacional, 'que seguem cons
truindo grandes fortunas à custa da miséria crescente da maio
ria da população. As promessas eleitorais do Governo Collor
foram rasgadas, e a maioria da população rechaça sua gestão.
Neste sentido, a atual emenda constitucional que antecipa
o pleb!scito sobre a forma e o sistema de governo para 21
de abnl de 1993 representa uma articulação para evitar que
o justo ódio de milhõ,es contra o Governo faça Collor aban
donar a Presidência. E uma válvula de escape contra o cresci
mento do movimento nas ruas pela bandeira "Fora Collor",
na medida em que assegura a manutenção do Governo até
1995.

com a propaganda da supersafra do Rio Grande do Sul. Em Em segundo lugar, ao mesmo tempo que não questiona
primeiro lugar, trata-se de mentira, porque o Rio Grande o mandato de Collor, propõe a entrada em vigência de um
já colheu mais do que está previsto. Por que, Sr. Presidente, novo sistema de governo somente a partir de 1995.
Sr!' e Srs. Deputados, essa propaganda? Qual o seu sentido? Em terceiro lugar, trata-se de uma articulação com maio
Acontece que o preço mínimo do milho está cotado em ria daqueles que querem um parlamentarismo reacionário,
Cr$10.280,OO, mas, com essa onda de supersafra, os agricul- ou seja, mantendo o Senado e a falta total de uma verdadeira
tores estão vendendo a Cr$7.000,OO e, em alguns lugares, proporcionalidade na Câmara Federal, onde um voto do Acre
a Cr$6.000,OO a saca, porque a propaganda faz com que o vale por quinze VÇltos de São Paulo, por exemplo. As leis
agricultor entenda que não haverá lugar para armazenar o eleitorais permitem o claro predomínio do poder econômico
milho que o Rio Grande do Sul vai produzir. dos patrões e latifundiários; onde o acesso à imprensa e aos

A propaganda diz mais: "Quando povo e Governo pegam meios de comunicação e difusão permanecem restritos a uma
juntos, as coisas acontecem". Como se o Governo tivesse minoria. E não é por acaso pois a frente dos que estão a
parte do mérito nessa safra que o Rio Grande vai agora colher. favor da antecipação do plebiscito vai até o próprio Presidente

Collor!Prova de que não há mérito do Governo é que a área plantada,
no Rio Grande do Sul, aumentou apenas 1% em relação Em quarto lugar, por que não submeter a um plebiscito
ao ano passado, e a percentagem de insumos, de adubo, é os grandes temas que preocupam a população brasileira? Por
mais ou menos a mesma. Portanto, o Governo não tem parte que não perguntar se a população está a favor de seguir pagan
nessa safra. E mérito das condições climáticas, que favore- do a dívida externa, se está a favor da política econômica
ceram a agricultura. do Governo, se está a favor da reforma agrária, do salário

mínimo do Dieese e se está a favor de que Collor siga gover-
O Ministro da Agricultura, através da sua assessoria, deu nando ou não?

agora para responder por escrito a discursos feitos nesta Casa. Em quinto lugar, dentro desta emenda também se está
Enviou-nos um ofício dizendo que não devemos criticar o preparando uma reforma reacionária da Constituição, de per
Governo, mas enviar projetos que auxiliem a sua adminis- si. já capitalista e reacionária, através da instituição de uma
tração. O Governo ignora que nós já enviamos vários projetos, comissão proporcional do Congresso que prepara a revisão
sendo um deles o da reforma agrária, que o Ministro, já há constitucional a partir de outubro de 1993, na qual se procurará
dois anos, está propagando. E até agora nada fez. E o nosso aprovar aqueles pontos que não conseguirem aprovar neste
projeto ainda não foi apreciado por culpa da bancada do ano através do "emendão" e que será feita por um Congresso
Governo, dos Deputados que o apóiam. Apresentamos um reacionário e conservador.
projeto sobre ITR que foi rejeitado, e agora a nossa bancada Por tudo isto, nosso caminho é outro. Os representantes
o reapresenta, para que o fazendeiro pague também o imposto' .da esquerda e dos trabalhadores nesta Casa devem posicio
sobre a propriedade. Tenho uma propriedade de 22 hectares nar-se contra esta emenda e somar-se às lutas crescentes nas
em Miraguaí, no Rio Grande do Sul, e pago mais ITR 'do ruas para que Collor deixe o Governo como única forma
que Ronaldo Caiado, que é dono de milhares de hectares. de sa!isfazer às reivindicações mais urgentes da população.

São coisas assim que o Governo deve reconhecer. A ban- E neste sentido que vão as iniciativas de propor o im-
cada do Partido dos Trabalhadores está aqui contribuindo. peachment ou a realização de eleições gerais imediatas, como
Infelizmente, o mesmo não acontece com a maioria dos Depu- propusemos no final do ano passado.
tados, que são a vanguarda do Presidente da República. Mas o mais importante é que devemos entender que a

Era essa a denúncia que queria fazer. saída para colocar para fora este Governo ilegítimo é nos
somarmos às lutas de massas, como a campanha contra a
priv.atização da Previdência e pelos 147%, e às greves salariais,
como dos professores do Rio de Janeiro, e começarmos a
preparar, desde já, um grande 1q de Maio nacional e unificado
contra Collor e o FMI, que seja uma preparação para uma
greve geral que derrote a política econômica de arrocho, misé-
ria e entreguismo! .

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RI. Sem revisão do
orador.) ...,- Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, ocupo a
tribuna, e não o microfone do plenário, mesmo conhecendo

. as normas regimentais, porque estou de posse de uma vasta
documentação e não posso fazer a explanação sem ter o apoio
da bancada.

Tive a oportunidade de mandar publicar no Jornal do
Brasil de ontem uma ampla matéria denunciando um dos
maiores corruptos do País: o Sr. Roberto Marinho.

Corrupto, porque se beneficia, de forma espúria, de re
cursos públicos e de todos os expedientes para continuar am
pliando o seu patrimônio. E mais: utiliza-se também do seu
império de comunicações para estabelecer a sua verdade.

Sr. Presidente, denunciei que o Sr. Roberto Marinho
e empresas ligadas à Globo remeteram para o exterior, através
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de contas de doleiros, num curto período, para um pequeno
banco de Nova Iorque, aproximadamente 6 milhões de dóla
res. O Sr. Roberto Marinho, na explanação e na resposta
que dá hoje no Jornal do Brasil, mais uma vez utilizando-se
dos artifícios a que está acostumado, manipulando a informa
ção, procura afirmar que faz remessas legítimas e legais através
do Banco Central, o que não é verdade.

Em Nova Iorque, um determinado banco faliu. Em decor
rência disso, toda documentação veio à tona nos Estádos Uni
dos e chegou às minhas mãos.

O Sr. Roberto Marinho é corrupto, não merece nenhum
respeito e tem-se utilizado do seu veículo de comunicação
até para'desmoralizar o Congresso Nacional.

É preciso que esta Casa assuma suas responsabilidades,
para que possa colocar no banco dos réus um grande crimi
noso, o Sr. Roberto Marinho, que, com seu império, chega
a intimidar Parlamentares.

Tive oportunidade de requerer uma CPI sobre o escân
dalo da NEC, mas vários Srs. Deputados signatários do reque
rimento, devidamente pressionados, retiraram as respectivas
assinaturas. Mesmo assim, o brio desta Casa foi suficiente
para que tivéssemos o número necessário de assinaturas. Com
toda certeza, na próxima semana, a CPI da NEC estará insta
lada, e o SLRoberto Marinho será verdadeiramente desmas
carado.

E mais, Sr. Presidente: quero ver qual será o posiciona
mento do Congresso Nacional. Tenho em mãos escritura que
prova que o Sr. Roberto Marinho recebeu um empréstimo
da Caixa Econômica Federal no valor de 38 milhões de dóla
res, aproximadamente. São 5 milhões e 500 mil UPF. Ele
já recebeu as três primeiras parcelas e receberá a última no
dia 2 de abril.

A Caixa Econômica Federal, que não tem recursos para
aplicar no saneamento básico, na construçã.o de casas popula
res, empreta ao maior corrupto do País 38 milhões de dólares,
aproximadamente, para serem pagos em dez anos, com juros
de 16% ao ano.

Vou concluir, Sr. Presidente. Está-se tentando baixar os
juros reais para 2% ao mês, e o Sr. Roberto Marinho consegue
recursos da Caixa EconómicaFederal, um banco social, a
juros de 16% ao ano - isso .5 uma imoralidade - e oferece
imóveis' superestimados como garantia.

É, preciso que esta denúncia tenha vf~rdadelTa repercus
são. Todos os meios de comunicação do Brasil a receberam
hoje, e verificamos poucas linhas num só veículo de comuni
cação, a Folha de S. Paulo. Neste País há dinheiro para pagar
todos os corruptos, e só vão para a cadeia os ladrões de galinha.
Precisamos colocar todos os corruptos na cadeia, desde os
pequenos até os grandes. O Governo não tem dinheiro para
pagar os aposentados, mas tem dinheiro para o Sr. Roberto
Marinho usurpar dos cofres públicos.

O Congresso Nacional precisa compreender que o prin-
, cípio e o discurso da moralidade equivocada têm sido instru

mento para quebra das instituições democráticas no Brasil.
Assim aconteceu com Getúlio Vargas, com o chamado "mar
de lama", e com João Goulart. E hoje as instituições democrá
ticas estão submetidas a risco. É preciso que o principal corrup
to deste País enfrente a força do Congresso Nacional. Somente
assim o Sr. Roberto Marinho, esse grande: corrupto da Pátria,
poderá ficar atrás das grades.

A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, primeira-

mente, gostaria de deixar registrados os meus agradecimentos
aos Srs. Deputados e aos Srs. Líderes pela oportunidade de
presidir a Comissão de Ciência e Tecnologia, Gomunicação
e Informática. Dificilmente mulheres ocupam cargos de dire
ção no Parlamento. Historicamente, foram poucas as chances
que tivemos de ocupar cargos desse escalão.

Em segundo lugar, estou muito preocupada em que o
Parlamento passe a funcionar de fato. Esperamos que as Co
missões tenham a estrutura suficiente e necessária para que
apressemos a apreciação de dezenas de projetos que lá estão
e se tornem órgãos de posicionamento t~cnico, político e de
conteúdo de profundidade. Que não nos tornemos, numa Co
missão, meros despachantes de projetos que não são profuda
mente discutidos, a fim de que tenhamos posição em relação
a grandes diretrizes, para que este País tenha, principalmente,
a estrutura suficiente e necessária ao desenvolvimento da área
de ciência e tecnologia.

Penso que temos de definir como queremos um sistema
de telecomunicações no Brasil. Sabemos que o Governo já
anuncia a privatização do sistema de Telebrás, mas o Con
gresso ainda não se deu conta da importância dessa questão
e não tomou posição em relação a isso. ,

Esperamos que as Comisssões sejam também fórum de
debate de todas as posições, favoráveis ou contrárias, e que
nós possamos formar opiniões nesses debates e não somente
dar o voto "sim", "não" ou, muito pelo contrário, abstenção.

Outra questão que considero fundamental para a Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática é
traduzir para o Brasil o que significa a Terceira Revolução
Industrial na base tecnológica, em que o ponto central é a
informática e a microeletrônica ligada a novos materiais.

Sabemos que vão fazer parte da grande mudança mundial
apenas os países que também produzirem ciência e tecnologia.
Se nos transformarmos num país apénas comercializador de
produtos advindos do exterior ou simplesmente montador de
caixas pretas, sem produzir ciência e tecnologia, na verdade,
o Brasil estará fadado a centenas de anos de atraso muito
maior do que já enfrentamos nos anos anteriores.

Essa mudança tem que ser profunda e ampla, e espero
que os membros da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicaçíio e Informática possamos contribuir com opiniões aber
tas, fornecendo novo instrumento também para trabalhado
res.

Na medida em que inovamos na área tecnológica, o que
acontece de fato é a dispensa dos trabalhadores, não é um
novo sistema de gerenciamento em que os trabalhadores são
reciclados, preparados para as novas funções advindas da mu
dança. Isso é algo preocupante, e espero que possamos traba
lhar juntamente com a Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público e com a Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, pois esse tem de ser um trabalho con
junto.

Portanto, Sr, Presidente - e é bom que o nobre Depu
tado Ibsen Pinheiro tenha assumido a Presidência - espera
mos ter da Presidência e da'Direção desta Casa pleno apoio
para que as Comissões funcionem efetiv~mente, com estrutura
adequada, para que possamos levantar este Parlamento como
órgão qúe contribui para a democracia, e não simplesmente
um órgão submisso soberano, que delibere sobre coisas que
não política nacional.

Durante o discurso da St! Irma Passoni, o Sr. Rob
son Tuma, 29 Suplente de Secretário deixa a cadeira
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da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen Pinheiro,
Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa, antes
de dar a palavra ao próximo orador, quer fazer um apelo
aos Srs. Deputados que se encontram nos gabinetes de Lide
ranças e no Anexo IV para que acorram ao plenário. Logo
após a apresentação das proposições, daremos início a uma
extensa e importante Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala-
vra ao Deputado Pedro Pavão. .

O SR. PEDRO PAVÃO (PDS - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, em tempo
algum uma classe trabalhadora foi tão achincalhada, desres
peitada e marginalizada como está sendo a de servidores públi
cos municipais, estaduais e federais. Percebe-se uma tremenda
manipulação por parte dos governantes, que, numa atitude
irresponsável, acenam com exoneração, perda de gratíficaçãp
e função e pressões diversas aos poucos que se disponham
a lutar por seus direitos reconhecidos em nossa Constituição,.
após muitas lutas e desilusóes.

Nenhum segmento da sociedade se atreve a defendê-los,
a não ser eles próprios. Num país sério nada disso é necef.sário,
pois a lei é cumprida e observada em todas as suas nuances.
Não precisamos de mais leis, precisamos que elas sejam acata
das. Virou praxe servidores públicos pelejarem na Justiça para
terem o que lhes é destinado. A Justiça é morosa e abarrotada
de processos, e as autoridades recorrem a essa negatividade
para ganharem tempo e exporem suas vítimas à opinião púbH- .
ca, por demais deturpada com informações inexatas, como
acontece com. os aposentados.

Na verdade, forma-se um grande círculo vicioso. Funcio
nários públicos não têm proventos adequados, pois não traba
lham direito; por outro lado, não são eficientes, pois não
recebem o suficiente. Afinal, todos são culpados e ninguém
tem culpa? Não há quem se responsabilize por essa situação
caótíca, e cresce a disparidade entre função· igual e salário
desigual.

Cito como exemplo o caso dos fiscais do trabalho <lo
Ministério do Trabalho, cuja equiparação de .função foi efeti
vada com seus colegas fiscais da área do INSS·, faltando. agora
a regulamentação de seus proventos. Que coisa triste! Onde.
fica o princípio da isonomia salarial, no qual é estabelecido
que indivíduos que exerçam a mesma função devem ter o
mesmo vencimento? Não há nenhum mistério nisso, nobres
colegas.

Diante disso, levarei meu apelo ao Ministro Reinhold
Stephanes, confiante no elevado espírito público e na boa
conduta de S. Ex~ à frente do Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, para que pro_ceda à reparação .de uma
injustiça gritante que perdura, desrespeitando direitos e sem
pre exigindo deveres.

Dando prosseguimento ao meu discurso, quero abordar
a matéria publicada no "Jornal da Tarde" da última segun
da-feira intítulada " Fleury contrata mais 127 mil".

Sempre fui implacável em endossar os pedidos de apura
ção das denúncias de corrupção e falcatruas que afloraram
com a saída do ex-Governador do Estado de São Paulo. Contu
do, nesta tribuna, manifestarei meu respeito e esperança na
seriedade e transparência do atual Governador.

Neste ano eleitoral, por mais que queira, não posso ser
confiante num govern~p'or, tido como probo e competente,

que assumiu o governo sob promessas de austeridade e,con
tando meio mandato, fez mais contratações de funcionários
que seu antecessor, que tanto usou e abusou da máquina
administratíva, incidiu em tantas licitações imorais e atos irre
gulares e foi um arrivista empenhado na eleição de seu afi
lhado.

Quando o "austero" Governador chegou ao Palácio dos
Bandeirantes, o Estado contava com 319.776 funcionários.
No cômputo geral, temos mais 44.102 novos dependentes do
Estado.

Isso não é tudo. Está programada a efetivação de mais
83 mil colaboradores.

Em ternios percentuais, a conta de servidores aumentou
22% em relação ao governo passado. Totaliza 5.338 cargos
em comissão, que dependem apenas de indicação, por abso
luta confiança. Esta categoria detém os maiores.salários, sendo'
a maioria assess.ores credenciados nas' empresas estatais, que
empregam verdadeiros marajás de rendimentos exorbitantes.
Estou perplexo com tanto descaramento. São de deixar qual
quer um indignado as manobras pessoais do Erário, pois a
grande maioria dos funcionários com 20 anos trabalhando
não alcançam tamanha mordomia. Vejam bem, a população
paulista, cumpridora das suas obrigações, contribuinte com
pulsória da Nação e do Estado e que, assim como todos os
brasileiros, sente os efeitos maléficos da recessão e do desem
prego, fica vulnerável com as manipulações e interesses eleito
reiros.

. Era o que eu tinha dizer. Agradeço-lhes a atenção.

() SR. JOSÉ DIRCEU (PT -SP. Sem revisão do orador.)
- S~. _Presidente, Srs. Deputados, conjuntamente com o De
putado Pedro Tonelli, demos entrada hoje, nesta Casa, em
um pedido de auditoría, para que o Tribunal de Contas da
União investigue os reCUrsos da administração pública federal
liberados para as entidades dirigidas pelo SI. Luiz Antônio
Medeiros, que montam 1,5 bilhão de cruzeiros. Trata-se de
uma medida indispensável frente ao envolvimento do Sr. Luiz
Antônio de Medeiros e da Força Sindic1.l1 com o ex-Ministro,
Antônio Rogério Magrí e todos aqueles que, no Sindicato
deis Metalúrgicos de São Paulo, na Força Sindical e no Minis
tério do 'trabalho e da Previdência, estiveram envolvidos com
recursos públicos, particularmente com recursos destinados
à Força Sindical.

QUl?ro lembrar a esta Casa que a 10~ Vara da Justiça
Federal do Rio de Janeiro, em atenção ao pedido de liminar
em ação popular impetrada por três advogados, decidiu blo
quear a liberação dos recursos federais destinados ao Sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo, por entender que os contratos
não contavam com base legal, o que caracterizava prática
de favorecimento ilícito.

É hora de o Tribunal de Contas da União e esta Casa
fazerem uma auditoría:, uma investigação desses recursos, por
que, ao contrário do que afirma o SI. Luiz Antônio Medeiros,
seu sindicalismo nem é apolítico nem é de resultados. É um
sindicalismo eleitoral e de negócios. O SI. Luiz Antônio Me
deiros, que antes apoiou o Sr. Antônio Ermírío de Moraes
e o atual Presidente Fernando Collor e, depois,.o atual Gover
nador Luiz Antônio Fleury Filho, ligado ao Partido Traba
lhista Brasileiro, é homem político-partidário que colocou o
sindicalismo não a serviço dos trabalhadores, mas da política
do grande empresariado brasileiro e dos donos do poder.

Faço questão de afirmar que o Partido dos Trabalhadores
dará seqüência a essas investigações até comprovar a legali
dade ou não dessas destinaçóes de recursos federais e da sua
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aplicação, já que, supostamente, estariam sendo dirigidos para
a construção de sede-escola e convênios médicos entre o ambu
latório médico do Sindicato, aliás, fechados no Ministério
da Saúde, e o programa educacional. O Sindicato fechou um
ambulatório que tinha. Pergunto: qual é a política do Sr.
Luiz Antônio Medeiros? Com que objetivo esses recursos
formarão quadros no movimento sindical?

Sr. Presidente e Srs. Deputados, é hora de desvendarmos
por que o Governo Federal, de maneira unilateral, não demo
crática, destinou recursos apenas para a Força Sindical.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB -- PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
o Exército brasileiro, em busca de modernização, acelera o
Plano de Reforma Administrativa.

Algumas mudanças em curso são inovadoras, como a
criação dos Comandos Logísticos e de Mobilização; outras,
são conseqüências das mudanças políticas iniciadas no Go
verno GeiseL A passagem do ClE - Centro de Informação
do Exército - do Gabinete do Ministro para subordinação
ao EME - Estado Maior do Exército - é uma delas.

Com esta medida, o Ministro Carlos Tinoco aumenta
a importância do EME, que, apesar de sua reconhecida com
petência, vinha perdendo terreno para o '''inchado'' Gabinete
do Ministro e para os departamentos.

Na área de ensino, onde indubitavelmente o Exército
pode ser considerado um modelo para a sociedade civil, a
Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial será extinta,
passando a tradicional Escola Preparatória de Cadetes de
Campinas à subordinação da Diretoria de Formação e Aper-
feiçoamentos. '

Só estas mudanças acertadas já justificariam o inandato
de S. Ex~ o General Tinoco à frente do Ministério do Exército.

Mas a sociedade brasileira está aguardando ansiosamente
decisão do SI. Ministro que por certo marcará sua passagein.
Falo da reabertura dos Colégios Militares de Fortaleza, Recife,
Salvador e Curitiba, que tiveram suas atividades encerradas
numa decisão infeliz do então Ministro Leônidas Pires Gon
çalves.

Priorizando o seu projeto do FT/90 acima de tudo, o·'
General Leônidas Pires Gonçalves fez-se surdo ao clamor
da sociedade brasileira, aos Governos Estaduais e a todo's
os segmentos das Forças Armadas, que se posicionariam con-
tra a infeliz mudança. '

Hoje, a FT/90 deu n'água por falta de verbas, e o fecha
mento dos portões tradicionais dos velhos colégios, infeliz
mente, ficou sendo a marca negativa da profícua administração
do General Leônidas Pires Gonçalves.

Com a palavra o SI. Ministro do Exército.

O SR. DÉRCIO KNOP (PDT - SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - SI. Presidente, SI"" e Srs. Deputados, volto a
esta tribuna para apresentar mais um capítulo sobre a polêmica
acerca do índice de reajuste dos ben<~fícios da Previdência
Social em setembro de 1991.

Como é de conhecimento de todos, o Governo concedeu
um reajuste de 54,6%, e os aposentados e pensionistas ganha
ram na Justiça o direito a um reajuste de 147,6%. Pela ótica
do Governo, não haveria recursos suficientes no Orçamento
da Seguridade Social para o cumprimento desta sentença judi
cial. Optou-se, então, pela convocação extraordinária do Con
gresso Nacional em janeiro de 1992, na tentativa de aprovar
um projeto de lei aumentando as contribuições dos trabalha
dores e, assim, obter os recursos adicionais para custear o

reajuste de 147,6%. No entanto, após a auditona do Tribunal
de Contas da União apontar um significativo superávit nas
contas do Instituto Nacional do Seguro Social e da Previdência
Social, a Câmara dos Deputados rejeitou o projeto de lei,
mas se comprometeu a aprofundar os estudos sobre o sistema
previdenciário através de uma Comissão Especial, cujo relató-
rio final será apresentado ainda este mês. "

Diante deste cenário, gostaria de trazer novos elementos
à discussão. Analisando os dados do fluxo de caixa do Instituto
Nacional do Seguro Social em 1991, constata-se que os bene
fícios previdenciários apresentaram um crescimento real de
4% em 1991, o que não é tão elevado, se considerarmos
que, naquele ano, o piso previdenciário foi elevado para um
salário mínimo, o que provocou, de imediato, duplicação no
valor dos benefícios recebidos por mais de quatro milhões
de trabalhadores rurais.

Por outro lado, a arrecadação das contribuições sociais
apresentou expressiva queda real em 1991, se comparada a
1990. De fato, a contribuição de trabalhadores e empregadores
incidente sobre a folha de salários registrou queda de 11%.
Já o repasse de recursos relativos às contribuições sociais inci
dentes sobre o lucro e o faturamento das empresas apresentou
queda real de 70% e 9% respectivamente. No caso do Finso
cial, ou seja, a contribuição incidente sobre o faturamento
da empresa, a situação é particularmente dramática, pois a
arrecadação de 1991 contempla uma elevação na alíquota de
1,2% para 2% desde março daquele ano. Como resultado
final, as receitas sofreram retração real da ordem de 12%.

, Segundo dados da Associação Nacional dos Fiscais de
Contribuições Previdênciárias (ANFIP), estima-se que a per
da de receita na área social tenha chegado a 2,5 bilhões de
dólares. Esta perda está diretamente associada à recessão por
que passa o País, causadora de desemprego, de baixos salários,
da redução como um todo do nível de atividade econômica.
Mas, além disso, as quedas reais na arrecadação das contri
buições sociais e dos tributos em geral são resultado da falta
de um indexador de tributos e contribuições sociais desde
fevereiro de 1991, o que provocou grave corrosão no valor
do recolhimento dessas obrigações federais, tendo em vista
a inflação de 458,6% registrada em 1991 pelo IPC calculado
pela FIPE.

Vale ressaltar ainda que, dentre os recursos responsáveis
pelo financiamento da Previdência Social em 1991, aqui incluí
do o Inamps, verifica-se que 82% são relativos à contribuição
de trabalhadores e empregadores incidente sobre a folha de
salários. As contribuições incidentes sobre o faturamento e
o lucro das empresas representaram apenas 8%, enquanto
os recursos ordinários do Tesouro, isto é, a efetiva contri
buição da União, somaram apenas 4% dos recursos dispo
níveis, recursos estes insuficientes para o pagamento de pes
soal e encargos sociais dos servidores do Instituto Nacional

, do Seguro Social e despesas de administação geral.
, Exposto o quadro real que cerca a Previdência Social

no País, mais uma vez há que se perguntar se é justo que
o trabalhador e as empresas arquem com o ônus de solucionar
um problema para o qual não colaboraram. Ou, ao contrário,
se não caberia à União a cobertura de eventuais insuficiências
financeiras da Previdência Social, uma vez que é mínima a
sua atual parcela da contribuição e grande o seu poder na
definição das políticas a serem seguidas pelo sistema previ
denciário.

,O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'- e Srs. Deputados,
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os segmentos brasileiros da ciência e da tecnologia continuam
vulneráveis. Refiro-me especificamente ao Orçamento do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno
logia - CNPq, que outra vez corre riscos de contingencia
menta, além da possibilidade de desequilíbrio entre verbas
destinadas para bolsas de estudos e para aplicação em pes
quisas.

Por causa desse quadro preocupante, representantes da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência estiveram,
na semana passada, com o Ministro da Economia, Marcílio
Marques Moreira. Foram solicitar o empenho daquela autori
dade para resolver, de imediato, pelo menos os problemas
cruciais enfrentados pelo CNPq neste instante: a indisponi
bilidade de recursos para pesquisa e o fim dos atrasos nos
pagamentos das bolsas.

Contudo, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, mesmo
que se conte com imediata e efetiva ação do Sr. Ministro
da Economia, a solução desses problemas emergenciais não
representa o fim dos percalços que, de longa data, vêm sendo
imposto ao CNPq. O quadro é mais grave e·deve preocupar
a todos aqueles que entendem estar na evolução científica
e tecnólogica do País a base de sustentação para o desenvol
vimento nacional.

Pela matéria que o jornal Gazeta Mercantil publicou sobre
o assunto na última sexta-feira, ficou-se sabendo, por exemplo,
do agravamento da situação da rede de institutos vinculdados
ao CNPq. Uma situação que vem do ano passado, originada
em parte pelo contingenciamento de recursos previstos para
aquele Conselho, segundo palavras de seu Presidente, Marcos
Luiz dos Mares Guia.

Essa rede de institutos, que em 1991 deixou de receber
30% dos recursos para eles previstos, conta, neste ano de
1992, com dotação orçamentária da ordem de 103 bilhões
de cruzeiros. Pelas palavras do próprio Presidente do CNPq,
com apenas esses recursos, e considerado o déficit anterior,
será impossível evitar a deterioração desses institutos.

Não é por outra razão, SI. Presidente, Sf'l' e Srs. Depu
tados, que o Laboratório Nacional de Astronomia, localizado
na cidade mineira de Itajubá, vem funcionando num porão,
como revela a Gazeta Mercantil. Não é por outra razão
que o Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, de vital impor
tância para o País, aguarda sua conclusão, enquanto se espera
pela finalização do prédio do Laboratório Nacional de Compu
tação Científica para abrigar um supercomputador montado
pela sua próp.ria equipe de pesquisadores.

Tal quadro desalentador é registrado, paradoxalmente,
no momento em que o próprio Governo se empenha pela
melhoria da qualidade e da produtividade dos produtos brasi
leiros, com vistas a abrir espaços no mercado externo. Esse
quadro é desalentador ainda porque se percebe, também no
segmento da ciência e da tecnologia, a persistência da falta
de visáo estratégica. Negar recursos à ciência e à tecnologia,
ou fornecê-los fora de tempo, ou em desacordo com as necessi
dades, é entravar a evolução tecnológica brasileira.

Os responsáveis por esse quadro de aflições vividos pelo
CNPq precisam refletir sobre as conseqüências negativas dessa
situação. Vive o mundo, hoje, um abrangente movimento
de revolução científica e tecnológica. O Brasil precisa entrar
nessa corrida e recuperar o tempo perdido para enfrentar
os desafios da era pós-industrial. Mas isso não ocorrerá en
quanto faltar visão entratégica no trato da ciência e da tecno
logia.

Em 30 de outubro do ano passado, ocupei esta tribuna
para denunciar tudo isso e pedir providências para a crise
financeira que já afetava o CNPq. A crise persiste e resultará
em prejuízos para o País.

Renovo meu apelo ao SI. Ministro da Economia no sen
tido de que o empenho prometido por ele na semana passada
não se restrinja ao atendimento das situações emergenciais.
.Exorto o Ministro Marcílio Marques Moreira, em n'ome do
futuro desta Nação, que recomende atenção especial às coloca
ções que o Presidente do CNPq fará nos próximos dias aos
seus auxiliares.

Pelo que foi possível apreender das declarações do Presi
dente daquele Conselho, nada de extravagante será solicitado
por Mares Guia. Ele deseja apenas alteração na proporção
de recursos destinados a bolsas e a pesquisas. E, enquanto
trava essa batalha emergencial, estuda as necessidades de in
vestimentos e pensa em buscar recursos junto a organismos
financeiros internacionais para dar seqüência a um trabalho
que não pode parar. Dou meu apoio e ofereço meu aplauso
ao Presidente do CNPq, pelo esforço que vem desenvolvendo
para, no seu universo de atuação, não permitir que nosso
País se atrase ainda mais nos campos da ciência e da tecnologia.

Muito obrigado.

A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
na sessão de hoje, votaremos a Proposta de Emenda à Constí
tuiç'io n? 51-C, de 1990, que altera os prazos para realização
do plebiscito e da revisão constitucional que definirá a forma
e o regime de governo que vigorará em nosso País após a
reforma da Carta Magna.

De acordo com o substitutivo adotado pela Comissão
Especial que analisou o mérito da proposta, o plebiscito será
realizado em todo o País no dia 21 de abril de 1993. Determina
o período da revisão da Lei Maior, quando o Congresso Nacio
nal seria transformando em Assembléia de Revisão Constitu
cional e funcionaria entre 6 de outubro de 1993 e 21 de abril
de 1994.

Para subsidiar os trabalhos da revisão constitucional, a
proposta de emenda prevê aacriação de uma Comissão inte
grada por membros do Congresso Nacional, obedecido o crité
rio da proporcionalidade partidária, que funcionará no perío
do de 15 de maio a 6 de outubro de 1993.

A importância desta emenda constitucional permite que
o povo brasileiro escolha soberanamente e sem nenhuma inter
ferência externa a forma e o sistema de governo que melhor
atende a seus anseios. O Parlamentarismo é, sem dúvida,
o melhor sistema de governo, pois assegura a substituição
de um governo por outro sem traumas ou seqüelas para a
sociedade. Afinal, quantas vezes no Brasil o presidencialismo
esteve em crise, e os resultados foram inúmeros golpes de
Estado, a exemplo do Estado Novo e a quartelada de 1964.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, pesquisa efetuada
nesta Casa aponta para o fato de que a maioria dos Congres
sistas é favorável ao parlamentarismo. Hoje vamos apenas
votar em primeiro turno a emenda que antecipa a consulta
plebiscitária. Pois ao povo, e somente ao povo, cabe a decisão
final sobre o sistema, que acredito será este sistema que vamos
adotar na revisão constitucional em 1994.

São estas as considerações que registramos hoje, espe
rando que a Emenda Constitucional n? 51(90 seja aprovada
em dois turnos nesta Casa e posteriormente no Senado Fe
deral.
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o SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
preocupa-me a informação dada pelo Sr. Secretário Nacional
de Transportes, durante o recente "Seminário sobre Infra-Es
trutura Nacional", de que somente daqui a três meses o "Novo
Plano Nacional de Viação" estará em condil~õesde ser enviado
à apreciação do Congresso Nacional.

Julgo imprescindível que esse documl~nto seja discutido
com a máxima brevidade pela Comissão de Tranportes da
Câmara dos Deputados, juntamente com o estudo sobre a
privatização da RFFSA.

Já me manifestei contrário à privatização da RFFSA.
Defendo, sim, o aporte do capital privado para a execução
de alguns projetos, como a construção de terminais de locomo
tivas e vagões, ficando a gerência e a operação sob a responsa
bilidade dos próprios ferroviários, que já demonstraram serem
capazes de conduzír a ferrovia. Prova é que em regiões como
a de Serra do Mar, no Paraná, o trem participa no transporte
de 50% do total das cargas exportadas pelo porto de Parana
guá, igualando-se aos resultados obtidos pelos países mais
desenvolvidos.

Isso ocorre no centenário trecho da linha Curitiba-Pa
ranaguá, com rigoroso traçado, que apresenta fortes rampas
e apertados raios de curvas. Essa verdadeira façanha é alcan
çada graças ao acentuado espírito ferroviário daqueles que
vêm acumulando invejável experiência através de sucessivas
gerações.

Hoje, o Correio Braziliense publica matéria, dizendo que
o Governo Federal pleiteia empréstimo externo de 1,5 bilhão
para recuperar e modernizar a ferrovia, "para deixá-la mais
atrativa aos olhos da iniciativa privada" .

Essa informação é bastante preocupante. Há anos, quase
não se investe na malha ferroviária nacional. Há séria carência
de recursos, comprometendo o melhor d{~sempenho da classe
ferroviária. Por que não investir essa importância nos projetos
já existentes na RFFSA e deixar que os próprios ferroviários
a operem e administrem?

O SR. COSTA FERREIRA (Bloco - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
São Luís, a Capital do Maranhão, cidade pacata e hospitaleira,
tem crescido nos últimos anos de tal maneira que o seu sistema
viário e de transportes não conseguiu acompanhar o cresci
mento experimentado, sendo isso causa de grande empecilho
no desenvolvimento social da Capital maranhense. Para que
o desenvolvimento de São Luís seja uma realidade, teremos
que implantar um sistema viário moderno e condigno com
a realidade dos nossos dias.

Não podemos pensar em uma cidade servida satisfato
riamente de um sistema de transportes modernizados, que
atenda às necessidades prementes da população, sem uma
estrutura eficiente, com avenidas, viadutos, ruas adequadas
para transportes mais pesados, contando para isso com um
asfaltamento de bom nível, sistema de sinalização atualizado
e outras medidas complementares.

Para que isso venha a materializar-se, teremos que conse
guir a duplicação da via de acesso de São Luís a São José
de Ribamar, passando por Paço do Lumiar; adequar as interli
gações entre os grandes bairros, tais como Cidade Operária,
Maiobão, São Cristóvão, Cohatrac, Cohama, Olho D'Água,
Turu, São Francisco, Vinhais, Bequim:io, Anjo da Guarda
e toda a região da zona rural da Capital, em especial o setor
de indústria, tanto do Maracanã como do Itaqui.

Com esse trabalho é que esperamos contar com a ajuda
do Governo Federal. Além de darmos uma paisagem mais
atraente à nossa histórica São Luís, estaremos adequando-a
para o seu milhão de habitantes, que celeremente está sendo
alcançado.

Daí, para implantarmos o transporte de massa, prescin
dimos de todos os elementos já mencionados. Por exemplo,
o metrô de superfície, o que seria uma boa aquisição, atenderia
em larga escala às necessidades de locomoção dos habitantes
de São Luís e evitaria os vexames do empurra-empurra de
cada dia e mesmo o desrespeito.

Não há de se negar que São Luís já merece ser cunhada
e preparada para a virada do século, quando se presume que
o que virá será o século das mudanças profundas no aspecto
do conhecimento e, conseqüentemente, da prosperidade so
cial.

Urge a ousadia de darmos passos decisivos para a moder
nidade. Para tal, toma-se necessário o implante de um sistema
viário que respalde a cidade para o futuro, modernizando
toda a sua estrutura urbanística e, com isso, preparando um
ambiente propício a que tenhamos um sistema de transportes
que atenda à nossa população.

A coerência nos mostra que São Luís, juntamente com
São José de Ribamar e Paço do Lumiar, será transformada
em região metropolitana para o crescimento e a prosperidade
de seus habitantes.

Muito obrigado.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco - AM. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~5 e Srs. Deputados, ao escolher
um preservacionista de projeção para lhe confiar o comando
da política ambientalista nacional, o Presidente Fernando Co
llor estava, seguramente, impulsionado a alcançar dois objeti
vos: atender aos apelos dos ecologistas internos e, ao mesmo
tempo, criar condições propícias ao pleno êxito da Conferência
da ONU - a Rio-92, programada para o mês de junho próxi
mo na cidade do Rio de Janeiro.

Infelizmente, o Sr. José Lutzenberger não soube corres
ponder às expectativas gerais, cumprindo uma atuação polê
mica, controvertida e bem distante do seu conhecido discurso.
Não perde ele o mérito de ter ajudado a fundar a primeira
organização ambientalista do País, a Associação Gaúcha de
Proteção ao Meio Ambiente - AGAPAN, mas se mostrou
incapaz de levar para a prática a brilhante retórica que deslum
brava platéias do velho Continente, especialmente quando
proferida em alemão ou em inglês, invariavelmente contendo
pesadas críticas aos seus conterrâneos brasileiros e ao próprio
Governo, a que deveria, por obrigação de ofício, servir com
lealdade.

A demissão, pois, do Secretário do Meio Ambiente já
estava, de há muito, preparada por ele mesmo. Não foi sem
fundamentadas razões que a Comissão Parlamentar de Inqué
rito que inve&tigou o processo de internacionalização da Ama
zônia, por nós presidida, recomendou o afastamento do enge
nheiro agrônomo José Lutzenberger do cargo, em face de
sucessivos erros e inaceitáveis desatinos. Durante sua malo
grada gestão, a população amazônida sofreu muito. Ignorando
a realidade econômico-social em que vivem 17 milhões de
seres humanos, adotou drásticas medidas, coadjuvadas pela
ex-Presidenta do lbama, Sr~ Tânia Munhoz, que, se perdu
rassem por mais tempo, levariam ao colapso praticamente
todas as atividades dos homens que vivem na região. Na inter
pretação míope dos ex-gestores da política ambientalista, a
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Amazônia deveria ser entronizada numa intocada redoma de
cristal, como se fosse uma figura mitológica a ser obrigato
riamente adorada por seus famélicos habitantes.

Hoje, quando são reveladas as ligações do Sr. Lutzen
berger com empresas multinacionais do setor madeireiro e
de celulose, ficam confirmadas as denúncias levadas à CPI
da internacionalização da Amazônia e robustecidas as suspei
tas de que a política ambientalista imposta tinha a torpe e
impatriótica intenção de preservar para entregar o extraor
dinário patrimônio da Nação aos apetites vorazes dos países
que estão com suas reservas minerais quase esgotadas. Uma
hábil e bem urdida estratégia, que se completa com a nova
e badalada doutrina da "soberania restrita", sustentada pelas
grandes potências.

Nós, que sempre nos posicionamos çontrários a essa mal
sinada política, congratulamo-nos com adecisão do Sr. Presi
dente da República. E já estamos vendo, nas primeiras decla
rações do Ministro José Goldemberg, que foi designado para
responder interinamente pela Secretaria do Meio Ambiente,
mudanças significativas e benéficas no setor. A primeira delas
diz respeito à unificação do discurso do governo brasileiro
para o meio ambiente, tendo por base o desenvolvimento
sustentável, ao contrário do preservacionismo insensato. E,
como resultados objetivos, o Brasil deverá receber do Projeto
Floresta e Ambiente - Floan - recursos externos da ordem
de 22 bilhões de dólares para o reflorestamento de 20 milhões
de hectares, além do repasse de 250 milhões de dólares do
G-7 (Grupo dos Sete Países mais desenvolvidos) para o Pro
grama-Piloto da Amazônia.

Acreditamos, diante de tudo isso, que a Região Amazô
nica terá doravante plenas condições de alcançar seu desenvol
vimento auto-sustentado, como sempre defenderam suas au
tênticas lideranças.

Era o que tinhamos a dizer.

O SR. VIRMONDES CRUVINEL (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, necessidade básica e insubstituível do ser humano, prin
cipalmente quando quase toda a humanidade se urbanizou,
a moradia deve se encarada como objetivo primacial das reali
zações do Estado no atendimento à comunidade.

Este problema envolve, ao mesmo tempo, os problemas
da privacidade do lar, da proteção contra a ação destruidora
dos elementos naturais, da segurança individual e coletiva,
da proteção à saúde, do refúgio intocável do cidadão e da
proteção sanitária.

Constitui, o lar a parte física do assentamentb da vida
familiar, configurando-se, ao mesmo tempo, como garantia
da melhor convivência dos grupos de vizinhança.

A explosão demográfica, principalmente no Brasil, tem
relação direta com o problema habitacional. É certo, no entan
to, que o aspecto quantitativo deve merecer a maior conside
ração, impondo cuidados com a utilização do espaço urbano
e a necessidade da infra-estrutura de serviços públicos.

No caso específico de Goiânia, qualquer projeção ou aná
lise terá que ser visualizada, de preferência quanto ao proble
ma habitacional, com uma projeção além do ano 2000, pois
não enfrentaremos apenas o aumento populacional endógeno,
senão também as necessidades crescentes no campo da urbani
zação, bem assim a redução da capacidade contributiva das
populações interessadas para o custeio crescente dos serviços
urbanos.

Verificamos hoje a verticalização do centro da cidade
e dos bairros nobres, o que significa uma concentração dos

serviços de água, esgotos, eletricidade, comunicações e higiene
pública.

Há algum tempo, a lei de zoneamento da cidade incen
tivava esse perfil urbano, o que levou os habitantes da periferia
à procura das cidades vizinhas, atingida Goiânia por grande
número de loteamentos clandestinos em áreas rurais, dificul
tando o orden'amento urbano da Capital.

A retenção de terrenos particulares sem utilização, desti
nados à atividade especulativa, produz a supervalorização das
áreas nobres, atingíveis apenas pelas classes superiores.

A alternativa para as famílias de menor renda con'siste
na busca de loteamentos afastados, sem o mínimo de recursos
urbanos, ou no apossamentr de áreas públicas, improvisan
do-se moradias, até as dolorosas sentenças de despejo.

Não conseguiu o BNH cUnlprir o plano de refinanciar
a construção de'moradias acessíveis a todos, multiplicando-se
as distorções e a desmoralização do sistema, tendo como resul
tante a extinção desse banco.

Entretanto agrava-se o problema em Goiânia, com o in
cremento populacional, sem verbas para a melhoria dos trans
portes, do escoamento da produção, da educação, da saúde,
enquanto se alastra a mais desenfreada especulação em todos
os setores.

Urge promover mudanças na legislação de Goiânia refe
rente à ocupação do solo urbano, para maior abrangência
de todas as categorias de loteamentos, diminuindo o seu custo
final.

Precisamos criar regras que garantam a venda de lotes
pelo custo real, julgada a especulação, emprestando-se estru
tura ao parcelamento. '.

Temos que assumir a responsabilidade de encargos nesse
setor, para solução dos problemas habitacionais da cidade,
propiciando moradia, prioritariamente, à população mais ca
rente.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. EUO DALLA-VECCHIA (PDT - PRo Pronum!fa
o seg~,Iinte ~iscurs?) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. DtW:J.ltados,
com mcontlda satisfação, venho à tribuna participar a realiza
ção da 2' festa Feira, aberta oficialmente no dia 13 de março
passado, no Parque Lacerda Wernek, em Guarapuava,;Pa-
raná. .

O evento reveste-se de grande significado por reVéI;u
o imensurável potencial econômico do Município e a diversifi
cação de sua produção. Ali se realizam ao mesmo tempo,
a l' Exposição Internacional de Gado simental, a 5' Feira
Estadual de Ovinos Meia-Lã, a 2' Feira Estadual da Batata
Bintjê, a 2' Feira Municipa! de Apicultura, a 6' Feira da Mu
lher, a 3' Mostra da Moda Intima e do Vestuário e a 7' Festa
Estadual da Maçã.

Até o ano passado, essas mostras vinham sendo realizadas
separadamente, mas a Festa Feira aglutinou-as todas em uma
única e significativa festividade.

O Município de Guarapuava é o maior produtor estadual
de maçã, o principal centro de criação do gado simental do
País e o maior criador de ovinos do Estado. Para o Prefeito
Fernando Ribas Carli, a 2' Festa Feira é "um dos referenciais
do potencial econômico de Guarapuava".

Todos os municípios produtores de maçã do Estado estão
presentes à mostra, mas val~ ressaltar que Guarapuava deverá
colher este ano 12 mil toneladas de maçã, passando a respon
der por 36% da produção nacional. A área de plantio no
Município corresponde a mil hectares, distribuídos entre qua
tro grandes empresas e vários pequenos e médios produtores.
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Empresários com tradição no setor prometem-lhe novo
impulso, que inclui a exportação do produto para a Inglaterra,
fornecedora para o mercado europeu.

Não só a produção da maçã é extremamente bem suce
dida, como também merece destaque a crial:;ão do gado simen
tal, do qual Guarapuava é o maior centro criatório, com um
planteI de aproximadamente 4 mil animais, dos quais 1.700
puros de' origem. A raça, originária do vale do Simmen, na
Suíça, destaca-se pela rusticidade e por sua dupla aptidão:
fornece igualmente grande quantidade d,~ carne e de leite,
o que a transforma em uma das mais caras e valorizadas do
País. Prevê-se que a comercialização do Simental, durante
a Feira Festa, atinja a casa dos 6 milhões de cruzeiros.

Participam da Exposição Internacional do Gado Simental
38 perc~aristas do Paraná e de São Paulo, com animais impor
tados da Austria, da Alemanha, da Argentina, do Canadá
e da Suiça. Durante a feira será entregue o troféu "mérito
simentalista" aos 10 principais criadores. .

De igual' importância é a Feira de Ovinos Meia-Lã, já
que o Município, com um rebalho de 100 mil cabeças, desta
ca-se como um centro genético por excelência. Planeja-se para
breve a instalação de uma estação de testagem de ovinos
em Guarapuava, a primeira do gênero no País, a qual vai
desenvolver pesquisas e tecnologias para o aprimoramento
do padrão genético do rebanho paranaense, com know-how
de criadores franceses e também a importação de matrizes
e reprodutores premiados.

Além desses expressivos eventos, a Festa Feira reúne
OS produtores de batata bintjê de todo o Estado, podendo
Guarapuava gabar-se de ser o maior produtor nacional, com
um total de 26 hectares plantados.

Por sua vez, é importante salientar a elevada produção
local de mel de abelhas e o grande número de produtores
presentes à Feira Municipal de Apicultura. Já a 6~ Feira da
Mulher expõe belíssimos trabalhos manuais realizados pelos
24 Clubes de Mães do Município, e a 3~ Mostra de Moda
íntima e Vestuário completa o conjunto de atrações do evento,
com um desfile mostrando os últimos lançamentos do setor.

Ao dinâmico Prefeito Fernando Ribas Carli, a todos os
produtores e participantes da 2~ Festa Feira, aos habitantes
do próspero Município de Guarapuava nossas congratulações,
com os votos de muito sucesso e de que aquela rica região
do Estado do Paraná, graças aos esforços de seu povo incan
çável, continue cada vez mais contribuindo para o progresso
e o enriquecimento do nosso País.

o SR. JOSÉ mOGO (PDS - PA. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, não poderia
deixar de manifestar-me favoravelmente aos direitos dos apo
sentados da Previdência Social neste momento, em que a
Câmara dos Deputados, reafirmando :a garantia dos direitos
básicos dos aposentados inseridos na Constituição de 1988,
vai votar o Projeto de Decreto Legislativo nº 153/92, que
garante o pagamento dos 147% aos aposentados e pensionistas
de todo o Brasil.

Coerente com os princípios que sempre defendi no exer
cício de minha vida pública, quero dizer que considero até
um dever de todo Parlamentar responsável apoiar incondicio
nalmente a questão da concessão dos 147% àqueles que dedi
caram toda a sua vida ao trabalho digno e pnodutivo, contri
buindo para a Previdência, na expectativa de !obter, após tan
tos anos de trabalho, uma aposentadoria q~e possa garan
tir-lhes uma vida digna e tranqüila.

Relativamente a essa questão, inclusive, existem dezenas
de decisões da Justiça brasileira, em quase todos os Estados,
garantindo aos aposentados a concessão dos 147%, sem que,
no entanto, esses milhões de brasileiros sofridos e injustiçados
tenham recebido o que lhes é devido, em cumprimento às
sentenças judiciais.

Daí considerarmos de inteira justiça o pagamento desse
reajuste aos aposentados e pensionistas da Previdência Social,
mormente quando os salários dos trabalhadores se acha tão
aviltado. É preciso que as nossas autoridades tenham sensibi
lidade para o quadro grave que vive o apos<;ntado e pensionista
no Brasil, quando sabemos que mais de 80% ganham o equiva
lente ao salário mínimo.

Voto hoje e votarei sempre a favor dos velhos que dedica
ram toda a sua vida ao trabalho honesto e produtivo e que,
por isso, merecem do Poder Público, através da Previdência
Social, para a qual descontaram dezenas de anos, parcela
considerável de seus salários, um amparo para os últimos
dias de suas vidas.

o SR. VALDENOR GUEDES (PTR - AP. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
é nosso desejo propor às autoridades do Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planej;:lmento a introdução de dispositivo na
legislação do Imposto de Renda que possa permitir a dedução
das importâncias gastas em medicamentos.

Isto iria basicamente minimizar o impacto que represen
tam nos orçamentos familiares as despesas referentes ao trata
mento de doentes.

O assalariado - a maioria absoluta dos contribuintes
- enfrenta seriíssimas dificuldades quando se defronta com
problemas de doença, que aumentam sobremodo ao aviar
as.respectivas receitas.

Os preços dos remédios estão além do Poder aquisitivo
da população. Os laboratórios, quase todos multinacionais,
são um fator de desequilíbrio tanto para os orçamentos familia
re!), quanto para a economia interna do País, em face da
fabulosa remessa de lucros para o exterior.

O decréscimo de arrecadação tributária deverá ser com
pensado através de rigorosa fiscalização junto aos fabricantes
e intermediários.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. OSVALDO MELO (PDS - PA. Pronuncia o se·
guinte discurso.) - Sr. Presidente Sr~5 e Srs. Deputados, a
escolha de assessores e de auxiliares capazes e probos é uma
exigência que se faz para que a Administração Pública tenha
condições de bem exercitar suas funções. Assim, é de se elogiar
o procedimento do Ministro da Educação, prof. José Goldem
berg, que nomeou o prof. Edmar Almeida de Moraes para
a chefia da Divisão de Organização do Ensino Superior daque
la Pasta.

Edmar Almeida de Moraes é um paraense dos mais ilus
tres, com vasta folha de serviços prestada ao ensino em seu
Estado e no País, pois desde cedo se envolveu com os proble
mas da educação, inclusive influindo junto a diversos Consti
tuintes para que a Lei Maior dedicasse espaço e atenção à
educação, à cultura e ao desporto.

Hoje, em seus novos encargos, o Prof. Edmar acompa
nhará e fiscalizará a atuação de 93 universidades, 809 facul
dades e 90 institutos de ensino superior, por ser ele, agora,
o responsável pela coordenação e supervisão da política nacio
nal da. educação superior em todo o território nacional.
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Cumpre, ainda, a esse paraense ilustre supervisionar e
acompanhar as atividades das instituições privadas de ensino
superior, através das Delegacias Estaduais do Ministério da
Educação, mediante o desenvolvimento de programas de
apoio à melhoria da qualidade do ensino, a elaboração rle
documentos que possibilitem a avaliação do desempenho da
quelas instituições e a proposição de diretrizes de expansão
e organização do ensino superior.

Vejo Edmar almeida de Moraes no lugar certo. São pou
cos os Ministros que acertam em suas escolhas, pois muitas
vezes são jungidos a nomeações que não atendem aos princí
pios da capacidade e da probidade. No caso presente., sem
dúvida os pressupostos estão perfeitamente atendidos, pelo
que o ensino superior, no Brasil, há de experimentar uma
nova fase, a ser patrocinada por esse paraense que consigo
leva a experiência já desenvolvida na Universidade Federal
do Pará, qual a extensão e a interiorização são programas
permanentes, com quase 50 cursos implantados no interior
do Estado.

Concordo, Sr. Presidente, com os ideais de interiorização
do ensino, inclusive como forma de sua democratização. As
sim, a proposta do novo Diretor da Divisão de Organização
do Ensino Superior do Ministério da Educação, de realizar
um seminário sobre este assunto, há de merecer de minha
parte o maior entusiasmo, e, creio, o mesmo acontecendo
com todos os segmentos interessados na difusão do ensino
em nosso País. Estaremos, assim, dando cumprimento ao dis
posto no parágrafo único do art. 60 do Ato das Disposições
Constituticionais Transitórias, cujo texto foi inspirado no tra
balho do Prof. Edmar Almeida de Moraes.

Quero desejar ao Prof. Edmar todo sucesso em seu novo
cargo. Estou certo, Sr. Presidente, de que o ensino superior
no Brasil vem de ser contemplado com a pessoa certa para
aquele posto. Não o vejo como um carreirista. Não. Antes
é um profissional desprendido, que se interessa .pelo bem
comum, pelo desenvolvimento do País, pela modernização
do ensino, pelo aprimoramento dos currículos, pela melhor
capacitação profissional qualidades que imprime em todos
os seus atos, sem jamais deixar-se envolver por sentimentos
menos dignos.

O Pará observa, com especial emoção, a ascensão desse
seu filho, e o faz com a certeza de que o nosso Estado será
engrandecido através da passagem do Prof. Edmar pela Divi
são de Organização do Ensino Superior do Ministério da Edu
cação.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Srs. Deputados, um
dos indicadores da vitalidade econômica de um país é o trans
porte aéreo. À economias fortes correspondem, obrigatoria
mente, grandes companhias de aviação, cada vez mais rápidas
e eficientes no transporte de passageiros e de cargas. São
as empresas aéreas de tal forma representativas que acabam
por se confundir com os símbolos do lugar. É o'caso da Vasp,
cujo nome evoca, imediatamente, o Estado de São Paulo, .
onde foi criada em 1934.' ..

À época, preparavam-se os pau}istas para a grande arran
cada que os levaria à dianteira do progresso nacional. Ao
mesmo tempo em que se davam facilidades para a implantação
e o desenvolvimento da indústria, fundava-se a Vasp e instala
va-se a Universidade de São Paulo, início do processo que,
~ apenas algumas décadas, faria do Estado úm dos maiores

centros econômicos da América Latina. Ao longo de quase
sessenta anos, transformou-se a Vasp em uma companhia sóli
da e acreditava, mercê do apoio que sempre recebeu do gover
no estadual. Não obstante a condição de empresa pública,
fez-se merecedora do respeito popular pela efi~iência com
que sempre operou, cobrindo milhares de quilômetros para
chegar aos mais longíquos pontos do nosso território.

Atividade econômica de natureza indiscutivelmente pri
vada, o transporte aéreo mostrou-se, com o passar do tempo,
impróprio à administração do Estado. Como dezenas de ou
tros países do mundo, sentimos, também, a necessidade de
privatizar empresas que comprometiam significativamente os
recursos do erário, subtraindo-os da área social a que deveriam
ser destinados. Assim, transferiu-se a Vasp, em outubro de
1990, para a iniciativa privada, conservando, porém, os fortes
laços que a unem à terra e ao povo de São Paulo.

Assumiu-a o SI. Wagner Canhedo, de comprovada expe
riência no ramo de transportes e um dos mais dinâmicos em
presários do País. Dinâmico e corajoso, pois poucos de habili
tariam ao controle de uma empresa com as dimensões da
Vasp. Habituado aos desafios que a outros podem parecer
loucura, Wagner Canhedo pôs mãos à obra e provou-se capaz
de voar tão alto quanto os seus aviões. Num período de grave
recessão, e sofrendo, ainda, das dificuldades que a levaram
à privatização, a Vasp foi a única empresa aérea brasileira
a apresentar crescimento real em 1991. Sua participação subiu
de 28% para 35%, no segmento de passageiros embarcados,
e de 17% para 30%, no de cargas transportadas. Isso é prova
indiscutível do acerto com que vem o Poder Público transfe
rindo para a iniciativa privada negócios saudáveis e lucrativos.

Somos todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, testemu
nhas da autêntica revolução promovida pela Vasp no âmbito
da viação civil, acomodada ao quase monopólio que a caracte
rizava. O vasto leque de tarifas promocionais lançado pela
empresa acabou adotado pelas outras companhias, obrigan
do-as à concorrência própria da economia de mercado. Na
competição quem mais ganha é o cliente, beneficiado com
preços e horários que lhe favorecem o bolso e a vida.

A aquisição do MD-ll, jato de última geração lançado
'há peucos meses pela McDonneU Douglas, vem reforçar os
argumentos da Vasp em favor do seu objetivo prioritário para
este ano: ampliar a participação no segmento internacional
do transporte aéreo. Ao ser privatizada, a participação da
companhia nas linhas internacionais operadas por empresas
brasileiras era de apenas 1%, índice que subiu para 4% já
em novembro de 1991 e que deverá chegar a 8% com as
linhas, recém-concedidas, para Bruxelas e Seul.

A essa participação nas receitas contrapõem-se despesas
inteiramente desfavoráveis a quem não opera no mercado
internacional. Os gastos em dólar das empresas aéreas brasi
leiras correspondem a mais de 50% dos seus custos totais,
tornando imperiosa uma receita correspondente em moeda
forte. Mais rentáveis do que as linhas domésticas, as rotas
internacionais não sofrem todo o impacto da instabilidade
econômica do País, que tanto prejudica as operações internas.

O ano de 1992 deverá, portanto, consolidar a presença
da Vasp no estrangeiro. Estamos certos, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, de qu~ a expectativa se cumprirá, sob o comando
seguro de Vagner Canhedo. A esse grande empresário, exem
plo de confiança e de fé no futuro do Brasil, bem se aplicam
as sábias palavras de Theodore Roosevelt:
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"É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcan
çar triunfos e glórias, mesmo f:xpondo-se à derrota,
do que formar fila com os pobres de espírito, que não
gozam muito nem sofrem muito porque vivem nessa
penumbra cinzenta que não cOl1hece vitória nem der
rota".

Muito obrigado.

o SR. MAURICIMARIANO (Bloco SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~5 e Srs. Deputados,
estamos mais uma vez, vivendo as emoções de um ano olím
pico. E ~ esporte brasileiro, para fugir à regra, continua se
batendo, lutando por todas as formas., tentando sensibilizar
insensíveis, para garantir uma boa participação nos XXV Jo
gos Olímpicos da era moderna, em julho, na cidade espanhola
de Barcelona.

O Presidente Fernando Collor de Mello, um desportista
confesso e praticante, já fez sentir, através da palavra do
Secretário de Desportos, Bernard Rajzman, que nenhum atle
ta brasileiro, seja de que modalidade esportiva for, que tenha
alcançado os índices determinados pelo Comitê Olímpico Bra
sileiro deixará de comparecer ao grande evento. Isso é tranqüi
lizador. Muito tranqüilizador, embora reflita, com todas as
cores, a triste situação do esporte brasileiro. Somos um País

. de economia de mercado, onde a presença do Estado nas
atividades produtivas está cada vez menor, mas onde, diante
da cruel e terrível recessão financeira por que passamos, a
iniciativa privada está se retirando às vezes de forma abrupta
e dolorosa, do campo desportivo, deixando de patrocinar,
como vinha fazendo, equipes e campeonatos. Grandes e pe
quenas empresas, multinacionais e nacionais, alegando as difi
culdades que estão enfrentando, vêm acabando com equipes,
criando um problema de solução cada vez mais difícil.

. O Comitê Olímpico Brasileiro, mais uma vez, não obs
tante a promessa decisiva do Secretário Bernard Rajzml;ln,
se vê obrigado a correr atrás de verbas para financiar a viagem
da delegação, composta de aproximadamente trezentos atle
tas, que pensa levar a Barcelona, ao custo estimado de um
milhão de dólares.

O esforço a ser feito pelo Secretário Bernard Rajzman
significará, se não houver apoio imediato da iniciativa privada,
um enorme sacrifício orçamentário para que o Brasil, uma
potência esportiva emergente, possa participar, não nos mol
des ideais, mas sim nos moldes disponíveis, do maior espetá
culo desportivo do Mundo.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados,a solução definitiva
do crucial e grave problema esportivo brasileiro depende,
unicamente, de providências a cargo do Congresso Nacional.
O Projeto de Lei nQ 2.179, de 1991, do Poder Executivo,
oriundo da Mensagem Presidencial nQ 615/91, que "institui
adicional sobre as apostas em concursos de prognósticos, desti
nado ao fomento de práticas desportivas formais e não-for
mais", depende de decisão do Congresso. Já passou pela Co
missão de Educação, Cultura e Desportos desta Casa, com
voto favorável do ilustre Relator, Deputado Aécio de Borba.

A intenção do Governo, ao nos propor o projeto, é a
de decidir, de uma vez por todas, os problemas gerados pela
falta permanente de recursos de nossas entidades desportivas.
Nele se institui o adicional de sete cruzeiros sobre cada aposta
feita nos concursos de prognósticos. Esse valor, já defasado,
poderá ser atualizado pelo Ministro da Economia, Fazenda
e Planejamento na mesma data e proporção em que for o

das apostas, permitindo o arredondamento das frações de
cruzeiro.

Estou pessoalmente empenhado num movimento de defe
sa do desporto amador brasileiro. Coloco-me ao lado do Secre
tário Bernard Rajzman na busca de providências, governa
mentais ou privadas, que garantam aos nossos atletas uma
participação destacada nos XXV Jogos Olímpicos.

Que os Anais desta Casa registrem minha posição e a
minha certeza de que o Congresso Nacional não faltará ao
desporto amador de nosso País.

O SR. RUBEN MEDINA (Bloco - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente e Sr~ e Srs. Deputados,
comparecemos hoje à tribuna para manifestar nossa preocu
pação quanto aos efeitos que a recente Lei n9 8.383, de 1991,
vem exercendo sobre as pequenas e médias empresas.

A Lei n9 8.383, de 1991, introduziu o chamado sistema
de "bases correntes" para o pagamento do Imposto de Renda
das pessoas jurídicas. Por esse sistema, as empresas devem
pagar, mensalmente, seu Imposto de Renda e Contribuição
Social sobre o Lucro, devidos sobre os resultados obtidos
no mês anterior. Isto requer que apurem mensal!nente os
seus resultados (art. 38).

Certamente, foi por pressentir dificuldades, para grande
número de empresas, para a apuração de resultados mensais
que o legislador, ao editar a Lei n9 8.383, de 1991, ampliou-lhes
consideravelmente o limite para optarem pela tributação com
base no lucro presumido (art. 40). Esse limite foi elevado
para 3.600.00 UFIR de receita bruta, quando anteriormente
era equivalente a 700.000 BTN (cabendo lembrar que o BTN
e a UFIR são indexadores de valores reais idênticos).

M~smo para as empresas tributadas com base no lucro
real a lei previu modalidade de pagamento do imposto mensal
por estimativa (art. 39), certamente como alternativa, ante
a possibilidade de não terem condições de apurar o resultado
mensal em tempo hábil.

Mas, embora as empresas tributadas com base no lucro
real possam pagar o seu imposto por estimativa, não ficam
dispensadas de apurar resultados mensais. Para fins de elabo
ração cio ajuste anual (art. 43), essas empresas estarão obriga
das a apresentar consolidação dos seus resultados mensais,.
de sorte a terem condições de confrontar o montante pago
por estimativa com o montante devido sobre os resultados
mensais, para fazerem o ajuste de que trata o § 5Q do art.
39.

No entanto, é preciso constatar que as empresas tribu
tadas com base no lucro real podem classificar-se em dois
grandes grupos: as sujeitas ao pagamento de Adicional de
Imposto de Renda e as não sujeitas a esse adicional. O primei
ro grupo constitui-se de grandes empresas, que normalmente
possuem sistemas de contabilidade e de controles adminis
trativos plenamente matizados. Geralmente dispõem de con
dições normais para apurar resultados mensais e o fazem habi
tualmente para" a própria gestão de seus negócios. O segundo
grupo constitui-se de empresas situadas entre as grandes, do
primeiro grupo, e as empresas tributadas com base no lucro
presumido. E entre essas do segundo grupo que se encontram
milhares de empresas que, efetivamente, têm dificuldades em
apurar resultados mensais - vale dizer, de levantar balanços
mensalmente.

Temos recebido pleitos de entidades e de contribuintes
de nosso Estado solicitando nossa intercessão junto ao Exm9

Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento para que
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autorize, com base no parágrafo único do art. 94 da referida
lei, a substituição, na declaração de ajuste anual, da consoli
dação de resultados mensais por uma demonstração de resul
tado anual, obtida de balanço anual. Com isto, essas empresas
ficariam desobrigadas de apurar resultados mensais.

Outra incoerência que se observa na Lei n9 8.383, ode
1991, consiste em que, no período de transição do regime
antigo para o novo (1992 e 1993), os prazos de vencimento
dos impostos do ano de 1992 das empresas tributadas com
base no lucro presumido foram estabelecidos em datas anterio
res às correspondentes aos prazos conferidos às empresas tri
butadas com base no lucro real não sujeitas ao Adicional
do Imposto de Renda, para pagamento dós impostos mensais
de 1992, calculados por estimativa. As primeiras pagam os
impostos de 1992 já a partir do mês de fevereiro de 1992,
concomitantemente com o pagamento das quotas do Imposto
de Renda do exercício de 1992, ano-base de 1991. As últimas
pagam os impostos dos meses de 1992 só a partir de outubro
de 1992, após liquidadas as quotas do Imposto de Renda
do exercício de 1992L a!1?-hase de 1991.

Os contribuintes de nosso Estado, liderados pelo ClUbe
de Diretores Lojistas de Campos, pela Associação Comercial
de Campos e pela Federação das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro, solicitam que o Exm9 Sr. Ministro da Econo
mia, Fazenda e Planejamento corrija essa distorção, valen
do-se da faculdade que lhe confere o art. 95.

Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados; para concluir, con
signamos nosso integral endosso aos legítimos pleitos apresen
tados pelos contribuintes do Estado do Rio de Janeiro, contan
do com a sensibilidade do Sr. Ministro da Economia, Fazenda
e Planejamento para sanar as incoerências agora relatadas.

Muito obrigado.

o SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
a gravidade da crise econômica vivida pelo País levou a Força
Sindical dos Trabalhadores e sindicatos participantes da Cen
tral Sindical, a Associação Comercial, a Federação da Agricul
tura, a Federação das Indústrias e a Organização das Coope
rativas - todas do Estado do Paraná - a deflagrar importante
movimento, de âmbito nacional, propondo um entendimento
entre trabalhadores, empresários, Governo e políticos, com
o objetivo de controlar a inflação e afastar os danos da reces-
são. .

Sob o lema "Levanta Brasil", o programa mínimo para
a estabilização econômica do País, propostopor aquelas enti
dades, prevê as seguintes obrigações para cada uma das partes
envolvidas:

Empresários: fixar, por 90 dias, de comum acordo, preços
de uma cesta básica contendo pelo menos 50 itens, salvo em
casos extremos de falências e concordatas; não demitir e não
aumentar preços de produtos e serviços durante a vigência
do entendimento; conceder reajustes salariais pela produti
vidade;

Tr~balhadores: não fazer greves durante o período do
entendImento; transferir as datas-base para o final da vigência
do acordo;

Governo: manter inalteradas as tarifas públicas e contro
lar os preços dos insumos produzidos pelas empresas estatais
durante o período de entendimento;

Políticos: homologar decisões de consenso, provenientes
do entendimento entre empregadores, empregados e Gover-

no, especialmente nas áreas econômica e trabalhista; não criar
despesas adicionais ao orçamento nas contas públicas.

Firmado tal acordo, prevêem as entidades classistas para
naenses ser possível controlar a inflação e, nesse sentido, ela
boraram o "Manifesto à Nação", que passaremos em seguida
a ler, para que se torne de conhecimento público e conste
dos Anais da Casa:

"MANIFESTO À NAÇÃO DO MOVIMENTO
LEVANTA BRASIL:

Trabalhadores e empresários paranaenses, reuni
dos em Curitiba, diante do agravamento da recessão
e do conseqüente desemprego, entendem que as ações
para a retomada da atividade produtiva em toda a Na
ção exigem, além dos esforços conjuntos, soluções ne
gociadas.

Neste momento crucial, interesses do capital e tra
balho se fundem em busca necessária do equaciona
mento do quadro recessivo, que desarticula o sistema
econômico, dificulta o desenvolvimento tecnológico,
infelicita a população e condena o País ao atraso.

A recuperação do crescimento é uma questão fun
damental para o aumento da produtividade e do nível
de emprego e para a restauração do poder de compra
dos salários. Este esforço conjunto, exemplo raro de
união das forças representativas da sociedade, confi
gura uma demonstração ao Brasil da necessidade de
uma tomada de posição vigorosa no combate à crise.

Tal posição está caracterizada na vontade urgente
de resolver, de negociar, de participar, de transigir,
e também de ceder, abrindo mão dos interesses indivi
duais para que prevaleçam os coletivos.

O momento reclama que o desejo de salvaguardar
a Nação suplante diferenças que, historicamente, colo
caram empresários e trabalhadores em conflito.

"Levanta Brasil" é um chamado ao diálogo conci
liador, ao entendimento mútuo, para o reingresso na
era da produção e da prosperidade. É a convergência
vetorial das idéias para a construção de um projeto
nacional que atenda às aspirações de todos, indistin
tamente.

Nenhum segmento social pode ou deve omitir-se.
Todos estão convocados, trabalhadores, empresários,
políticos e Governo, assim como todos os demais que
queiram colaborar, integrando-se com idéias ou gestos
na solidificação do movimento.

Ás organizações sindicais e empresariais, signatá
rias desta proposta de trabalho conjunto em favor do
Brasil, desejam expressar a todos, em todos os cantos,
sua vontade primordial: sentem-se à mesa de negocia
ções desarmados de quaisquer posições sectárias, mas
munidos do mais forte e emergente interesse público,
para transpor as adversidades que atravessa o País.

Sabedoras de que a procura do entendimento con
duz a intensas discussões, questionamentos e dificul
dades aparentemente de difícil superação, até se chegar
às soluções ansiadas, os que subscrevem o presente
documento - conscientes' de que a Nação brasileira
somos todos nós, e que, portanto, de nós dependem
estas soluções - patrioticamente conclamam: ninguém
pode faltar a este compromisso com seu País."

O SR. CHICO VIGILANTE (PT- DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
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quero hoje focalizar assunto da maior importância que, apesar
de todo o estardalhaço em torno dele, não tem sido tratado
com a devida seriedade: a questão da aposentadoria dos servi
dores civis e militares. .

A campanha contra os aposentados dvis e militares, que
conta com o apoio de um setor da imprensa, tem-se intensi
ficado nos últimos meses. Em artigo de 7 de fevereiro de
1992, o Jornal do Brasil ataca a Constiltuição de 1988, que
garantiu a irredutibilidade dos proventos dos aposentados,
e afirma que a população sustenta a máquina ociosa da ativa
e continua pagando impostos para manter o salário real dos
aposentdos - estes últimos, segundo o referido jornal, gozan
do do "ócio total"

Os editores desse jornal se esquecem de que os servidores
em atividade e os aposentados civis e militares fazem parte
da população e não estão isentos de qualquer imposto. Não
podemos permitir, nobres colegas, que os proventos dos apo
sentados civis e militares e de seus pensionistas sejam diluídos
no futuro, como aconteceu com os aposentados e pensionistas
da Previdência.

Faz-se mister, neste momento, alertar os nobres Pares
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação sobre
a Emenda n9 59, de 1991, de autoria do Poder Executivo,
que pretende acabar com direitos dos aposentados civis e,
como se não bastasse, discrimina violentamente algumas car
reiras cujos ocupantes não terão estabillidade. Essa emenda
pode ser votada a qualquer hora, pois já se encontra extra
pauta. Quero, então, fazer algumas observações preliminares
sobre a mesma, neste cllrto espaço de tempo que me resta.

Enquanto o caput do art. 41 da Constituição Federal
assegura a estabilidade para todos os servidores nomeados,
em virtude de concurso público, após dois anos de efetivo
exercício, a emenda, no título I, elege os integrantes de certas
carreiras para conceder-lhes a estabilidade. Diz assim:

"Os servidores nomeados em virtude de concurso
público são estáveis após dois anos de efetivo exercício,
quando integrantes de carreiras compreendidas nas
áreas de segurança pública, diJPlomacia, advocacia e
defensoria públicas, controle interno eexterno e tribu
tação, arrecadação e fiscalização de tributos e contri
buições sociais."

Se, para o ingresso no serviço público, a Constituição
exige o concurso público para todos., o que se pretende é
criar uma discriminação violenta, que não ~ncontra guarida
no caput do a,rt. 59, onde consta que todos são iguais perante
a lei. Está sendo criado o funcionário cidadão de primeira
classe e o funcionário cidadão de segunda classe.

A emenda, que pretende revigorar a proibição de os apo
sentados acumularem proventos, além de restritiva, é um dis
positivo eletista, pois exclui da proibiç:ão de acumular a remu
neração decorrente do exercício de mandato eletivo, cargo
em comissão, etc.

O inciso III da emenda modifica a Constituição, para
incluir a proporcionalidade dos vencimentos aos servidores
colocados em disponibilidade. A emenda acrescenta ainda
o inciso IV, que, a pretexto de assl~gurar ao servidor não
estável compensação pecuniária, proporcional ao tempo de
serviço (contra a exoneração imotivada), na verdade, assegura
o direito de os eventuais donos do poder promoverem a exone
ração imotivada.

Nem mesmo durante a ditadura se procurou assegurar,
de forma tão clara, esse poder discricionário. A tal compen-

sação pecuniária, certamente, sairá dos cofres públicos; mes
mo assim, os eventuais donos do poder, nas áreas federal,
estadual e municipal farão as suas vítimas, e com arrogância,
porque estão pagando. Nas alternâncias do poder, ora oposi
ção, ora governo ganhando eleições, será difícil imaginar o
que acontecerá, após ter sido inaugurado o tal poder de pro
mover exonerações imotivadas! E por aí vai. ..

Sr~s e Srs. Deputados, chamo os colegas a uma reflexão
profunda sobre a seriedade deste assunto. Mais uma vez o
Governo joga sobre os ombros dos trabalhadores, que deram
uma vida inteira pelo trabalho e pelo País, a responsabilidade
pelo "buraco negro" em que se transformou o rombo nos
cofres públicos. Maior é ainda a nossa responsabilidade depois
da recente revelação pela imprensa de q\1e o valor da fraude
da Previdência é dito vezes o valor que· o Gdverno gastaria
para pagar os 147% aos aposentados! Isto é um acintes, um
murro na cara do povo, que, por não ser burro e estar vendo
o que estão fazendo com este País, agora tem que ser nocau
teado para não reagir a tanta sujeira e impunidade.

Essa questão da aposentadoria ainda tem que ser muito
aprofundada, assim como essa parafernália em tomo da priva
tização da Previdência. Não será privatizando o lucro e sociali
zando os prejuízos que iremos resolver o problema da Previ
dência Social neste País. O mundo está aí a nos mostrar que
a ordem das coisas não é tão natural como querem incutir-nos
os ideólogos do neoliberalismo. A Inglaterra privatizante caiu
do quinto para o sexto lugar no ranking das maiores potências,
e a Itália, com um setor público crescente, subiu para o quinto
lugar. .

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. CARLOS SCARPELINI (PST - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
esta é uma Casa política, ninguém tem a menor sombra de
dúvida. Até mesmo por suas raízes etimológicas, o parlamento
é o grande centro nacional das conversações e do entendi
mento.

Contudo, é preciso que os níveis do diálogo sejam manti
dos dentro dos parâmetros recomendáveis da boa ética. Mas,
lamentavelmente, esta não tem sido a regra geral. Temos
assistido, no encaminhamento de questões da maior impor
tância para a Nação, aos mais despudorados acordos, que
são celebrados para atender a conveniências de indivíduos
ou de grupos, nos quais o interesse coletivo pouco ou nada
importa. Mercadeja-se tudo sob a filosofia utilitarista do "dá
cá-toma-lá", inaugurada ao tempo dos trabalhos da Consti
tuinte, quando da fixação do tempo de mandato do ex-Presi
dente da República e que tomou pejorativa notoriedade em
nossos dias.

Um dos mais escandalosos conchavos aconteceu em torno
da rolagem das dívidas dos Estados, firmada pela cúpula do
partido de maior representação no Congresso Nacional e o
Governo Federal, e que se constitui no maior prêmio já ofere
cido ao calote neste País.

Agora, as mesmas forças majoritárias nesta Casa mano
bram a votação do decreto que adia para 1993 o pagamento
dp reajuste de 147% devido aos aposentados·. O PMDB, um

.dos maiores responsáveis pela atual situação de penúria da
categoria, por sua conivência com a política de arrocho do
Governo passado, que ajudou a administrar e a desfrutar,
quer apresentar-se como herói da história, alegando que a
manobra procrastinadora para a votação dessa matéria visa
a beneficiar os inativos. Na verdade, as discussões estão centra-
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lizadas na criação da Secretaria de Governo, cargo-chave na
estratégia política do Palácio do Planalto.

De qualquer forma, temos de condenar tais. processos,
especialmente quando está em jogo uma causa tão séria como
a dos aposentados e pensionistas neste País. Não é possível
que os membros do Poder Legislativo desconheçam as reite
radas decisões do Judiciário, determinando o pagamento dos
147.%. Sendo esta uma Casa de leis, não pode ficar alheia
nem insensível à violação de um direito jndiscutível do cidadão
brasileiro. Ao protelar sua decisão sobre o malsinado decreto,
os representantes do povo ainda mais contribuem para o maior
descrédito da instituição.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO DUARTE (Bloco - se. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, SrP e Srs. Deputados,
um dos principais fatores que colaboram para o desencanto
da sociedade brasileira com os rumos da nossa economia é,
sem dúvida, a inexistência de uma política salarial.

No que se refere ao salário mínimo, por exemplo, assunto
que já abordei outras vezes nesta tribuna, a situação brasileira
beira o ridículo. O salário mínimo brasileiro significa hoje
cerca de 60 dólares, valor três vezes inferior ao do Uruguai
e da Argentina e, aproximadamente, 15% menor do que o
mínimo paraguaio.

Se observadas as diferenças radicais entre estes países
do Cone Sul, tem ermos de sua economia, podemos concluir
como vergonhosa a posição brasileira, com um nível de salário
mínimo indigno, talvez o menor de toda a nossa história.

Esta alarmante situação pede a tomada emergencial de
decisões, no sentido de que se defina logo uma política salarial
para o trabalhador brasileiro, cada vez mais acuado diante
da alta do custo de vida e da queda de seu poder de compra.
É absolutamente impossível esperar mais.

As autoridades econômicas precisam compreender defini
tivamente que salário não é inflacionário. Assim não fosse,
o longo período de congelamento salarial teria servido para
brecar a crescente escalada da inflação no País. .

A situação, do jeito que está,acaba fazendo a produti
vidade do trabalhador brasileiro valer muitas vezes menos
do que a maioria dos países da América Latina, o que é
profundamente injusto. . .

Diante disso, venho, mais uma vez, reiterár esta minha
posição favorável ao imediato estabelecimento de uma política
salarial ao trabalhador brasileiro, sem o que, acredito, mesmo
a classe política perderá a esperança de uma solução a médio
prazo para a combalida economia nacional.

O SR. LUIZ SOYER (PMDB - GO. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, bem
ou mal feito, o novo censo demográfico, atrasado em um
ano, demonstra o crescimento do Brasil rumo à fronteira agrí-
cola, ao norte e ao centro-oeste. .

Enquanto a taxa de crescimento populacional foi de
1,89% em todo o País, atingiu mais de 16% em Rondênia,
quase 10% em Roraima, menos de 1% no Paraná e mais
de 6% em Mato Grosso, não chegando a 4,5% na Região
Metropolitana de São Paulo, a mais populosa do País.

Existe no fato uma nítica indicação de que os serviços
e os investimentos estão sendo curados de uma inchação clara
mente prejudicial ao desenvolvimento harmônico do País.

A continuar a curva estatística, dentro de um decênio
Rondônia terá crescido demograficamente algumas dezenas
de vezes mais do que a área metropolitana bandeirante e,

por isso mesmo, atrairá futuras indústrias no campo da minera
ção, da hidrelétrica e da exploração de madeira.

Paralelamente, o crescimento da lavoura e da pecuária,
para atender à demanda interna de alimentos nas duas grandes
regiões, deslocará maior número de lavradores do Rio Grande
do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo, em
proveito do nosso equilíbrio econômico, atualmente preju
dicado pela recessão. "Para alguma coisa a desgraça serve",
dizem os franceses, enquanto a sabedoria popular confirma:
"Há males que vêm para bem".

Se se tratasse de imigração externa, a exigir a reabsorção
de populações alienígenas, seria de temer a ocorrência. Acon
tece, no entanto, que s.e trata de um movimento espontâneo
das populações, que deve ser encorajado pelo Governo, con
tribuindo para acabar com o favelamento, o desemprego, a
insegurança da vida e da falta de prosperidade que vêm cres
cendo ameaçadoramente nos grandes centros urbanos do País.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
as escolas econômicas clássica, neoclássica e marginalista con
sideram o lucro uma remuneração do capital, justificada de
várias maneiras: abstinência do consumo pessoal e poupança
do empresariado, visando a um futuro rendimento, risco de
investimento, engenhosidade do empresário, posse de um fa
tor de produção escasso (o capital).

Por outro lado, o principal objetivo de uma empresa
capitalista é produzir lucro para seus proprietários, ficando
claro, por definição, que todas as decisões importantes nesse
sentido - o que, quanto e como produzir - têm como critério
básico aumentar o lucro do capital investido.

Assim, quanto maior a relação lucro líquido/patrimônio
líquido, maior é o sucesso do empreendimento.

O que acontece com o sistemà bancário brasileiro tem
a ver num todo, e ao mesmo tempo, não tem nada a ver
com isto. E explico, Sr'" e Srs. Deputados, esta aparente con
tradição: há mais de treze anos o País está mergulhado numa
crise profunda, com maior ênfase a partir do início do atual
Governo, mas os banqueiros permanecem incólumes ao caos,
às dificuldades, às concordatas e falências, à quebradeira geral.

Os banqueiros, com seus lucros monumentais, e os mono
pólios e oligopólios, evidentemente.

Sr. Presidente, desde que os jornais passaram a publicar
os balanços do exercício de 1991, passei a anotar os seus
dados principais: lucro líquido, patrimônio líquido e rentabi
lidade.

A descoberta que fiz já era assustadora, e pus-me a me
perguntar: como podem esses privilegiados continuarem ga
nhando tanto dinheiro, se a economia está em recessão e
se a inflação estacionou no patamar de 25% ao mês (ou 1.335%
ao ano)?

A resposta para essa inquietação, SI. Presidente, está
n,a própria política do Governo Collor, que alimenta e favorece
a ganância dos b,anqueiros: inflação alta e juros altos, man
tendo a tão falada "ciranda financeira" - coisa que D. Zélia
Cardoso anunciou ter acabado.

Vejam como é bom ser banqueiro no Brasil- inclusive
o próprio Governo também o é - tomando-se conhecimento
dos números consolidados na matéria do jornal Folha de S.
Paulo, intitulada "Bancos lucram bem em ano de crise", aos
quais junto outros por mim obtidos:
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Bancos
Rentabilidade (%) Lucros (mil dólares)

1990 1991 1990 1991
1. Brasil :........ 5,4 254.695
2. Nacional do Norte 38,6 46.626
3. Nacional :................................................... 9,6 27.8Oé
4. Bradesco 13,5 8,0 160.581 164.506
5. Excel . . 0,1 26,8 12 8.867
6. Marica ,....................................................................... . . (22,0) 18,5 (978) 916
7. Goldmine 27,2 5,7 999 398
8. BBA Crcd 35,2 21,6 8.909 6.241
9. Inter-Allântico 16,1 12,2 2641 3.152

10. Aebi (9,0) 13,5 (836) 1.804
11. Cidade 33,7 17,0 10.838 7.550
12. Mercantil S. Paulo 3,1 3,4 10.456 17.567
13. Itaú . 13,1 9,2 133.166 150.225
14. Sul América (22,3) 16,8 (2347) 7.227
15. Itamarati 37,8.. 16,7 15,341 7.578
16. Multiplic 18,9 18,7 17,558 24.952
17. Bahia (9,8) 4,2 (1.050) 332
18. BMC 35,0 17,5 19.633 9.506
19. Banespa 20,6 8,9 154.921 93.631
20. Rural 47,1 . 29,1 10.688 7.035
21. Uníbanco ,....................................................... 14,9 8,9 39.825 47.906
22. BNL 20,3 1,5 4.669 361
23. Union 19,8 12,2 1.547 1.376
24. Noroeste 14,5 9,5 9.645 8.982
25. América do Sul :................................ 13,9 3,3 14.246 5.406
26. Destsch Sud 8,6 2,1 959 461
27. Tokyo ~.. 20,6 3,8 10.153 1.994
28. Sistema 0,7 5,8 42 431
'19. Braseg 18,7 21,4 1.780 3.266
30. BIC 28,7 11,8 9.293 6.018

FONTE: Folha de S. Paulo, de 5-3..92, exclusivo os três primeiros da lista. Os números entre parênteses são negativos.

Os dados mostràm que, entra ano sai ano, os bancos
continuam a obter lucros astronômkos, embora, em 1991,
a média da rentabilidade tenha decrescido de 14 para 12%.

Mostram também que, se, em 1990, quatro dos bancos
relacionados tiveram resultados negativos, em 1991 nenhum
deles teve prejuízo, o que comprova tratar-se de um setor
que lucra, lucra e lucra, mesmo com o aprofundamento da
recessão, mesmo com o fim do overnight... '.

Sr. Presidente, maiores empresas privadas brasileiras per
deram cerca de 1 bilhão de d6lares em 1991, segundo pesquisa
da Price Waterhouse divulgado pela mesma Folha de S. Paulo
de 19 de fevereiro último - o pior resultado dos últimos
vinte anos.

Quer dizer, todo mundo está afetado pela crise e pela
recessão provocadas por esse Governo incompetente, menos
os bancos, parecendo até que eles habitam outro planeta,
porque s6 sendo seres extraterrenos poderiam estar a salvo
dessa derrocada que nos está sufocallldo.

Urge providências, Sr. Presidente! Não contra o lucro
- motor do sistema de livre inicfativa que defendo - mas
contra os privilégios dos bancos, que: deitam e rolam - inclu
sive nesta Casa, impedida é de mãos atadas, sem votar a
regulamentação do dispositivo constitucional que fixa os juros
reais em 12% ao ano. Urgem .providências que forcem os
bancos a pagar impostos como qualquer empresa paga, a pagar
salários dignos aos seus empregados e que os enquadrem no

sistema e nos deixam a impressão de que se tratam do que
o vulgo classificaria de verdadeiros "foras-da-Iei".

Era o que tinha a dizer.

o SR. CÉSAR MAI.A (PMDB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs:Deputados, de uma
forma simples poder-se-iá dizer que a diferença entre o Direito
Público e o Privado é que, no primeiro, só se pode fazer
o que a lei manda, e, no segundo, só não se pode fazer o
que a lei impede. Se numa família um membro trapalhão,
na melhor das boas intenções, produz um prejuízo ao conjun
to, ele pode ser admoestado, perder a mesada, ou simples
mente ser compreendido. Numa empresa ele pode perder
o emprego, perder a carreira, ser admoestado ou ficar por
isso me$mo, caso não tenha havido a responsabilidade ou
o propósito.

Não é assim no setor público. Aqui os ordenadores de
despesa e responsáveis funcionais só podem fazer o que a
lei manda. Sua responsabilidade é objetiva e não subjetiva,
independentemente de intenções. No caso de não-observação
das normas, o crime é de responsabilidade mesmo que se
trate de pessoa individualmente acima de qualquer suspeita.
Mesmo que se trate da santa madre Tereza de Calcutá: .

O regime autoritário retirou qualquer responsabIhdade
pelas contas do Governo do Presidente da República, ao defi
nir apenas a responsabilidade "direta e pessoal". Mas com
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isso aumentou a responsabilidade de seus Ministros, ordena
dores maiores de despesas, e de seus auxiliares, ordenadores
subordinados de despesas. O Ministro Funaro cometeu um
erro de princípio administrativo ao subordinar a função de
controle interno ao Secretário do Tesouro e ao subordinar
os inspetores setoriais de finanças aos respectivos Ministros.
Este erro fundamental é responsável, não pelas distorções
existentes mas certamente pela perda de capacidade e agili
dade crítica do controle interno. Justiça seja feita: o Presidente
da República recentemente encaminhou ao Congresso Nacio
nal projeto de lei corrigindo tal aberração. Provavelmente,
se a escolha do Controlador e dos inspetores setoriais de finan
ças for técnico, o Governo obterá na frente da imprensa e
do Deputado as informações que permitirão que a iniciativa
dos fatos passe a ser dele.

No entanto, nada disto restringe a responsabilidade dos
Ministros. Ao contrário, amplia, na medida em que eles passa
ram a acumular funções de controle interno. Aqueles que
não conseguirem exercer com plenitude as suas funções explí
citas e implícitas estão, por suas atribuições públicas, mais
do que os outros, em situações semelhantes, submetidos ao
rigor da lei, e devem responder por isso.

O Ministro Alceni Guerra é um homem honesto. Sua
conduta pessoal e como Deputado não permite outra afirma
tiva. Mas junto com isto ele é um homem público, com todas
as responsabilidades advindas de sua função ministerial. Ele
é um macroordenador de despesas. O descontrole ocorrido
em seu Ministério, que vai além do que já foi documentado,
certamente não era produto de ordens diretas que tenha dado,
mas ram e são de sua inteira responsabilidade funcional. ,"'

Nin~uém pode alegar em sua defesa o deSconhecimento
da lei. E o que nos ensinam os estudantes de pireito e á
Constituição. Sendo assim, o Ministro Alceni continua sendo
honesto pessoalmente e responsável funcionalmente. Ele deve
responder pelos crimes praticados em seu Ministério contra
a Fazenda nacional. Independentemente de suas intenções,
que, não tenho dúvida, devem ter sido as melhores. bgrau
de responsabilidade e as' conseqüências do crime praticado
deverão ser apuradas em inquérito administrativo, que, em
nenhuma hipótese, pode ser conduzido por ele.

O Ministro Alceni é um homem honesto, mas entre suas
habilitações não está a capacidade para exercer uma função
pública executiva desta responsabilidade. Em qualquer lugar
do mundo - democrático e civilizado - ele teria sido proviso
riamente substituído para que o processo pudesse correr com
credibilidade. Em qualquer lugar do mundo esta seria uma
iniciativa dele, principalmente pelo grau de amizade que tem
com o Presidente da República. Ele não deveria aguardar
esta iniciativa do Presidente, até para não ver seu amigo cons
trangido.

Uma atitude deste tipo contaria com a 'compreensão da
queles que sabem que ele é honesto. A insistência em man
ter-se no cargo durante as investigações restará credibilidade
às mesmas. E a confiança de seus amigos.

O Governo Federal, com o Presidente da República à
frente, começa a reverter o quadro anterior, inclusive o de
sua própria desintegração. Isto é bom para o País. O Ministro
Alceni, por consciência do dever cumprido ou por vaidade,
não tem o direito político de dificultar tal dinâmica. Se lhe
sobra honestidade, falta-lhe capacidade para governar neste
nível. Ele cometeu crime de responsabilidade. É com esta
certeza que ficarão os que querem ver o processo concluído
com isenção e independência.

o SR. LEOMAR QUINTANILHA (PDB - TO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr'l' e Srs. Depu
tados, tenho a satisfação de ocupar esta tribuna para dizer
da visita do Ministro da Agricultura, Antônio Cabrera, ao
meu Estado, o Tocantins.

O Ministro Cabrera, Sr. Presidente, esteve em Formoso
do Araguaia esta semana para assistir a uma colheita em lavou
ras irrigadas, pertencentes às cooperativas Cooperjava e Coo
pergran. Na oportunidade, S. Ex~ se encontrou com empre
sários e cooperados do setor agrícola da região e pôde, assim,
conhecer de perto a realidade de um Estado particularmente
vocacionado para a agropecuária, seus avanços e dificuldades.

Esse novo estilo que o Ministro inaugura, Sr. Presidente,
só pode receber os incentivos de nossa parte. Estamos certos
de que esse relacionamento entre Governo e empresariado,
autoridades federais e representantes regionais há de ser extre
mamente fecundo e trará os melhores frutos para a lavoura
brasileira.

Os agricultores do Tocantins sentem renovada sua con
fiança no Ministro Antônio Cabrera e esperam que a agricul
tura se mantenha como prioridade nacional. O setor agrícola,
por sua vez, não faltará à sua responsabilidade para COm a
Nação, sabendo aproveitar as oportunidades que lhe são da
das, em prol do abastecimento de nosso mercado, do baratea
mento do custo de vida e do combate à inflação.

Trago aqui, portanto, nosso reconhecimento ao Ministro
Cabrera pela excelente iniciativa. Nossos votos são de que
S. Ex~ venha mais vezes ao nosso Estado do Tocantins, onde
sua presença será sempre bem-vinda.

Era o que tinha a dizer.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pronuncia
. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
. em fevereiro último, tão logo foram divulgados os resultados

preliminares do censo demográfico realizado pelo IBGE, ocu-
pei esta tribuna para questionar os critérios desse levanta
mento, principalmente nas áreas rurais. Ali, a coleta se proces
sou de modo precário, pelo menos nas áreas onde estou pre
sente e onde vivem correligionários políticos. Receio que te
nha ocorrido assim em todo o interior do País.

O próprio Presidente da Associação dos Municípios de
Pernambuco, Prefeito Sebastião Rufino, compareceu à Dele
gacü Regional do IBGE naqu~le Estado para contestar os
dados divulgados, que vão refletir na alocação das cotas do
Fundo de Participação dos Municípios.

É do conhecimento de todos' os Parlamentares que têm
suas bases políticas no interior dos seus Estados a precária
situação das finanças da maioria dos Municípios, alguns depen
dentes exclusivamente dos recursos do Funào de Participação
para o custeio de despesas de pessoal e investimento.

A redução dessas cotas, em decorrência do dispositivo
constitucional que estabelece os parâmetros de distribuição
dos recursos pela União, vai refletir-se dramaticamente na
execução orçamentária dos Governos Municipais. Em Per
nambuco, a situação é seriíssima, em face da necessidade
de maiores investimentos em obras de saneamento básico que
previnam o alastramento da epidemia de cólera.

Sensível a esse problema e preocupado com a posição
financeira dos Municípios a partir de 1993, estou apresentando
a esta Casa projeto de lei complementar que cria uma reserva
do Fundo de Participação dos Municípios, a ser redistribuída
para aquelas comunidades cuja população se tenha reduzido
de acordo com os dados do censo demográfico de 1991.
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A reserva proposta é de 5% do total de recursos do
Fundo destinados à cobertura da diferença, a menor, apurada
na aplicação dos coeficientes entre um e outJrO censo.

As grandes cidades - as megalópolis do litoral brasileiro
-não vão sofrer tanto, apesar de acrescidos os seus problemas
sócio-econômicos. É que as migrações continuam e as Capitais
"incharam", para usar uma expressão cunhada por Gilberto
Freyre, ao referir-se a Recife ,e à sua expansão urbana nos
anos 50.

A revisão do Censo de 91 poderá ser feita. Mas a que
custo? Para prevenir os seus efeitos - e até mesmo corrigir
os erros desse levantamento - é que a União deve ter meios
legais de complementar os orçamentos defasados das Prefei
turas do interior. Esta é pelo menos a situação de Pernambuco
e do Nordeste do Brasil.

Tenho certeza de que o projeto de lei complementar
hoje apresentado merecerá a compreensão dos meus pares
e será apreciado com a presteza que o justifica.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
hoje, a sociedade brasileira repete, de norte a sul, a mesma
pergunta. A Previdência estatal tem soluç,ão? Os inconse
qüentes e os irresponsáveis dizem que não. Os que fazem
o jogo das grandes empresas de previdência'privada, os perma
nentes pelegos dos banqueiros também dizem que não. Mas
os que estudam a Previdência, que conhecem a sua potencia
lidade sabem que ela tem solução. E o primeiro caminho
para tornar viável a previdência pública será retirar do Go
verno o controle, a administração e a chave dlo cofre da Previ
dência. Hoje, quem mais prejudica a previdência estatal é
o Governo com sua orientação política, pois usa de todos
os métodos para inviabilizá-Ia e seguir o caminho da priva
tização.

Com um inimigo deste porte, e ainda com direito a dirigi
la, acrescido do fato de que não sãó pagas as contas e aumen
tam as despesas, é uma tarefa muito penosa a viabilização
da Previdência.

Retirar o controle do Governo é o mesmo que injetar
energia e recursos na Previdência. Entregar o seu controle
aos trabalhadores, que são os únicos que sempre pagam, aos
empresários, que pagam em grande parte, e aos aposentados,
que já pagaram:, sob a fiscalização do Governo, será a receita
para uma poderosa e forte previdência estatal, que é patri
mônio dos brasileiros.

O SR. JOÃO TEIXEIRA (PL - MT. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" t: Srs. Dl~putados, o País
está a reclamar medidas que visem corrigir as distorções, redu
zir a inflação, tamponar os preços e tornar qualquer produto
acessível à capacidade aquisitiva da maioria da população bra
sileira.

Em média, a indústria nacional fabrica mensalmente 50
mil automóveis,. hoje estocados nos pátios das fábricas pelo
desaquecimentó'provocado pelos altos preços.

Tal situação é provocada pelo oligopólio da indústria au
tomobilística brasileira, somando-se o fato gerador da tribu
tação no Brasil, que é o dobro da incidente na França e quase
sete vezes a praticada nos Estados Unidos.

No Governo Kubitschek, os impostos sobre o preço públi
co de automóveis foram de 12,13%; de 1963 2l1966, da ordem
de 16,5% e, nos anos 70, em torno de 31%. Hoje a tributação
incidente sobre o automóvel a gasolina ll;té 100HP é de 43,1 %

no Brasil, 21,9% na França, 16.0% na Argentina, 15,3% na
Itália, 12,3% na Alemanha, 8% no Japão, 5,7% nos Estados
Unidos.

As pequenas reduções na alíquota do Imposto de Impor
tação incidente sobre automóveis estrangeiros não têm sido
suficientes para reverter tal situação, ou, pelo menos tomar
a indústria automobilística mais parcimoniosa pela adequação
de preços.

Impõe-se tratamento mais forte, eliminando-se o prote
cionismo de que goza a indústria automobilística, promovendo
a concorrência do setor e favorecendo o consumidor brasileiro
em termos de qualidade do produto e do preço.

Nesse sentido, apresentei o Projeto de Lei n9 2.492/92,
autorizando a importação de carros estrangeiros usados, com
mais de 4 anos de uso no País de origem, e isentando-os
do Imposto de Importação. Igualmente, uma emenda ao refe
rido projeto, assegurando isenção do Imposto de Importação
às partes e aos acessórios dos veículos beneficiados.

Atualmente, o Brasil conta com mais de 13 milhões de
automóveis em circulação com mais de 4 anos de fabricação,
correspondendo a 75% da frota nadonal. Assim, os automó
veis usados sempre requererão manutenção e rep0sição de
partes e acessórios, propiciando garantias de reposição aos
usuários.

Vale registrar que o projeto em nenhuma hipótese estimu
lará o desemprego, pois obviamente partes e acessórios impor
tados não vão concorrer com os destinados aos veículos nacio
nais.

O projeto se reveste de elevado significado social, viabili
zando a'aquisição de veículos em boas condições a uma grande
parcela da população que não dispõe de poder de compra,
agravado pelas elevadas prestações dos consórcios e dos finan
ciamentos impeditivos.

Essas são as razões que nos levaram a apresentar o projeto
de lei, encarecendo o apoiamento dos ilustres pares do Con
gresso Nacional.

O SR.~ FÁRIO RAUNHEITTI (PTB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
a cidade de Nova Iguaçu, segunda mais importante do Estado
do Rio de Janeiro e nona do País como centro consumidor,
tem em seu pujante comércio dezenas de milhares de comer
ciários.

O Serviço Social do Comércio - SESC, durante longos
anos, vem desenvolvendo seu serviço social em vários Muni
cípios de nosso Estado, e mantém em Nova Iguaçu um mo
desto, porém eficaz, centro de atividades ligadas aos comer
ciários.

Seus associados há muito tempo aspiram por instalações
modernas e compatíveis com a grandeza do Município.

Não podemos olvidar a figura do saudoso líder dos comer
ciários, João Vieira Fernandes, ex-Presidente do Comércio
Varejista, que ~empre se bateu pela solução hoje encontrada.

Valeu a pena esperar! Nossa terra, que há muito tinha
reservado, à margem da Rodovia Presidente Dutra, valiosa
área de 46 mil metros quadrados, hoje, sobre a mesma, vê
edificada portentosa obra arquitetônica, com 15 mil metros
quadrados de área construída, possuindo creches, consultórios
médicos e dentários, medicina esportiva, biblioteca, teatro
moderno com capacidade para 380 pessoas e áreas de lazer
com piscina de dimensão descomunal.

O Presidente do Sesc em nosso Estado, na pessoa do
Dr. Mozart Amaral, resgatou com juros e correção monetária



4868 Quinta-feira 26 _. DIÁRIQ DO CONG~ESSo.NACIÇ>NAL (Seção I) Març.9 de 1992

o velho compromisso de dar àquela comunidade, tão carente
de lazer e assistência, a realização do sonho dos comerciários
de Nova Iguaçu, oferecendo-lhes todo o apoio social.

Desejo registrar nos Anais desta Casa o nosso reconhe
cimento e gratidão, bem como o testemunho de que a classe
empresarial também se sensibiliza e se solidariza com a classe
trabalhadora, que com ardor defendemos como representante
do Partido Trabalhista Brasileiro e como trabalhador que sem
pre fomos.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Depu
tados, há que se dar conta desta tribuna da satisfação que
reina entre os empresários rurais quanto ao novo pacote agrí
cola editado pelo Governo Federal e que teve a coordenação
eficiente do Sr. Ministro da Agricultura, Antônio Cabrera,
auxiliado pelo Dr. Celso Matsuda, titular da Coordenação
Geral de Planejamento Setorial.

Mais do que a satisfação da classe produtora em sua
maioria, há que se elogiar a eficiência de algumas medidas,
há muito solicitadas pela classe empresarial.

Foram quatorze medidas vIsando possibilitar a comercia
lização, não faltando recursos orçamentários do Ministério
da Agricultura, na ordem de trezentos bilhões de cruzeiros,
para a concessão de Empréstimos do Governo Federal, EGF,
devendo esse numerário cobrir as necessidades dos produtores
de armazenagem entre março e abril, período em que a maior
parte da safra de verão (arroz, milho, soja e feijão) chega
à colheita.

Os recursos para custeio, na ordem de mais de sete tri
lhões de cruzeiros, também estão sendo considerados satisfa
tórios.

No entanto, apesar da eficácia da maioria dessas medidas,
há que se destacar a instituição do pagamento de débitos,
mormente por parte dos pequenos produtores, em produção,
o que ameniza as taxas de juros e tira a preocupação do
pagamento em dinheiro com todas as graves conseqüências,
mormente aquelas de ordem inflacionária.

A estipulação de uma quantia especificada de produtos
para pagamento dos débitos é medida salutar que, acima de
tudo, estimula a produção e certamente redundará em suces
sivas safras recordes no País, possibilitando o suprimento do
mercado interno a preços bem mais em conta ao consumidor
nos supermercados.

A isso, Sr. Presidente e nobres colegas, chamamos de
modernidade e uma contribuição hist6rica e decisiva para o
retorno da população ao campo, desinchando as cidades, dimi
nuindo problemas de ordem social e econômica.

À medida em que se tira a preocupação do pequeno,
médio e grande produtor em pagar seus financiamentos, em
acompanhar a cotação dos produtos no mercado, sempre à
merce da especulação maléfica e do lobby dos grandes cartéis
internacionais a prejudicar a agricultura de nosso País, eles
vão à produção com a única meta de tirar o máximo proveito
da terra, agilizar mecanismos produtivos cada vez mais eficien
tes e economicamente compensadores, certos de que não serão
explorados com altos juros no pagamento do seu débito, feito
com os produtos da sua terra.

Entendemos ser necessário aperfeiçoar o sistema de ga
rantia de preços mínimos, pois hoje s6 se garante o preço
para a parcela financiada junto às instituições financeiras.
Precisamos chegar a um sistema que garanta a comercialização
do total da produção, livrando, assim, da ação especulativa,

aquele produtor com vocação autêntica, que, em geral, é o
pequeno, frágil, diante da força dos atravessadores.

A isso chamamos de socialização da produção, permitin
do-se, através de medidas inteligentes, a preservação da terra
nas mãos dos que produzem, eliminando-se, inclusive, a espe
culação.

A adoção de mecanismos, por parte do Ministério da
Agricultura, que permitam a distribuição da terra para quem
tem vocação agrícola e alguma tecnologia para tanto, contribui
para a tão desejada reversão do processo de êxodo rural,
invertendo-se uma triste situação de inchamento das cidades,
acarretando enorme dispêndio de recursos por parte dos go
vernos para a solução de insolúveis problemas urbanos, não
apenas de moradia, transporte, infra-estrutura e saúde, entre
outros.

Com o apoio do Sr. Presidente da R",pública, o Sr. Minis
tro da Agricultura vem revolucionando a sua Pasta com a
tomada de medidas há muito reclamadas, como a distribuição
da terra a quem dela necessit~ e, principalmente, tenha conhe
cimentos e vontade de cultivá-la, livrando-a das ações políticas
de uma tendência de esquerda dessintonizada, que se vale
de profissionais das invasões para desvirtuar a verdadeira fina-
lidade social da distribuição de terras. -

Lembramo-nos de que, quando esteve em Cuiabá recen
temente, o Sr. Ministro da Agricultura afirmou categorica
mente que não vai negociar e muito memos apoiar os profis
sionais das invasões, os quais procuram tirar proveito político,
mobilizando, na maioria dos casos, pessoas que nunca tiveram
vontade de produzir, mas apenas pretendem entrar de posse
da terra 'p~ra comer~ializá-laou fazer especulaçõ.es

Sem dúvida que a alteração profunda e revolucionária,
mesmo na sistemática do financiamento e 1 cobrança da
dívida, instituindo-se o pagamento em produç.•o e evitando-se
a descapitalização, seja em máquinas, seja em terras, garante
a permanência de quem tem vocação agrícola no campo. E
temos certeza de que as medidas deste pacote agrícola que
garantem o replantio, ao mesmo tempo em que permitem
a comercialização a preços compensadores, valendo-se do au
mento da estocagem, contribuirão para que a pr6xima safra,
de 1993, seja bem maior do que a de 1992, o que vai provocar
a baixa de preços no mercado interno e ocasionar melhores
condições de exportação.

Observamos, por outro lado, que o "pacote" depende
do envio ao Congresso Nacional de vários projetos de lei,
com o que institui o prêmio de liqüidação para as regiões
de fronteira agrícola, a isenção do PIS e Finsodal para os
produtores agrícolas da cesta básica, a limitação do ICMS
sobre os produtos agrícolas em 5% para as operações interes
taduais e 6,5% para o comércio interno.

Importante a intenção do Governo em enviar a esta Casa
de Leis um projeto para reformular a legislação de armaze
nagem, atribuindo responsabilidades civis e criminais às em
presas, bem-· "10 criar uma comissão nos moldes da Comissão
Mobiliários, dra fiscalizar os armazéns e as bolsas de merca
dorias.

A modificação da legislação sobre armazenagem vai im
pedir a fraude a dano úa economia pública, a deterioração
criminosa dos produtos nos estoques reguladores, o que favo
recerá a especulação e os intermediários.

O previsto fortalecimento das cooperativas de crédito
rural por parte do Ministério da Agricultura, a criação de
bancos cooperativos privados, com operações bancárias nor
mais, entre elas e prestação de serviços e a captação de recur-
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sos, certamente não apenas vai proporcionar a democratização
do capital, como vai permitir às regiões agrícolas ter seus
próprios estabelecimentos de crédito formados pelos produ
tores, fortalecendo-se principalmente as organizações já exis
tentes, como aquelas que estão prosperando em Mato Grosso,
com destaque para a Sulcredi, Cooperativa Rural de Rondo
nópolis, que já consagra mais de seiscentos produtores da
cidade e da região e, se tiver condições maiores de se desen
volver, vai acabar gerando.grande parte dos recursos neces
sários para movimentar o setor agrícola e pecuário daquela
vasta e fértil região de cerrado.

Sem dúvida, a nós, da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, e o Congresso Nacional como um todo cabe não
apenas elogiar e incentivar o acerto com que se vem havendo
o Sr. Ministro da Agricultura com a tomada de medidas que
vêm operando uma verdadeira revolução agrícola, mas princi
palmente é nosso dever propiciar uma legislação moderna,
com toda a urgência possível, para que se garanta essa refor
muiação indispensável, para que se acentue o êxodo da cidade
para o campo e se aumente a cada ano a produção de alimen
tos, pois este é um dos poucos países do mundo com potencia
lidades praticamente inexistentes no setor, não apenas pela
dimensão territorial, bem como pela fertilidade das terras
e pelo clima propício na maioria das regiões de plantio, de
norte a sul, de leste a oeste.

De fato, a responsabilidade do Congresso Nacional no
apoio à política agrícola em vigor, dando, no entanto, apenas
os seus primeiros passos é muito grande, principalmente no
que tange defender o setor produtivo agrícola e pecuário e
seus meios de apoio dos interesses inconfessáveis e nocivos
de uma minoria, como o setor econômico.

Falou-se {aqui do apoio e desenvolvimento ao coopera
tivismo, mas sabe-se que o desenvolvimento de uma política
de liberação das amarras que atualment,~ existem sobre o
setor passa pela extinção do gigantismo dos grandes conglome-
rados econômicos. '

Na verdade, a esses conglomerados não interessa a forma
ção de cooperativas de crédito rural, as quais fortalecem o
pequeno e médio produtor principalmente, que, com modifi
cação da legislação poderão libertar-se dos extorsivos juros
cobrados pelo setor bancário institucionalizado.

Como se vê, o morhento não é apenas de euforia pela
safra recorde, fruto da competência de um ministro moderno
e operoso e de uma classe de homens trabalhadores espalhados
pelo interior deste País que vêm tendo todo o apoio do Presi
dente da República. E responsabilidade desta Casa lutar para
q:ue possamos garantir uma progressão da atual política, atra
vés da edição de uma legislação moderna e corajosa, que
incentive a verticalização do setor produtivo rural, culminando
na interiorização da agroindustrialização.

Para concluir, precisamos defender um processo de refor
ma agrária que preveja crédito fundiário com reembolso em
equivalente-produto, mas não de loteamento rural, e sim de
um verdadeiro parcelamento de áreas com fatores de produção
potenciais, evitando a necessidade de implantação de infra-es
trutura cara, como estradas, pontes e canais de irrigação de
grande porte, o que significaria a criação de pequenas fazendas
produtivas.

Era o que tínhamos a dizer.

o SR. ODELMO LEÃO (Bloco - MG. Pronuncta o
seguinte discussão.) - Sr. Presielente, Sr'S e Srs. Deput~dos,
!um dos grandes desafios da política econômiéa do Gov.erno

se relaciona ao aprimoramento das instituições de mercado,
dentro da firme determinação de redução da intervenção do
Estado na economia. O tenaz objetivo de fortalecimento da
iniciativa privada através de mecanismos apropriados da lei
da oferta e da demanda, em estrita consonância com os dispo
sitivos constitucionais, procura reordenar o funcionamento
da sociedade segundo princípios de uma democracia social-li
beraI, onde ao Estado ficam reservadas as funções típicas
de Governo.

As práticas de intervenção do Estado na economia, carac
terizadas por tabelamento, cotas, contingenciamentos, admi
nistração de preços, reservas de me/cada, controles adminis
trativos, proteção tarifária e outras, exercidas por várias déca
das, culminaram por sedimentar uma cultura de dependência
geral ao Governo. Havia uma clara impressão de que o Go
verno se responsabilizava pelas decisões econômicas de todos,
chegando-se, inclusive, a desvirtuar a sistemática de cálculo
de custos dos produtos. A racionalidade do consumidor em
busca do melhor preço para determinado bem dava lugar
a certo constragimento de barganhar e pechinchar, ao como
dismo de não se pesquisarem alternativas ou bens substitutos,
A população aceitava tal situação com a justificava de que
era assim mesmo e não adiantava lutar contra esse estado
de coisas. Por outro lado; as empresas, geralmente cartelizadas
ou oligopolizadas, simplesmente repassavam toda a sorte de
custos para os consumidores, sem preocupação com a melhoria
da produtividade, redução de desperdícios, competitividade
e modernidade. Não havia grandes motivações e necessidades
de se agir competivamente segundo princípios de uma econo
mia de mercado, inclusive exposta à concorrência interna
cional.

Com o advento da atual administração, a sociedade expe
rimenta um processo de reaprenoer a viver a liberdade econô
mica ,,com um misto de estupefação, entusiasmo e descon
fiança. E um aprendizado de mudança de comportamentos.
atitudes e valores. Isto exige tempo, entendimento, concessão
e atendimento de certos princípios de uma sociedade moderna.

A estabilidade das regras e a firmeza das decisões econô
micas politicamente ajustadas à realidade nacional começam
a reverter gradativamente a cultura intervencionista do Go
verno na economia, em benefício da liberdade de iniciativas
individuais. De um lado, o consumidor passou a acreditar
mais na sua força de agente econômico no mercado, onde
sua melhor arma é o direito inalienável de livre arbítrio em
comprar ou não determinado produto ou serviço, procurando
exatamente outras possibilidades ou simplesmente postergan
do suas decisões. Com a lei de proteção ao consumidor e
usando de sua racionalidade de opção, a sociedade passa a
ser mais exigente e mais consciente de suas responsabilidades
e direitos. ' .

De outro lado, as empresas, com a mudança de comporta
mento dos consumidores, passam a praticar um nível de preços
compatível com a demanda e, a partir dessa referência (das
lojas ou do comércio em geral), remontam cadeia de preços
até os fabricantes e destes até os fornecedores de insumos.
Há um proC€;SSo de negociação de preços e de condições entre
os diversos ágentes econômicos, aumentando a racionalidade
e a eficiência das decisões individuais. No final, todos acabam
se beneficiando da nova conjuntura e o que se nota é a tendên
cia, firme·e progressiva, da queda de índices de preços. Pela
sexta semana consecutiva, os levantamentos sistemáticos de
preços da FIPE indicam a diminuição da inflação. Isto reflete
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o acirramento da concorrência entre empresas, com a prática
de melhores preços e condições, paralelamente a uma política
deliberada de promoções, descontos, reduções, aumento de
prazos, dimuição de encargos financeiros e outros mecanismos
de fortalecimento das vendas. Exemplos desse movimento
são observados nos setores de eletrodomésticos, rede de lan
chonetes, confecções, bebidas e alimentos, veículos e autope
ças, entre outros.

Da participação direta da sociedade na resolução dos
graves problemas nacionais pode-se vislumbrar a consolidação
de uma nova fase da economia, caracterizada pela liberdade·
de iniciativa e pela racionalidade criativa das decisões.

u SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados,
existem hoje no Brasil cerca de 5 milhões de estabelecimentos
agrícolas com menos de 50 hectares, trabalhados e adminis
trados por seus proprietários e suas famílias. Isso representa
80% do total' de estabelecimentos agrícolas do País.

Esses agricultores produzem alimentos para sua subsis
tência, para o consumo rural e urbano e, certamente, são
os meritórios da excelente safra de 1992. Porém, devido às
condições modestas de existência, não possuem recursos finan
ceiros para contratar serviços veterinários, agronômicos ou
técnicos que lhes permitam desenvolver um trabalho baseado
na produtividade e na modernidade. Aqui tem papel funda
mental o serviço prestado pelas EMATERS. Nelas encon
tramos profissionais altamente especializados em tecnol0gia
na produção de alimentos, 'em supervisão, em acompanha
mento e interiorização das políticas agrícolas, em difusão de
tecnologia, em gestão agrícola, em processamento de dados,
em educação, em desenvolvimento de recursos humanos, em
adminsitração pública e financeira, em comunicàção rural,
em documentação, etc. A Empresa Brasileira de Assistência
'Técnica e Extensão Rural coordena, supervisiona, assessora,
orienta o bom andamento do trabalho de 5 milhões de peque
nos estabelecimentos rurais. A EMATER é considerada patri
mônio sócio-econômico do Brasil, exercendo função de extre
ma relevância para o nosso desenvolvimento agrícolà e rural,
servindo de referência institucional e operacional junto aos
Países, de Terceiro Mundo, com os quais estamos em tratativas
econômicas e acordos coorperativos importantíssimos, rumo
à integração dos países do Cone Sul.

Recentemente, recebi em meu gabinete um telex da Asso
ciação dos Servidores da Ascar/EMATER-RS, solicitando mi
nha intercedência junto ao Ministério da Economia para que
se liberem com urgência os recursos financeiros remanescentes
do orçamento da União para 1991 para a EMBRAPA, no
sentido de viabilizar o trabalho que é feito em 3 mil e 800
Municípios. Respondendo à solicitação, enviei telex ao Minis
tro Marcilio Marques Moreira, o qual desejo transcrever.

"As empresas estaduais de extensão rural desde
há muitos anos são parceiras do Governo Federal na
execução de políticas que emanam da União. Também
realizam cooperação institucional com organismos fe
derais, como é o caso do fornecimento mensal de dados
para o IBGE e para a Fundação Getúlio Vargas em
todo o País, graças a sua rede de escritórios em 3 mil
e 800 Municípios. Neste momento, a Receita Federal
e o INCRA convidam' essas empresas a executarem
o recadastramento das propriedades rurais com vistas
à atualização do ITR e do Cadastro Geral desses imó
veis. Tal contribuição, garantem os associados, será.

dada de bom grado, mas exige esforços financeiros
e materiais que são escassos para o simples cumpri
mento da missão institucional. P9r isso, apelo a V.
Exª no sentido de que sejam liberados para EMBRAPA
recursos financeiros remanescentes do Orçamento da
União para 1991 e destinados à extensão rural, viabili
zando assim a cooperação que está sendo solicitada
por aqueles organismos federais".

O meu apelo e da Associação ao Ministro da Economia
é no sentido de que S. Exª. viabilize o tt;abalho desse órgão
que dá sustentação a um dos maiores setores responsáveis
pelo desenvolvimento nacional: o setor rural.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PASCOAL NOVAIS (PTR - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados,
ocupo este espaço hoje para tratar de um problema funda
mental, que não vem merecendo atenção por parte do Go
vemo Federal: as precárias condições de saúde dos brasileiros.

Não é demais repetir o chavão de que o Brasil é um
grande hospital, com pacientes de todas as patologias já classi
ficadas. Acresce o fato de que, como os recursos de medicina
preventiva são escassos, estamos preparando uma geração
de enfermos, que poderia ser salva, se houvesse saneamento
básico adequado, assistência total e gratuita à infância e à
adolescência, com especial atenção aos mais carentes.

- - . .
Há duas semanas, estive em visita a vários.. Municípios

do meu Estado e pude observar a situação caótica por que
passa aquela gente em relação ao sistema de saúde. Pude
observar in loco a precariedade do único hospital do Município
de Costa Marques, Rondônia. Na farmácia do hospital, não
existem algodão, iodo, gaze, esparadrapo, medicamentos bási
cos para atendimento em qualquer hospital do mundo. As
prateleiras se encontram completamente vazias, com exceção
de alguns pouquíssimos medicamentos, que, pude observar,
estavam com a data de validade vencidas. Sem falar, é lógico,
da falta de recursos humanos especializados. É realmente triste
ver um povo trabalhador e honesto passar por tamanha falta
de assistência à saúde.

Ali mesmo me propus a fazer uma reunião com a Asso
ciação dos Moradores de Costa Marques, para buscarmos
uma solução imediata para o problema. Depois de passar
por outros municípios e ver que a situação se repetia, comuni
quei-me com o Secretário de Saúde Estadual e, chegando
aqui em Brasília, pedi ao meu gabinete que solicitasse imedia
tamente. audiência com o Presidente da Central de Medica
mentos - Ceme. Estive por duas vezes com o Sr. José Tinoco
Machado Albuquerque, Presidente da Ceme. Fiz a S. Sª minu
cioso relato do que vi no Estado e das prementes necessidades
de envio de medicamentos básicos para aquelas localidades.
Entreguei a ele também um pedido formal da Associação
de Moradores de Costa Marques e das Prefeituras de alguns
municípios, solicitando o envio de medicamentos básicos do
Governo Federal, através de convênio com aquela Central
de Medicamentos para a assistência farmacêutica.

Obtive do Sr. José Tinoco a informação de que a Ceme
não dispõe de nenhum medicamento para celebração de con
vênio, nem mesmo em pequena quantidade.

Se eu não tivesse feito uma' visita aos depósitos onde
ficam os estoques de medicamentos da Cerne, não teria acredi
tado. É realmente inacreditável, Sr. Presidente e Srs. Depu
tados, um órgão do porte da Ceme e com a função que exerce
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não possuir um estoque mínimo de remédios para d[stribuiçãv
gratuita à população mais carente. ,

O Sr. José Tinoco me passou documento da Coordenação
de Produção e Distribuição da Ceme, informando às Prefei
turas sobre a impossibilidade de atendimento durante opri
meiro semestre deste ano. Essa impossibilidade de atendi
mento se deve aO fato de o Governo não ter reservado à
Ceme recursos do Orçamento da União deste ano para a
compra dos estoques.

Todos nós esperamos que o Ministro da Saúde, Sr. Adib
Jatene, que teve uma experiência anterior lI1a Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo, que deu, quando Secretário,
atenção especial às populações carentes e manteve em opera
ção os hospitais auxiliares do sistema previdenciário, possa
providenciar com a maior brevidade possíve:l, o retorno das
reais atividades da Central de Medicamentos, que é a celebra
ção de convênio com associações, e fundações de caráter social
e com as Prefeituras d~ todo o País, fornecendo, assim, medi
camentos básicos gratuitamente à população carente.

O SR. LUIZ PIAUIJYLINO (PSB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
as comemorações do dia Internacional da Mulher serviram
para destacar uma série de denúncias de discriminação, agres
são e outros tipos de injustiças praticadas contra as mulheres.
Dentre elas, uma das mais gritantes é o veto do ,Presidente
Collor à concessão do salário-maternidade às trabalhadoras
rurais, num flagrante desrespeito aos mais elementares concei
tos legais. Uma vez que as trabalhadoras urbanas têm direito
a esse benefício, não há como negá-lo às suas companheiras
que vivem no campo.

Sei que há vários itens importantes a se:rem votados no
Congresso, mas é imperativo incluir entre as matérias priori
tárias o veto presidencial a um direito inquestionável de um
significativo segmento que, na sua grande maioria, luta pela
sobrevivência em situação bastante desfavorável.

Este é mais um exemplo da política sócio-econômica 
se é que existe alguma - de um Governo que provoca a
recessão, aprofunda a miséria, nega direitos fundamentais.
As trabalhadoras rurais merecem, sem qualquer sombra de
dúvida, o nosso apoio para garantir o que lhes está sendo
negado pelo Poder Central. Este apoio deve ser estendido
também a outras reivindicações, como pagamento da aposen
tadoria aos trabalhadores rurais, creches no campo e o término
da esterilização indiscriminada.

Como cidadãos e como Parlamentares, temos o dever
de lutar contra as injustiças, de nos integrarmos às causas
da população brasileira, de votarmos de acordo com as necessi
dades mais prementes do nosso povo.

As mulheres representam expressiva parcela da classe
trabalhadora, têm dupla jornada de trabalho,. pois acumulam
as atividades profissionais com as obrigações domésticas, e
são, em grande número, chefes de família, re:sponsáveis pela
manutenção de seus lares. Mesmo assim, elas continuam so
frendo várias formas de discriminação, que atinge até os salá
rios.

Por todos esses motivos, renovo aqui o meu apelo no
sentido de que a matéria referente ao salário-maternidade
das trabalhadoras rurais seja votado o mais rápido possível.
E espero que, pela injustiça que o veto representa, seja derru
bado por uma expressiva maioria no Congresso Nacional.

O SR. EVALDO GONÇALVES (Bloco -- PB. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,

a municipalização de ações de saúde é mandamento constitu
cional. E, se não o fosse, sua implementação seria questão
de melhor distribuição de recursos e melhor racionalização
dos meios disponíveis nos organismos de saúde de todos os
níveis.

Até agora, somente nos Estados do Tocantins, do Mato
Grosso, Goiás e da Paraíba é que as ações de saúde não
estão ainda municipalizadas, com reais prejuízos para a popu
lação carente dessas regiões. Exatamente a carência de uma
política de saúde tem ocasionado, inclusive, a devolução de
recursos, com a superposição de ações e o paralelismo de
esforços. Isto sem se falar na sobrecarga de custos sociais
para as prefeituras, com suas receitas comprometidas em mais
de 50% no atendimento às despesas médicas nos respectivos
Municípios.

O que tem acontecido nesses Estados é que os recursos
destinados à saúde pelo Governo Federal, através das Secre
tarias Estaduais de Saúde, não têm chegado às populações
carentes como todos desejam. Sofrem naturais distorções no
processo de aplicação, desde que não obedecem a critérios
ou parâmetros racionais. Ademais, a utilização desses recursos
pelos Estados tem evitado que as administrações estaduais
invistam na solução de problemas de saúde. Então, ficam
os Municípios desassistidos, o Governo Federal em apuros
e os Estados "nadando" em dinheiro para aplicação ao seu
bel-prazer dos recursos federais que lhes são repassados. Tra
ta-se de uma posição cômoda em que, no fundo, perde o
povo.

Esperamos que o processo de municipalização das ações
de saúde seja agilizado na Paraíba, a fim de que não sejamos
marginalizados.

Mais uma vez, estou dirigindo apelo ao Ministro da Saú
de, no sentido de que os obstáculos sejam contornados e
a Paraíba possa usufruir dos benefícios da municipalização
das ações de saúde, como ocorre já na maioria dos Estados
brasileiros.

Para que fique registrado nos nossos Anais, peço a trans
crição na íntegra do documento anexo do Superintendente
do Inamps na Paraíba, Dr. João Fortes.

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR.)

COORDENADORIA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
E CONTROLE NA PARAÍBA - INAMPS

Relatório sobre a
MUNICIPALIZAÇÃO

para conhecimento da Bancada
Federal da Paraíba

COORDENADORIA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
E CONTROLE NA PARAÍBA - CCTC

Assunto: Municipalização
Aos senhores representantes da Paraíba no Congresso

Nacional.
Desenvolveremos a seguir alguns dados necessários ao

esclarecimento sobre a necessidade urgente da municipali
zação dos serviços çle saúde em nosso Estado.

Fundamento legal

A atual Constituição (art. 196) consagrou o princípio de
que "a saúde é um direito de todos e um dever do Estado,
garantido por políticas sociais e econômicas que visem à redu-
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ção do risco de doença e de outros agravos e ao acesso uni
versal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação"; a Lei Orgânica da Saúde foi elabo
rada não apenas para cumprir o comando constitucional, mas,
e principalmente, para indicar os caminhos e viabilizar os
mecanismos para a consecução do grande objetivo, historica
mente perseguido, de uma transformação profunda no perfil
de saúde exibido pela União.

Para tanto foi constituído o SUS (Sistema Único de Saú
de).

Direção e Gestão

O art. 198 da Constituição Federal determina que a dire
ção do SUS dar-se-á em cada esfera do Governo pelos seguin
tes órgãos:

1. No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;
2. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela

respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e
3. No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria

de Saúde ou órgão equivalente.
O art. 17 sobre o SUS é extremamente claro:
1. Promover a descentralização, para os Municípios, dos

serviços e das ações de saúde.

Histórico

Ao assumirmos a direção da CCTC do INAMPS na Paraí
ba, abraçamos como objetivo a descentralização dos serviços
e ações de saúde em consonância com a política adotada pelo
ExmQ Sr. Ministro da Saúde e pela Presidência do INAMPS.

Além da divulgação através da mídia, criamos uma Co
missão de Apoio Técnico aos Srs. Prefeitos Municipais, com
a finalidade de agilização do processo de municipalização.

Inicialmente, a Secretaria de Estado da Saúde foi favorá
vel a idéia e se dispõe a partilhar desta caminhada.

Sob a orientação e o empenho dos nossos técnicos, con
juntamente com os profissionais da Secretaria de Estado da
Saúde, foram formalizados os processos que junto às Prefei
turas preencheram os segmentos normais.

Os planos municipais de saúde foram enviados ao Sr.
Secretário de Estado da Saúde para apreciação, e não obtive
mos nenhuma resposta.

A partir daí, intensificamos os contactos com o Sr. Secre
tário de Estado da Saúde, solicitando a sua assinatura nos
processos e obtendo do mesmo pronunciamentos favoráveis,.
prevendo inclusive datas para execução dos convênios.

O tempo foi passando, os nossos contactos aumentando
e o Secretário recuando. Apesar de todos os nossos exaustivos
esforços, e como não tínhamos mais a quem apelar no Estado,
e prevendo a retenção de bilhões de cruzeiros destinados à
Paraíba para serem aplicados na humanização, interiorização
e racionalização ao atendimento à população carente do Esta
do mais pobre da Federação, trazendo como conseqüência
prejuízos incalculáveis à população, mantivemos contacto com
o Dr. Ricardo Akel, quando fomos orientados para assinarmos
os convênios com os Srs. Prefeitos Municipais cujo Municípios
se encontravam com os processos formalizados e aprovados
pelo INAMPS, e encaminhamos à Presidência sem as assina
turas do Secretário de Saúde do Estado, já que o mesmo
obstaculava integralmente o nosso trabalho de municipali
zação.

O Presidente do INAMPS, Dr. Ricardo Akel, confir
mando o seu interesse na descentralização dos serviços de

saúde, assinou os convênios dos 22 (vinte e dois) Municípios
da Paraíba, por nós enviados, e encaminhou-os para as assina
turas do Sr. Ministro da Saúde, há mais ou menos 2 (dois)
meses, e até esta data continuam sem decisão.

Conclusão

Senhores representantes da Paraíba no Congresso Nacio
nal: o sucateamento, a carência e a precariedade do atendi
mento à saúde no nosso Estado, como também o prejuízo
financeiro das verbas que deixaram de ser aplicadas na Paraí
ba, esperam dos senhores todo empenho para agilização e
resolutividade junto ao Sr. Ministro da Saúde.

Esta é a grande esperança do povo da Paraíba.
Como esclarecimento, informamos que a Paraíba se posi

ciona junto aos Estados de Tocantins, Goiás e Mato Grosso,
únicas unidades da Federação que ainda não acordaram à
realidade e não têm nenhum de seus Municípios integrados
ao processo.

Ressaltamos que unidades ricas da Federação, como, por
exemplo, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, são líderes
no desenvolvimento da descentralização, apresentando nesta
ordem 48,67%,17,11% e 7,71% de seus Municípios já inte
gralmente inseridos no sistema.

João Pessoa, 4 de fevereiro de 1992. - Dr. João Forte
de Oliveira Neto, Coord. de Cooperação Técnica e Controle.

o SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª'
e Srs. Deputados, quero manifestar, como cidadão, a satisfa
ção de alguém que acredita e que confia, mas, ao mesmo
tempo, como Parlamentar que tem o dever de acompanhar
os fatos, manifestar a preocupação que não consigo afastar.
Sou levado a expressar essa dupla reflexão por ter o País.
neste momento, à frente do Ministério da Saúde uma figura
ímpar do nosso mundo científico: o médico Adib Jatene.

A minha satisfação é a mesma, creio, de todos os brasi
leiros, pois sabemos hoje que temos à testa de nossa política
de saúde a autoridade de um homem que se impôs pela compe
tência, pela dedicação de uma vida à causa sagrada de curar
a criatura humana, pela vocação sublime de tocar o coração
alheio, de arrumá-lo, de consertá-lo, retirando-o do estado
de doente para transformá-lo novamente em órgão sadio e
cheio de vida.

Ninguém, neste momento, poderia estar tão afeito ao
cargo como é o caso do médico Adib Jatene. Ele é o cirurgião
do qual se espera o bisturi salvador, o bisturi que possa pene
trar fundo no coração doente deste País, vítima de tantas
mazelas que o mantêm acamado em leito quase terminal.

A Pasta que o Ministro Adib Jatene acaba de assumir
está aí, escancarada aos olhos surpresos e atônitos de toda
a Nação. Ali, naquela Pasta, onde se esperava estivesse plan
tada a sentinela avançada contra os perigos que põem em
risco a vida, pode-se verificar, para profunda tristeza de todos
nós, fincou-se a mais ostensiva e desaforada ofensa aos brios
de um povo carente de socorro.

O setor da saúde precisa desta cirurgia. precisa contar
com a perícia e a habilidade de um cirurgião acostumado
a remover o fluxo natural do sangue da artéria necrosada
que o bloqueia para a artéria desobstruída que o irriga, recom
pondo a saúde do corpo enfermo. E isto, Sr. Presidente, se
depender do .médico Adib Jatene será feito. O doente já tem
diagnóstipo: está muito mal, precisa de tratamento de emer
gência. E um caso clínico e cirúrgico. Não há como adiar
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a operação. E o médico Adib Jatene aceiltou o desafio de
curá-lo. Daí a manifestação da minha satisfal;ão, para afirmar
que acredito e confio no sucesso da empreitada.

Mas, assumo também, nesta oportunidade, o dever de
manifestar minha preocupação. E ela resulta do ambiente
conturbado que envolve o Governo em um clima de denúncias
de toda a ordem e de todos os matizes, comprometendo a
tranqüilidade necessária ao bom desempenho da administra
ção pública. O novo Ministro traz consigo a aura de tranqüi
lidade de que o setor da saúde estava necessitando. Mas só
a tranqüilidade do novo Ministro não basta. É preciso que
ele possa contar com o apoio efetivo do Governo que integra.
Sozinho ele não conseguirá vencer todas as dificuldades. A
tarefa é insana, capaz de derrotar as melhores intenções e
a mais dedicada competência.

A ciência da administração pública prima por ensinar
que os segmentos do serviço público são sempre distintos,
que os mesmos não devem interromper o curso uns dos outros,
e que, se isto ocorrer, causará à Nação enormes prejuízos
e ao povo o desastre do mau atendimento público.

Decisões erradas do Governo atropelaram o Ministério
da Saúde com atribuições que não lhe são pertinentes, e o
País pagou por esses erros, assistindo ao sucateamento de
sua rede hospitalar, à mingua de recursos que foram desviados
para outras iniciativas.

Com a posse do Ministro Adib Jatene, o Ministério da
Saúde se despe de
toda a fantasia com que o Governo o cercou. Encontra-se
aquela Pasta, agora, na sua roupagem normal, que se revela
rota, envelhecida e bastante enfraquecida. Caberá ao Ministro
Adib Jatene a tarefa de promover sua recuperação, fazendo-a
voltar ao trilho da normalidade, com o que ganhará o povo
e o Brasil.

Acreditando e confiando, formulamos ao Ministro Adib
Jatene os votos de pleno êxito nas responsabilidades que,
corajosamente, acaba de assumir.

o SR. JOÃO MENDES (PTB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, fiOS últimos
quinze anos, o combate à inflação constituiu··se em meta prin
cipal dos governos brasileiros. Muitos projetos sociais e até
mesmo o crescimento econômico têm sido sacrificados em
prol desse objetivo, infelizmente, em vão.

Tentativa heterodoxas de estabilização fracassaram, dei
xando como seqüela uma nova conduta dos agentes econô
micos, marcada pelo individualismo e pela desconfiança.

Há cerca de um ano, a área econômica passou a ser
conduzida num novo estilo, caracterizado pela prudência, pela
ortodoxia e pela discrição. Tenta-se passar aos agentes um
clima de confiança na estabilidade da política econômica, de
modo a reverter as expectativas que vinham norteando o com
portamento dos preços.

Atuar nessa linha é, contudo, como andar sobre o fio
de uma navalha: exige estreito controle dos gastos públicos
e reajustes moderados de preços, especialmente, por parte
de setores oligopolizados. Nesse contexto, Sr. Presidente, é
lamentável que setores como o automobilístico não compreen
dam a gravidade do momento que atravessamos e insistam
em manter conduta aproveitadora e irresponsável.

O setor respondeu à liberação de preços com reajustes
brutais, superiores a 1000% nos últimos doze mese~;. O argu
mento de que se trata simplesmente de recomposição dos
~íveis de preços praticados no passado é absurdo e infundado.

Esquecem-se as montadoras de que, nos períodos de controle
ou congelamento, se beneficiaram de compressão semelhante
sobre os preços de seus principais insumos e sobre os salários.

Bom exemplo disso é o ocorrido com o aço. De 1976
a 1986, o achatamento dos preços provocou, no setor siderúr
gico de planos, perda de faturamento superior a 17 bilhões
de dólares. Verdadeiro subsídio, Sr. Presidente, cujo principal
beneficiário foi a indústria automobilística.

Alegam os fabricantes que os impostos que sobre eles
recaem são pesados, especialmente se comparados com os
de outros países. Há, nessa afirmação, uma meia verdade.
O Governo se tem mostrado sensível à redução de alíquotas
para veículos populares. Nossa indústria, todavia, insiste em
concentrar-se nos segmentos de luxo, num flagrante desprezo
pela realidade nacional. ,

O comportamento das montadoras atingiu 'dS raias da
irracionalidade, em confronto direto com as mais comezinhas
regras da economia de mercado. Há dia:", uma empresa anun
ciou um novo aumento de seus produtos, ao meJlmo tempo
em que reconhecia ter em seus pátios mais de 20.Vlil veículos.
Associações de revendedores levam suas represetrtadas às bar=
ras da Justiça, para não serem obrigadas a engolir quotas
de veículos que não conseguirão vender. Os consórcios, outro
ra responsáveis pelo escoamento de 50% da produção domés
tica, transformaram-se em letal armadilha para seus partici
pantes.

O Governo se encontra diante de grave dilema. Ocorre,
atualmente, uma verdadeira liqüidação mundial de automó
veis, já que a produção, graças à recessão norte-americana,
superou o consumo em 20%. Se reduzida as alíquotas de
importação poderá ocorrer um dumping de carros estrangei
ros, que colocará em risco a própria sobrevivência da indústria
nacional e dos empregos que gera.

Se, alternativamente, o Governo restabelecer o controle
de preços sobre o setor, estarão recriadas as condições para
nova histeria dos demais agentes econômicos, temerosos de
que a medida a eles se estenda.

Se, entretanto, nenhuma medida for tomada, a atitude
irresponsável das montadoras continuará puxando os índices
de inflação e desencadeando, nos demais setores econômicos,
igual vigor remarcatório.

Dilema tão agudo, Sr. Presidente, tem sua solução nas
mãos da própria indústria automobilística. Um gesto gran
dioso de contribuição, de confiança nos que dirigem o País
tem de ser praticado, e com urgência. Se as montadoras refrea
rem os aumentos, mais se produzirá, mais se venderá, mais
se consumirá, mais impostos serão gerados e, principalmente,
mais confiança se espalhará de que o Brasil, afinal, está de
volta aos trilhos da estabilidade e do bom senso.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
há setenta anos, precisamente no dia 25 de março de 1922,
na cidade de Niterói, encerrava-se o Congresso de Fundação
do Partido Comunista Brasileiro, PCB, partido que nasceu
da evolução, em nosso País, de uma série de militantes e
dirigentes políticos e sindicais, boa parte deles oriundo do
movimento anarquista. Este movimento, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, era amplamente hegemônico nos movimentos so
ciais do Brasil no início deste século. Entretanto, a vida havia
demonstrado o seu esgotamento. Revolucionários como As
trogildo Pereira, Cristiano Cordeiro e muitos. outros fizeram
autocrítica, mudaram de opinião e criaram um novo movi-
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mento, o PCB, com propostas novas, que buscavam a abertura
de um debate, uma discussão na esquerda brasileira e na
sociedade como um todo.

Assim, desde o seu primeiro dia, desde a sua fundação,
o PCB surgiu como resultado de uma ousadia, de uma inova
ção, de uma iniciativa renovadora, voltada para o futuro,
superando velhas concepções e afirmando, em nosso país,
uma proposta nova, para desagrado dos poderosos e para
indignação das Correntes conservadoras no próprio campo da
esquerda.

No momento em que aconteciam transformações impor
tantes no cenário mundial, como a Revolução Russa de 1917,
e o Brasil se industrializava e urbanizava, ainda que lenta
mente, no momento em que intelectuais brasileiros trabalha
vam na germinação do movimento modernista, que eclodirira
um mês antes da fundação do PCB, na Semana de Arte Moder
na, em São Paulo, intelectuais e lideranças políticas com visão
histórica perceberam o esgotamento do anarquismo e a neces
sidade de um novo instrumento para a ação política. Assim,
rompendo com velhas concepções e afirmando o novo, foi
que na:;ceu o Partido Comunista Brasileiro.

Nossa tradição inovadora não ficou apenas na fundação.
Mesmo durante os negros tempos do stalinismo, vozes como
a do pernambucano Cristiano Cordeiro se ergueram para con
denar a aventura militarista de 1935 e para propor um dutro
caminho para a revolução brasileira. Décadas depois, antes
mesmo das inovações e mudanças propostas pelo Partido Co
munista Italiano, também pioneiro na revisão de dogmas,
o Partido Comunista Brasileiro foi inovador ao abandonar
a concepção de que era necessária a ditadura do proletariado
para alcançar o socialismo. Nesta mudança, o PCB se anteci
pou inclusive a nível mundial, promovendo-a em 1958, oportu
nidade em que, na histórica Declaração de Março, condenou
o stalinismo e propôs um caminho democrático para o socia
lismo no Brasil.

Toda essa história de combatividade na defesa do ideário
socialista tem agora uma continuidade coerente: sabemos que
um conceito fundamental da dialética é o de superação. Esta
superação significa, ao mesmo tempo, continuidade e ruptura.
Continuidade com a tradição de luta pela democracia, pelos
interesses populares e pelo socialismo, e ruptura, nas condi
ções atuais, com todo o cortejo de misérias, intelectuais, ideo
lógicas, polítiCas e até morais, que se inscrustou no pensa
mento socialis,ta durante o período do socialismo burocrático
autoritário na União Soviética e em outros países do mundo,
especialmente no Leste Europeu.

Por estas razões é que nenhuma outra formação da es
querda brasileiro significa, no Brasil de hoje, a continuação
da experiência histórica iniciada em 1922 com a fundação
do PCB, como o Partido Popular Socialista fundado em São
Paulo recentemente, como resultado do X Congresso do PCB.

O PPS é, sem nenhuma dúvida, a superação dialética.
do movimento socialista no Brasil; é a ruptura com o passado
stalinista; e é a continuidade do combate ao lado do povo,
das transformações imprescindíveis para fazer do Brasil um
País democrático, humano, livre e civilizado com que sonham
tantas gerações de lutadores.

Este Brasil, a nosso ver, somente se concretizará com
a vitória do socialismo em nosos País, socialismo que queremos
democrático, pluralista, construído nos marcos do Estado De
mocrático de Direito.

o SR. ARY KARA (PMDB - SP. Pronuncia o seguint~

discurso.) - SI. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, a alta
carga tributária imposta ao contribuinte brasileiro, comprova
damente uma das mais elevadas do mundo, tem gerado revolta
e protestos dos mais diversos segmentos da sociedade.

Estudo feito pela tributarista Elisabeth Lewandowski Li
bertuci, divulgado pela "Folha de S. Paulo" no dia 16 de
março, mostra que o brasileiro trabalha quatro meses por
ano para o Fisco. Isso significa dez dias por mês ou 154 minutos
diários (em jornada de oito horas) \lpenas para o pagamento
de impostos.

Entretanto, não existe contrapartida para tão absurda
taxação. Muito pelo contrário. A degradação dos serviços
públicos tem sido diretamente proporcional à elevação das
alíquotas e à enormidade do número de impostos.

Por outro lado, a pesada carga tributária encarece em
demasia os produtos nacionais, fazendo-os perder a competi
tividade em comparação com similares estrangeiros.

Na verdade, não é preciso ser tributarista neste País para
saber, por exemplo, que o preço do carro nacional é onerado
em até 75% sobre seu preço-fábrica pelos mais diferentes
tributos, ou seja, de cada dois carros que a indústria nacional
produz e vende, um vai para o Governo sob a forma de im
postos.

E o que é feito de todo esse dinheiro direta ou indireta
mente arrecadado pelo Fisco?

Segundo o Conselho das Associações Comerciais do Vale
do Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira, "a alta carga tribu
tária que nos tem sido impingida tem sido sempre a forma
de compensar a ineficácia da conduta dos assuntos públicos".

Assim, expressando a vontade do empresariado regional,
decidiu aquela entidade divulgar sua determinação de promo
ver, em âmbito nacional, o "Dia do Basta", quando se pre
tende fechar o comércio, em protesto pacífico, e iniciar.",a
luta por:

"Basta de elevação de carga tributária!
Basta de ausência de medidas saneadoras!
Basta de incompetência no gerenciamento das coi

sas públicas!
Basta de insensibilidade no trato dos problemas

sociais!
Basta de fisiologismo da classe política!"

Entende aquele expressivo segmento da economia nacio
nal ter chegado o momento de se pugnar pelos direitos da
cidadania, afirmando:

" ...Não podemos continuar pagando, indefinida
mente, a conta da corrupção, da incompetência, sem
termos assegurado nossos direitos, sem termos rece
bido os benefícios dos trilhões de cruzeiros que o Esta
do suga de todos nós, trabalhadores, empresários, cida
dãos. Não podemos continuar financiando, indefinida
mente, governos que vêem o País como capitanias here
dit§,rias, que transformam o poder em feudo, leiloando
cargos e sorteando favores ... "

Queremos exprimir desta tribuna nosso total e irrestrito
apoio ao "Movimento do Basta", esperando que esse grito
de alerta encontre eco junto às autoridades, possibilitando
lhes, enquanto ainda há tempo, reverter a situação caótica
com a qual se debate a sociedar:le brasileira. Ainda conforme
o Conselho Regional das Associações Comerciais do Vale
do Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira: ..



Março de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 26 4875.

. " ...Não pode haver futuro digno para uma Nação
que assiste, calada, a morte de 1.000 crianças por dia.
Não pode haver futuro digno para uma Nação com
60 milhões de miseráveis, 40 milhões de sobreviventes
e outros tantos milhões de subservientes. Não há futuro
possível enquanto reinar o silêncio, vigorar a omissão
e persistir a ilusão de que as coisas vão mudar sem
a nossa participação, sem a nossa intervenção."

"BASTA!"
Era o que tínhamos a dizer.

o SR. NELSON BORNIER (PL - RJ, Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputado~,

a realidade sobre o cólera assusta o povo e preocupa as auton
dades em todos os níveis de Governo. Diariamente, cresce
o número de mortes provocadas pelo cólera, e os doentes
são sempre em maior número nos vários Estados onde a doen
ça já se faz presente de forma avassaladora.

Busca-se hoje, Sr. Presidente, encontrar culpados para
a proliferação da epidemia. Já se diz que. não ~averá, no
Brasil, uma epidemia, e, sim, uma panden1l1a, pOIS espe~am

alguns que a doença se faça presente entre nos por mUltos
anos.

Há culpados. E muitos são eles..São os que ~ntraram

recursos nas grandes cidades, e'squecIdos do mtenor e dos
que moram nos lugares distantes. São os ricos, que se tornaraI?
cada vez mais ricos, em detrimento dos pobres, cada vez maIS
pobres. São os mercantilistas da saúde. São os governantes,
que nem sempre administram bem os recursos públicos. São
os legisladores, que não localizam com exatidão, nos Orça
mentos da União dos Estados e dos Municípios, as maiores
carências e as re~is necessidades. É a sociedade como um
todo, que não reclama, que se queda silente, que não busca
os seus direitos e, quase sempre não cumpre os seus deveres.

Agora, apavorados, todos se unem um busca de culpados,
sem se sentirem responsáveis pela miséria que grassa, pela
pobreza que aumenta, pela ignorância que prolifera, pela saú
de do povo que se esvai, pela morte que ronda os lares e
ameaça crianças, jovens e velhos.

Devemos apurar a responsabilidade e mostrar ao País
os verdadeiros culpados. Por certo, não nos excluiremos, como
homens públicos, pois o cólera não está entre nós por culpa
dos atuais governantes, na qualidade de governantes do agora.
Ele vem de um passado de descaso, de descuido, de imprevi
dência de desatenção; ele ronda o mundo, nesta atual pande
mia, d~sde 1961. São trinta anos. SomentE: agora nos visita
com o espectro da morte. E não soubemos preparar-nos para
expulsá-lo antes que promovesse tamanha desgraça.

O que se tem a fazer, Sr. Presidente, é criar~m verdadeiro
clima de guerra contra o cólera. Somente aSSIm poderemos
minimizar os seus efeitos nefastos; mas que se crie, neste
esforço, um clima de honestidade, de seriedade, de probidade,
pois, em outras oportunidades, muitos se locupletaram em
cima da desgraça do povo. E, se assim agirem agora os oportu
nistas e os desonestos, o cólera avançará, ceifando vidas e
destruindo mais ainda a economia de nosso País.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados a
Rio-92 a Conferência Mundial para o Meio Ambiente e De
senvol~imento, que se realizará em junho no Rio de Janei~o,
está na iminência de transformar-se no carnaval da ecologIa,

sem nenhum resultado prático para 6 BrasiL O item decisivo
para o sucesso do Congresso gira em torno dos ~7 países
em desenvolvimento (o GT-77), de aumentar a ajuda dos
países ricos às nações pobres e criar um novo fundo para
administrar a distribuição dos recursos. -

É verdade que a posição norte-americana é isolada IiO

GT-77, mas tem um peso muito grande, por se tratar da maior
potência do planeta. Os norte-americanos consideram a pro
posta de criação do novo fundo, que resultaria em recursos
adicionais de cerca de 70 bilhões de dólares por ano, além
dos atuais 55 bilhões de dólares anuais, um endurecimento
dos países em desenvolvimento, o que poderá inviabilizar a
vinda do Presidente George Bush a Rio-92.

Também o Comissário da Comunidade Econômica Euro
péia, Carlo Ripa di Meana, que trata de meio ambiente na
Comunidade, ameaça não comparecer ao evento, se não con
seguir articular junto à CEE "uma posição forte e inequívoca" ,
particulannente em torno da localização da Agência Européia
de Meio Ambiente. Ele mesmo afinna que, se não tiver uma
vocação, a Rio-92 deverá tornar-se um carnaval de declarações
de Copacabana. A escolha da localização da Agência Européia
de Meio Ambiente deverá ocorrer até o dia 23 de março
próximo. .

A França está obstruindo o acordo, até que Estrasburgo
seja confinnada como a sede definitiva do parlamento euro
peu. Alguns funcionários acreditam que Paris poderá mos
trar-se mais flexível agora, diante do maior apoio conquistado
pelos ecologistas nas eleições regionais do começo deste mês.
Copenhague tem sido citada como a sede mais provável da
Agência Européia de Meio Ambiente.

Ripa di Meana considera que a Comunidade Européia
fará um papel ridículo no Rio, a menos que esse impasse
seja superado. A Comunidade, no seu entender, ficaria vulne
rável à observação elementar de que não fundou a sua agência
porque não consegue chegar a um consenso em torno de onde
instalá-la.

Ainda recentemente, o Governador do Rio de Janeiro,
Leonel de Moura Brizola, fazendo papel de mascate, teve
que ir à Organização das Nações Unidas (ONU) para provar
que o Rio de Janeiro estará em condições, até junho, de
patrocinar a Eco-92, que o Rio oferece infra-estrutura e segu
rança para sediar o evento. Uma atitud~ louvável da parte
do Governador, mas humilhante perante a comunidade das
nações.

Este relato, Senhor Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
é apenas para demonstrar que os países ricos poderão estar
mesmo interessados na preservação do meio ambiente, mas
às custas dos países pobres. Quândo se trata de eles próprios
arcarem com os ônus que lhes cabem, não manifestam o míni
mo gesto de cooperação. Antes pelo contrário. Como se viu,
crima toda sorte de dificuldades.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Srª' e Srs.
Deputados.

O SR. WILSON CUNHA (PTB - MG. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Sr~._ Deputados,
o desenvolvimento e o progresso de uma regIao e de uma
nação exigem a integração do Governo e da soi:ieda~e, pa~a

que todas as ações, de todos os órgãos governamentals e nao
governamentais, num sincronismo somatório de meios e recur
sos humanos, consigam oferecer condições propícias para ala
vancar essa situação de recessão brasileira, que não é um
fenômeno recente.
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A região do norte de Minas Gerais, nela incluído o Vale
do Jequitinhonha, tem como característica a migração do ho
mem em busca da sobrevivência nas megalópolis, fato este
que, além de contribuir para o aumento de pobreza da região,
causa nas grandes cidades um verdadeiro tumulto social. Além
disto, por falta de orientação e de condições de trabalho,
o homem pobre e miserável investe contra a natureza, agride
o ecossistema, devasta e pouco contribui para o desenvol
vimento do País.

Essa região conta agora com um projeto de desenvol
vimento regional, o projeto de Desenvolvimento Integrado
do Vale do Jequitinhonha e do norte de Minas Gerais 
projeto Sodecom, elaborado a partir das reivindicações de
centenas de associações comunitárias daquela região, com o
inestimável apoio da Secretaria de Desenvolvimento Regio
nal, na pessoa do Dr. Egberto Baptista.

Quero registrar a competência e a grande visão política
do Dr. Egberto Baptista, que vem, através do seu dinamismo
frente à Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presi
dência da República, atuando na integração do Governo Fede
ral no processo de desenvolvimento regional.

A região do Vale do Jequitinhonha e do norte de Minas
Gerais, através do projeto Sodecom, que se encontra na Secre
taria de Desenvolvimeno Regional, numa ação de co-gestão
de todos os níveis e instâncias do Governo, encontrará, por
certo, sua redenção definitiva frente às demais regiões mais
ricas do País.

Quero ressaltar que o Dr. Egberto Baptista, como coor
denador do processo de desenvolvimento deste País, não mede
esforços para, através dos órgãos e departamentos a ele subor
dinados, atender aos anseios da comunidade de todo o País,
modernizando a estrutura de sua Secretaria e orientando seus
técnicos para atender incansavelmente a todos os que o procu-
ram. _

Devemos concluir com um voto de confiança para a Secre
taria de Desenvolvimento Regional, através do Dr. Egberto
Baptista, pela conclusão do processo de desenvolvimento e
modernização deste País.

o SR. NOBEL MOURA (PTB - RO. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr'!' e Srs. Deputados, é com
renovado entusiasmo que assumo a esta tribuna para exercitar
a defesa dos grandes interesses do Estado de Rondônia.

Srs. Deputados, o Estado de Rondônia possui somente
uma rodovia federal, a BR-364, que liga Cuiabá a Porto Velho
e Porto Velho a Rio Branco. E, apesar da responsabilidade
do Governo Federal ser a de conservar essa única rodovia
em Rondônia e no Acre, ela se encontra em lastimável estado
de conservação no trecho Porto Velho-Cuiabá.

Srs. Deputados, existem verdadeiras crateras na rodovia,
à espera dos motoristas, vítimas de todos os tipos de prejuízos,
tais como danos materiais em seus cominhões, carretas e auto
móveis, sem desprezar o maior deles, que é a perda de cente
nas de preciosas vidas.

Na BR-364, próximo a Ariquemes, ainda existe a cratera
que vitimou dois pastores que regressavam a Porto Velho
e morreram no local, há poucos dias. Assim como morreu
o pastor Walter, morrem dezenas de pessoas, por desleixo,
por irresponsabilidade do Sr. Ministro João Santana, da Infra
Estrutura, a quem cabem a culpa e a responsabildiade por
todos os óbitos ocorridos na BR-364, devido à má conservação
da rodovia.

Srs. Deputados, nos Estados Unidos, anda-se milhares
de quilômetros sem se cair em um buraco na pista, e, quando
isso acontece, responsabiliza-se o Estado. O Estado tem res
ponsabilidade. Portanto, lá é mais barato conservar a rodovia
do que ressarcir o motorista pelos danos causados.

Srs. Deputados, os assaltantes estão a atacar os moto
ristas, que são obrigados a dirigir em baixíssima velocidade
em lugares esburacados. Vários deles são assassinados. Atri
buo ao Ministro João Santana a responsabilidade por essas
mortes.

É preciso que o Ministro da Infra-Estrutura tenha respon
sabilidade para com o País, para com o povo de Rondônia,
para com as viúvas e os filhos dos motoristas mortos na
BR-364. É necessário manter adequadamente essa importante
rodovia brasileira.

o SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ocupo
hoje a tribuna desta Casa para falar sobre a votação em regime
de urgência urgentíssima dos dois projetos de minha autoria,
que tratam da questão da política salarial e salário mínimo,
e que serão apreciados na sessão de hoje da Câmara dos
Deputados.

Sr. Presidente, gostaria de registrar que, além do fato
de os projetos visarem atender às necessidades da classe traba
lhadora, que está sobrevivendo a duras penas, frente à violenta
recessão por que passa o País, a não apreciação e posterior
votação de um novo salário mínimo fere a Constituição no
seu art. 79 , inciso IV, que textualiza:

"Art. 79 São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmen
te unificado, capaz de atender a snas necessidades vitais
básicas e às de sua família com-moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte
e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vincu
lação para qualquer fim;"

Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, a não aprovação
dos projetos ficará caracterizada como omissão tanto do legis
lativo quanto do Executivo, com o que não posso compactuar.

Sr'S e Srs. Deputados, registro ainda que, concretizada,
na data de hoje, a não aprovação do regime de urgência
urgentíssima, o Partido dos Trabalhadores estará dando entra
da amanhã em uma ação de omissão junto ao Supremo Tribu
nal Federal, chamando a responsabilidade pela inexistência
de uma política de salário mínimo.

Sr. Presidente, o Executivo, ao apor os 11 vetos na Lei
n° 8.222, prefixou a extinção do salário mínimo a partir de
fevereiro do corrente ano, e com isso podemos concordar.

O SR. RENATO JOHNSSON (Bloco - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
no próximo mês de abril, o governo brasileiro deverá definir
o roteiro de construção do gasoduto que deverá trazer o gás
boliviano até os centros consumidores, situados especialmente
no Rio, São Paulo e Curitiba.

Dentre as várias alternativas estudadas, sem dúvida algu
ma se encontra aquela que aproveita o atual gasoduto que
liga Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, até os campos de
Duranm na Argentina, em a partir daí, em linha quase reta,
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se atingiria o território brasileiro, através de Foz do Iguaçu
e desta cidade os grandes centros consumidores.

Esse roteiro, além de beneficiar regiões densamente po
voadas 1= com potencial econômico expressivo, encurta em
cerca de 100 quilômetros o percurso total do gasoduto a ser
construído até São Paulo.

Outro aspecto favorável que deve ser ainda destacado
é o fato de que o governo paraguaio, interessado nas obras,
poderá custeá-Ias parcialmente, em razão da passagem por
seu território e do aproveitamento pelas indústrias locais.

Esta alternativa irá permitir igualemnte o uso do gás pro
duzido na Argentina, quando disponível, assegurando, desta
forma, mais uma fonte de fornecimento de gás ao Brasil.
A possibilidade de se utilizar tanto o gás boliviano quando
o argentino é um fator de segurança à continuidade do forneci
mento de gás.

Devemos considerar que eSSfl segurança adicional é muito
importante porque, certamente, o perfil de consumo energé
tico de grande parte do parque industrial brasileiro se adaptará
a essa nova fonte de energia, que, seguramente, é a mais
barata e limpa hoje disponível no mundo. Essa mudança de
perfil energético permitirá ainda que a indústria brasileira
se alinhe em termos de consumo de energia com o complexo
industrial dos países desenvolvidos, podendo, assim, atingir
índices de eficiência, produtividade e competitividade.

Finalmente, devemos considerar que o roteiro por Foz
do Iguaçu possibilitará que essa obra venha tornar-se, de certa
forma, a primeira grande obra de interesse dos países que
formam o Mercosul, tornando-se, por isso, um fator de inte
gração e consolidação desse mercado comum.

Todas estas razões nos levam a solicitar ao Sr. Ministro
da Infra-Estrutura e ao Sr. Secretário de Energia a acolhida
desse pleito, por representar substancial economia de recursos
na construção do gasoduto e importante alavanca para o de
senvolvimento industrial de todo o Estado do -Paraná.

o SR. ROBERTO BALESTRA (PDC - 00. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a Lei
n9 8.078, de 11 de setembro de 1990, vem de completar um
ano de sua vigência, pois que esta se deu cento e oitenta
dias após a publicação daquele diploma legal.

Ao longo desse período, percebeu-se um crescente me
lhoramento no índice de conscientização do consumidorbrasi
leiro, hoje mais atento aos seus direitos e capaz para buscá-los
e reclamá-los perante os órgãos da administração pública e
mesmo no Poder Judiciário.

Por igual, a indústria, o comércio e os prestadores de
serviços procuraram, em geral, adaptar-se às condições do
novo Código, de modo a se estabelecer um clima de maior
respeito entre partes que negociam ou contratam.

Também a publicidade, que antes se alimentava de artifí
cios e de mensagens enganosas, hoje se reveste de mais serie
dade, demonstrando respeito pelo público consumidor e de
senvolvendo um estilo mais ético nas comunicac~ões que trans
mite.

Sem dúvida, o Código de Proteção e Defesa do Consu
midor representa um avanço em nossa legislação, embora
saibamos que muito ainda precisa ser feito visando ao seu
aperfeiçoamento, à sua melhor aplicação e plena assimilação
por parte da sociedade brasileira.

Mas, se a sociedade civil vem compreendendo o espírito
e a letra desse Código, ao que parece, as instituições estatais

ou paraestatais desconhecem suas obrigações, diante do esta
belecido na Lei n9 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Tanto é assim que, nos últimos meses, os servidores públi
cos, pelos quais se cobram tarifas altíssimas, corrigidas cons
tantemente em índices superiores aos da inflação, estão sendo
prestados cada vez de forma mais ineficiente, especialmente
no que concerne ao fornecimento de água e luz e aos serviços
de telefonia.

Igual!TIente as empresas que exploram serviços conce
didos, sobretudo na área dos transportes, desconhecem suas
responsabilidades, não respeitando o direito dos 'usuários de
seus serviços, e isto pelo envelhecimento das frotas, pelo não
cumprimeto de horários, pela ausência total de urbanidade
por parte de seus agentes ou prepostos, pela falta de conser
vação e de higiene nos veículos postos em circulação.

O Estado é o primeiro a não observar o Código de Prote
ção e Defesa do Consumidor, dando um péssimo exemplo
à sociedade civil, que, entretanto, mesmo assim, vem se ajus
tando aos seus ditames.

Quero, pois, Sr. Presidente, registrar minha satisfação
pelo discurso do primeio ano de vigência deste Código, espe
rando sua plena observância pelo cidadão comum e pelas
autoridades constituídas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FÁBIO FELDMANN (PSDB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
em 1988, quando foi promulgada a Constituição, uma de suas
novidades de grande alcance foi a submissão do desenvol
vimento da energia nuclear no Brasil a fiscalização e à decisão
da sociedade, por meio de poderes atribuídos ao Congresso
Nacionai.

Herdamos, com essa atribuição histórica, uma responsa
bilidade enorme e, até o momento, apesar das tentativas de
provocar ações neste sentido, o Congresso Nacional não criou,
'em sua estrutura institucional, o espaço adequado para fisca
lizar permanentemente, analisar com independência e fazer
valer a vontade social nessa área de tantas e tamanhas contra
dições, polêmicas e riscos.

Essas considerações são feitas na oportunidade em que,
novamente, um vazamento radioativo numa Usina Nuclear,
a de Leninskaia, em São Petersburgo, na Russia, causa pânico
e faz o mundo refletir sobre a sua incrível submissão aos
perigos nucleares.

Em nosso País, a maneira desastrada com que foi implan
tada a política nuclear até hoje não recebeu um reparo à
altura, por meio de posicionamentos oficiais, claros, firmes
e desvinculados de interesses restritos.

Nunca suficientemente demonstrada a sua necessidade,
a não ser para uso científico muito determinado, a energia
nuclear já provocou, no Brasil, problemas do porte da desas
trada Usina de Angra dos Reis, do secreto campo de provas
da Serra do Cachimbo, do acidente com césio em Goiânia,
além de prestar-se a inúmeras fantasias de poder no conti
nente, e de transformação do País em potência bélica, quando
ainda nem conseguimos resolver as questões básicas de alimen
tação, habitação e educação para o nosso povo.

Mas, apesar de tudo, parece que o Congresso acredita
realmente que Deus é brasileiro, e repassa a ele as obrigações
que a Constituição nos impôs, pois, na verdade, estamos,
há muitos anos, jogando com a sorte.

Esse novo alerta, vindo da Rússia, deve servir para que
reflitamos na urgência de discutir a questão nuclear no Con-
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gresso, com apoio das entidades científicas e técnicas da socie
dade civil.

Essa é a única maneira de manter a independência do
Parlamento para tratar convenientemente do assunto, sem
estar a reboque das propostas vindas do Executivo, pela pura
e simples falta de capacidade para julgá-las.

Peço novamente, e com muita ênfase, às lideranças dos
partidos com assento no Congresso e aos Presidentes das duas
Casas que coloquem finalmente em pauta a procura de uma
solução para o cumprimento do dispositivo constitucional,
antes que a sociedade brasileira tenha que apontar nossa cum
plicidade em tragédias previsíveis.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
em sua nova administração, a Rede Record de Televisão vem
provando a possibilidade de se fazer uma programação séria
e honesta sem os apelos desnecessários à mentira, à sensuali
dade, à imoralidade.

Percebe-se nitidamente, Sr. Presidente, que aquela emis
sora vem adquirindo um espaço destacado nos percentuais
de .audiência, graças à variedade em sua programação e à
forma direta de comunicar-se com o público em programas
ao vivo, que contam inclusive com a participação, via telefone,
dos telespectadores.

Dois desses programas, Srs. Deputados, chamam a aten
ção do povo brasileiro, no momento: um, que abre a emissora,
às 6h30min., é "O Despertar da Fé", outro, às 23h30min.,
é o "25' Hora".

O primeiro reúne o testemunho de centenas de pessoas
que, em todo o Brasil, são alcançadas pelas bênçãos e pela
graça do Evangelho de Jesus Cristo, tendo suas vidas transfor
madas mediante a libertação de vícios, de pecados, de desvios
sociais, através do ajustamento pessoal e familiar, além dos
milagres e das curas testemunhadas a cada dia.

O segundo é um programa de debates, sempre abordando
um assunto especial, de interesse público, posto em termos
abertos, em linguagem didática, envolvendo especialistas e
interessados naqueles assuntos.

Em rede nacional, a Record transmite um e outro daque
les programas, colaborando para o soerguimento do povo,
das suas condições de moralidade e de espiritualidade, de
monstrando o quanto a televisão pode contribuir para a melhor
formação do homem em nosso País.

Quero congratular-me com a Rede Record de Televisão
pela iniciativa dos dois programas, na certeza de que os mes
mos hão de permanecer indefinidamente no ar, pois trazem
cultura e solucionam os problemas de milhões de brasileiros.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Reitero o apelo
aos Srs. Deputados que se encontram nas dependências da
Casa, gabinetes de Liderança, gabinetes do anexo VI, Salão
Verde, no sentido de que acorram ao plenário para que possa
mos dar início à apreciação de importantes matérias.

v - ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Apresentação
de Proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apre
sentar poderão fazê-lo.

Apresentam proposições os Senhores:
RAUL PONT - Requerimento de informações ao Minis

tério da Economia, fazenda e Planejamento sobre recursos
destinados às agências de fomento à pesquisa, formação de
docentes e pesquisadores.

- Requerimento de informações ao Ministério da Infra
Estrutula sobre contratos realizados entre a Empresa de Trens
Urbanos de Porto Alegre - TRENSURB - e as empresas
Viação Canoense S.A. - VICASA -, Real Rodovias 
Real -, Central S.A. Transportes Rodiviários e Turismo 
Central - e Carris Portoalegrense - Carris.

CARDOSO ALVES - Projeto de lei que extingue a
quota de contribuição nas exportações de café.

LUIZ CARLOS HAULY - Projeto de lei complemen
tar que dispõe sobre a manutenção do crédito na origem,
nos casos de pagamento do Imposto sobre Operações Rela
tivas à Circulação de Mercador1as e sobre Prestações de Servi
ços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comuni
cação nas operações anteriores às interestaduais com alíquota
zero (Constituição Federal, art. 155, § 2Q, inciso XII, alíneas
cef).

WILSON CAMPOS - Requerimento de informações
ao Minitério da Aeronáutica sobre matéria publicada no jornal
Diário de Pernambuco sob o título "Encol adquire terrenos".

- Requerimento de informações ao Ministério da Econo
rnja,fazenda e Planejamento sobre os leilões de privatização
já realizados.

VALDENOR GUEDES - Projeto de lei que dispõe
sobre o acréscimo de § 5Q ao art. 462 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

GIOVANNI QUEIROZ - Projeto de decreto legislativo
que dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação
do Estado de Carajás, nos termos do al"t. 49, inciso XV,
da Constituição Federal.

- Requerimento de informações ao Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento sobre recursos federais repas
sados ao Estado do Pará, bem como empréstimos obtidos
externamente.

- Requerimento de informações ao Tribunal de Contas
da União sobre prestação de contas, pendentes, da Prefeitura
Municipal de Xinguara, Estado do Pará, na administração
do prefeito Itamar Mendonça, no que diz respeito ao convênio
firmado entre a prefeitura e o In~ra

. JORGE UEQUED - Projeto de lei que altera a redação
dos §§ l Q e 8Q do art. 477 da Consolidação das leis do Trabalho
(Decreto-Lei nQ 5.452, de 1Q de maio de 1943).

JOSÉ DIRCEU - Requerimento de informações ao Mi
nistério do Trabalho e Previdência Social sobre os funcionários
da Banespa S.A. Serviços Técnicos e Administrativos - BA
NESER.

ÉLIO DALLA-VECCHIA - Projeto de lei que institui
Programa Especial d~ Apoio à Preservação do Criador Comu
nitário.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Projeto de lei complemen
tar que cria a Reserva do Fundo de Participação dos Municí
pios, destinada à manutenção dos coeficientes de participação
dos Municípios que tiveram redução populacional.

ROMEL ANÍSIO - Projetq de lei que permite a realiza
ção de jogos de azar por entidaoes reconhecidas de utilidade
pública federal.

EDSON SILVA E OUTROS - Requerimento ao presi
dente da Câmara dos Deputados de criação de Comissão Par-
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lamentar de Inquérito com a finl,ilidade de investigar manobras
cartelizantes por parte dos fabricantes nacionais de cimento.

WALDIR GUERRA - Requerimento de informações
ao Ministério da Economia, Fflzenda e Planejamento sobre
documentos referentes à renegociação da dlívida do Estado
de Mato Grosso do Sul.

WALDIR GANZER - Requerimento de informações
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre
a execução de projetos do Fundo Constitucional de Financia
mento do Norte - FNO.

MARCELINO ROMANO MACHADO - Projeto de
lei que fixa a participação do álcool etílico anidro combustível
na gasolina.

- Projeto de lei que institui a semana "Padre Roberto
Landell de Moura".

JACKSON PEREIRA - Requerimento de informações
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre
a evolução patrimonial, nos últimos cinco anos, dos liquidantes
de instituições financeiras e empresas públicas.

- Requerimento de informações ao Ministério das Rela
ções Exteriores sobre o mau gerenciamento da Previdência
em relação aos Fundos de Pensão Complementar.

- Requerimento de informações ao Ministério da Justiça
sobre o mau gerenciamento da Previdência em relação aos
Fundos de Pensão Complemntar.

- Requerimento de informações ao Ministério da Saúde
sobre o mau gerenciamento da Previdência em relação aos
Fundos de Pensão Complementar.

- Requerimento de informações ao Ministério da Mari
nha sobre o mau gerenciamento da Previdéncia em relação
aos Fundos de Pensão Complemntar.

- Projeto de lei que dispõe sobre a forma de atuação
das administradoras de consórcios.

PEDRO TONELLI - Requerimento de informações ao
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária sobre o Processo
Conab nQ 3.662/91, a Nota Técnica Depin n9 1/92 e sobre
os Pareceres Proju n9s 9/91 e 19/91 e Proju/ADPRO nQ 66/92.

BERALDO BOAVENTURA - Projeto de lei que con
cede isenção dos Impostos sobre Produtos Industrializados
- IPI - e sobre Importação de produtos Estrangeiros aos
aparelhos que permitaPl a integração e o desenvolvimento
social das pessoas com deficiência física.

JAIR BOLSONARO - Requerimento de informações
ao Ministério do Exército sobre descumprimento pel:;l 1- RM
do disposto no art. 50 da Lei de Remuneraçiio dos Militares.

SERGIO AROUCA - Projeto de lei que obriga os meios
de comunicação de massa a veicularem matérias oficiais de
prevenção e combate ao cólera.

SANDRA STARLING e MARIA LAURA - Requeri
mento à Secretaria-Geral da Presidência da República de com
plementação de resposta ao Requerimento de Informações
n9839, de 1991, de autoria das requerentes.

MENDONÇA NETO - Requerimento ao Presidente
da Cãmara dos Deputados de designação de sessão solene
da Câmara dos Deputados, dia 27 de maio de 1992, para
homenagear o transcurso do centenário de nascimento do
escritor Graciliano Ramos.

HÉLIO ROSAS - Requerimento de informações ao
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre auto- 
rização do concurso de prognósticos Telesena, do Baú da
Felicidade.

AROLDO CEDRAZ - Indicação ao Poder Executivo
de criação do Programa de Mecanização em Pequenas Comu
nidades Rurais.

RENILDO CALHEIROS - Requerimento de informa
ções ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
sobre razão do atraso no repasse das dotações orçamentárias
pelo órgão ao CNPq e sobre o montante de verbas deste
repassada para cada uma das universidades.

SIDNEY MIGUEL - Requerimento de informações ao
Ministério da Saúde sobre o uso de material radioativo nos
hospitais da rede pública.

O SR. ALOÍSIO VASCONCEliOS (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, e'stoamos apresentando
uma proposição para que se oficie ao Presidente do Banco
do Brasil, que tem sido tão sensível às reivindicações dos
Parlamentares, no sentido de encontrar a melhor forma para
a correção do salário dos seus funcionários, que têm uma
história de serviços prestado à instituição e à Pátria. São expe
rimentados e dedicados. Fizeram um movimento grevista or
deiro que resultou numa conquista muito pequena. Hoje, a
realidade econômica do País torna difícil a sua própria susten
tação, porque não estão recebendo uma remuneração con
digna.

Estou ao lado dos funcionários do Banco do Brasil para
que se negocie, para que se encontre uma solução. Neste
sentido, faço essa solitação à Mesa, visando intermediar com
a direção do Banco do Brasil uma melhor condição para seus
120 mil funcionários espalhados em todo o Brasil, especial
mente os de meu Estado, Minas Gerais.

, b,SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vai-se passar
à apreciação da matéria que está, sobre a mesa e da constante
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)

-1-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ 153-A, DE 1992

(Do Sr. Miro Teixeira)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nQ 153, de 1992, que susta o Decreto nQ

430, de 20 de janeiro de 1992, que "Regulamenta o
art. 49 da Lei n9 8.197, de 27 de junho de 1991, e
dá outras providências; tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprovação (Relator:
Sr. Eduardo Jorge). Pendente de parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, concedo a palavra ao nobre
Deputado Lázaro Barbosa.

O SR. LÁZARO BARBOSA (PMDB - GO. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, tive a opor
tunidade de encaminhar à Mesa, conforme determinação de
V. Ex', até o meio-dia de hoje, nosso relatório sobre o projeto
de decreto legislativo, que, na verdade, tem rigorosamente
a mesma redação daquele que tramitou na Comissão Repre
sentativa do Congresso Nacional. '

'Em 24 laudas datilografadas, produzi, talvez, o mais duro
libelo que neste País se produziu sobre o famigerado Decreto
n9 430/92. Esse decreto é uma aberração jurídica, que precisa
ser corrigida. É imperativo que o Congresso Nacional, que
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tem efetiva competência para sustar os atos normativos que
exorbitem' da função regulamentadora, aprove o Decreto Le
gislativo n~ 153/92, dando, assim, não apenás condições para
que os aposentados e pensionistas possam fazer valer os seus
direitos, mas, mais do que isso, para manter em pé o sistema
democrático, o respeito à lei ao direito normativo.

No dia em que uma autoridade do Poder Executivo de
qualquer nível, seja Prefeito, seja Governador de Estado,
ou, muito mais, o Presidente da República, puder baixar um
decreto estabelecendo que as decisões judiciais deverão ser
cumpridas, esse dia será o ocaso do regime democrático, será
o ocaso do regime da lei e teremos, então, o regime do arbítrio.

Daí por que, Sr. Presidente, o meu relatório é no sentido
de, em não acolhendo as emendas que ao projeto foram apre
sentadas, porque, a meu juízo, desvirtuam ou descaracterizam
o alcance do projeto, acolher no todo o projeto de decreto
legislativo, para sustar o Decreto n~ 430/92, desde a sua publi
cação.

O SR. J;'RESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O parecer é
favorável. .

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA SOBRE O DECRETO LEGISLATIVO

, QUE SUSTA O DECRETO
N~ 430/92, DE 20 DE JANEIRO DE 1992

Relator: Deputado Lázaro Barboza

O Deputado Miro Teixeira apresentou à Câmara dos
Deputados o Projeto de DeCreto Legislativo n~ 153/92 visando
sustar desde a publicação o Decreto Presidencial n9 430, de
20 de janeiro de 1992, do Senhor Presidente da República,
com a seguinte redação:

"O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica sustado, desde a publicação, o Decreto n?

430, de 20 de janeiro de 1992, do Presidente da República.
Art. 29 Este Decreto legislativo entra em vigor na data

da publicação, revogadas as disposições em contrário."
O Projeto está assim justificado:
"Pelo inciso V do art. 49 da Constituição Federal, é da

competência exclusiva do .C;ongresso Nacional "sustar os atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regu
lamentar ou dos limites de delegação legislativa.

Embora não haja qualquer referência aos benefícios de
prestação continuada da Previdência Social no texto do Decre
to nQ 430, de 20 de janeiro de 1992, não pode haver dúvida
quanto ao seu objetivo: dar um aparente suporte legal ao
cancelamento do reajuste de 147% devido aos aposentados
e pensionistas.

Tão relevante é para a· Democracia o pleno respeito às
decisões judiciais que a Constituição, no inciso VII do art.
85, inclui o descumprimento de tais decisões no rol dos crimes
de responsabilidade cuja prática pode levar a processo e conse
qüente impedimento o Sr. Presidente da República.

O descumprimento de decisão judicial pode se dar de
variadas maneiras, de menor ou de maior sofisticação. O De
creto n~ 430 pretende, claramente, produzir as condições para
que o Sr. Presidente da República deixe de cumprir decisões
da justiça, sem afrontá-la diretamente, mas termina afron
tando a responsabilidade pública dos membros dos Poderes
Judiciário e Legislativo.

É direito adquirido dos aposentados e pensionistas, reco
nhecido pela Justiça, ou, em alguns casos, ainda sub judice,

o reajuste de 147% em seus benefícios e o Decreto 430, mais
uma vez, fere a Constituição, no inciso XXXVI do art. 59,
que manda: "A lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgadàt.

Cumpre ao Congresso Naciomil, sem prejuízo das discus
sões no Judiciário, exercer suas prerrogativas e indicar à Nação
que o Poder Legislativo está apto a defendê-la e às instituições,
sempre que ameaçadas.

Requeiro, afinal, aVossa Excelência, que se digne dar
tramitação, em regime de urgência urgentíssima, para este
e outros Projetos de Decreto Legislativo que versem sobre
a matéria."

A matéria já tinha sido anteriormente apresentada à Co
missão Representativa do Congresso Nacional, durante o re
cesso parlamentar, e dela designado relator, tive a oportu
nidade de analisar o conteúdo do Decreto n9 430/92, tendo
opinado pela aprovação do Decreto Legislativo da lavra do
eminente Deputado carioca, que a meu juízo, embora visando
os mesmos objetivos da proposta de decreto legislativo ofere-

,cida pelas ilustres lideranças do PMDB, e outros Partidos,
era mais conciso e não daria margens a distorções interpre-
tativas. .

Quando a matéria entrou na ordem do dia na Comissão
Representantiva o nobre Deputado por São Paulo, Alberto
Goldman ofereceu emenda, o que determinou fosse S).la apre
ciação adiada para a sessão seguinte, alcançando assim o fim
do recesso parlamentar.

Longe de significar o desejo de procrastinação da propo
situra, é preciso deixar claro que tal estratégia teve por obje
tivo possibilitar fosse ela apreciada pelo Grande Plenário,
e dada a sua relevância, não se negasse oportunidade a que
cada.um dos parlamentares assumisse sua responsabilidade
perante, a Nação e particularmente perante os aposentados
e pensionistas.

Ao Projeto de Decreto Legislativo n? 153/92, o ilustre
Líder do Bloco Deputado Luiz Eduardo apresentou a seguinte
emenda:

"Dê-se ao art. 19 do Projeto de Decreto Legislativo
a seguinte redação:

"Art. IQ Fica sustada a ~plicação do Decreto n?
430, de 20 de janeiro de 1992, às decisões judiciais
transitadas em julgado, relativas a obrigações de natu-
reza alimentícia.". .

Quando tive a honra de relatar o mesmo Projeto junto
à Comissão Representativa, em 24 laudas datilografadas
(does. anexos), pude oferecer no exame de mérito, talvez
o mais duro libelo de quanto já foram proferidos contra o
malfadado Decreto 430/92. Nada mais preciso acrescentar.
Apenas repito que é competência exclusiva do Congresso Na
cional sustar atos do Poder Executivo que exorbitem de poder
de regulamentar. O Decreto 430/92, é mais do que uma'exorbi
tância; é uma aberração jurídica sem precedentes nos poucos
lampejos de democracia plena da nossa triste história repu
blicana.

Pela concisão, técnica legislativa, pelos fundamentos e
constitucionalidade e juridicidade constantes do meu relatório
anterior acolho na íntegra o Projeto de Decreto Legislativo
agora sob o n9 153/92, rejeitando a emenda do nobre Líder
do Bloco porque, tal emenda, se fosse acolhida, restringiria
o alcance do Decreto Legislativo, e não faria justiça aos pensio
nistas e aposentados.

É o parecer.
Sala das Sessões, 25 de março de 1992. - Deputado

Lázaro Barboza, Relator.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- Em discussão
a matéria. Com a palavra o Deputado Marcelo Barbieri.

o SR. MARCELO BARBIERI (PMDB -- SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, em
primeiro lugar, gostaria de conclamar todos 9S Deputados
presentes nesta Casa para que se dirijam a este plenário,
pois, encerrada a discussão, votaremos o tão aguardado pro
jeto de decreto legislativo que susta o Decreto n9 430, decreto
este que joga o pagamento dos 147%, direito dos aposentados,
para o ano de 1993.

Esta Câmara Federal - temos certeza -- não frustrará
a expectativa de 12 milhões de aposentados de todo o País,
que aguardam ansiosamente essa definição. Hoje, com o com
promisso que temos com a melhoria de vida do nosso povo,
temos a responsabilidade de votar.

Esse projeto de decreto legislativo, Sr. Presidente, elabo
rado em conjunto com várias Lideranças, apresentado pelo
Deputado Miro Teixeira e relatado pelo Dt:putado Lázaro
Barbosa, objetiva por fim a essa novela que se arrasta, que
angustia e denigre o aposentado brasileiro.

A alegação é a de que a Previdência n~io tem dinheiro
para pagar os aposentados, que o pagamento levaria a um
rombo de 11 trilhões de cruzeiros. Mas, surpreendentemente,
nasemana que passou, o atual Ministro da Previdência denun
ciou ao País que há uma sonegação à Previdência no valor
de 86 trilhões de cruzeiros.

. Essa é uma incongruência da Previdência: deixar de lado
os sonegadores e punir os aposentados. O que cabe à Previ
dência e ao Executivo é cumprir a lei aprovada por este Con
gresso Nacional, ratificada pela Justiça Federal em todo o
País, e proceder imediatamente ao pagamento a que tem direi
to os aposentados.

O Decreto n9 430, chamado decreto avocatório, prorroga
esse pagamento para 1993; mantém o massacre sobre os apo
sentados, condenando-os a uma situação de pl~núria, que atin
ge essa grande maioria de senhores e senhoras que sofrem
na pele e na carne essa injustiça.

Por isso, Sr. Presidente, quero encaminhar favoravel
mente ao projeto de decreto legislativo que iremos votar em
seguida.

Tenho certeza de que aqui comparecer.á a maioria dos
Deputados, com a liberação feita pelas bancadas que apóiam
o Governo - acho que houveram muito bem os Líderes em
fazê-lo - como as do PFL e do Bloco.

A esse decreto daremos condições jurídicas para que se
faça justiça aos aposentados. E queremos registrar que isso
não seria possível sem a vontade de luta aqui representadas
nas galerias pelas entidades sindicais dos aposentados, sem
o apoio da CUT, da CGT e das demais centrais sindicais
que se mobilizaram em todo o País; não seria possível se
a vontade nacional não impusesse ao Congresso Nacional a
sensibilidade de que não é mais possível protelarmos essa
decisão. Hoje, mais do que nunca, iremos tomar uma decisão
que ratificará o que a Justiça vem fazendo, o pagamento .dos
147%. (Palmas.) .

Portanto, Sr. Presidente, gostaria de me congratular com
o Congresso Nacional, com os Líderes da Oposição que co
mandaram esse processo e, também, com as bancadas que

:apóiam o Governo que, sensibilizadas com o problema dos
aposentados, na sua maioria, tenho certeza, estarão neste

plenário votando "sim" ao projeto de decreto legislativo que
garante o imediato pagamento dos 147%.
. Era o que tinha a dizer, nesta tarde, Sr. Presidente.

Vamos à vitória, pela garantia do direito dos aposentados
brasileiros. (Palmas nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o Deputado Arnaldo Faria de Sá para discutir a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje
votaremos o projeto de decreto legislativo que vai revogar
o Decreto n9 430. Neste momento o mais importante é que
a Câmara dos Deputados vai dar a tão esperada resposta
desde janeiro. Que possa o Legislativo corresponder à expec
tativa daqueles que aguardam ansiosamente o recebimento
dos 147%. São Paulo e Rio de Janeiro receberam parte dos
147% sem a correção. Os outros Estados não receberam.
Não podemos deixar continuar essa discriminação. A queda
do Decreto n9 430 não resolverá de imediato todos os proble
mas, mas, pelo menos, é um grande avanço que vai obrigar
a Justiça a se manifestar.

Portanto, independentemente de partido, neste momen
to, temos de votar pela derrubada do Decreto n9 430, em
favor da reclamação justa de aposentados e pensionistas.

Esperamos atingir o quorum rapidamente para que tenha
mos uma decisão, e que aposentados e pensionistas, tão vili
pendiados nos últimos tempos, sejam, no mínimo, respeitados
aqui no Plenário.

Esta é a nossa posição; assim será a nossa votação. Vamos
derrubar o Decreto n° 430.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Acaba de ins
crever-se o Deputado Waldir Pires, a quem concedo a palavra
para discutir a matéria.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sr. Deputado,
não pretendo interromper a discussão. No momento em que
esta se encerrar, darei a palavra a V. Ex~ Há um orador
inscrito para discutir a matéria.

O SR. HUMBERTO SOUTO - Muito obrigado, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o nobre Deputado Waldir Pires.

O SR. WALDIR PIRES (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PDT encaminha
a votação com a convicção de que a Câmara dos Deputados
vai cumprir o seu dever. O pagamento dos 147% devido aos
ayosentados não pode nem deve ser objeto de negociação.
E um dever o pagamento já autorizado pela Justiça e pela
lei. Cumpre ao Governo obedecer não somente às instruções
da lei, como às decisões da Justiça.

Não tem fundamento, Sr. Presidente, quaisquer argüições
de que o Governo não dispõe de condições financeiras para
pagar os 147%.

Por um lado, se verificarmos como se tem realizado a
arrecadação da Previdência Social não apenas no exercício
anterior, mas nesses dois últimos meses, constataremos que
ela obteve um superávit de caixa, em janeiro, da ordem de
mais de 400 bilhões de cruzeiros e em fevereiro, superior
a 800 bilhões de cruzeiros, apesar de a política do Governo
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estar despedaçando a economia brasileira, determinando a
recessão e a incompatibilidade dos interesses do povo brasi
leiro com a condução econômica do.País.

De outro, o Governo dispõe de saldos do Tesouro Nacio
nal, que nós já apontamos nesta Casa, expressos em quantias
gigantescas, definidos em documentos governamentais de 31
de dezembro de 1990 e igualmente de 31 de dezembro de
1991, que hoje representam algo em torno de 12 trilhões de
cruzeiros.

Incumbe, pois, ao Governo pagar o que é devido aos
aposentados e pensionistas. Por isso, oPDT encaminha essa
votação no sentido da derrubada do Decreto n? 430.

O grande esforço que os mais velhos e as mais velhas
têm feito em praças públicas e em toda a parte restaura a
confiança nos movimentos sociais do Brasil, razão pela qual
esperamos que a sua luta seja coroada de êxito. A vitória
hoje, na Câmara dos Deputados, determina a sustação do
decreto do Governo que pratica o precatório em créditos ali
mentícios, o que significa uma ignomínia e uma ilegitimidade.

Esta é a posição do PDT, Sr. Presidente. (Palmas nas
galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para discutir
a matéria, tem a palavra o nobre Deputado Eduardo Jorge.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais presentes,
a Liderança do Partido dos Trabalhadores, mais uma vez,
vem à tribuna para explicar, sem emocionalidade e com bas
tante calma, a sua posição em relação à questão dos reajustes
das aposentadorias, cujo pagamento o Governo tenta protelar.

Em primeiro lugar, insistimos em que a posição dos parti
dos de Oposição, que se mantêm firmemente unidos em derru
bar o Decreto n? 430, é correta. Aliás, é preciso fazer justiça:
essa posição já tem o apoio de vários Parlamentares de parti
dos que hoje se alinham com o próprio Governo, os quais
já declararam que votarão conjuntamente no sentido da derru
bada do Decreto n9 430. Queremos negar o posicionamento
do Governo ao dizer que esse procedimento é inócuo. Se
assim fosse, o próprio Governo, por lógica, reconhecendo
o seu erro, o retiraria. Se não o retira é porque tem alguma
esperança na eficácia do Decreto n9 430.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, vamos manter a posi
ção de unidade da oposição, conjuntamente com outros Parla
mentares de vários partidos, não de oposição, pela derrubada
do Decreto n? 430. Este é um passo necessário para a vitória
dos aposentados.

Em segundo, queremos dizer que não concordamos com
o argumento do Governo de que recorrerá ao Supremo Tribu-·
nal Federal, sob alegação de que a Câmara dos Deputados
e o Senado Federal estão cometendo inconstitucionalidade
ao votar esse decreto legislativo. Não concordamos com esse
argumento. Achamos que, na verdade, houve exorbitância
do Governo, ferindo o seu poder regulamentador e de delega
ção legislativa, quando classificou o reajuste dos 147%, que
são créditos alimentícios, como passível de precatório. Esses
créditos previdenciários são créditos alimentícios. É dinheiro
que o trabalhador aposentado usará para comprar comida
para a sua família. E claríssimo. O art. 100 da Constituição
nos dá apoio.

Então, a alegação do Governo de que, mesmo sendo
derrotado, vai entrar, com recurso no Supremo Tribunal Fede
ral, argüindo a inconstitucionalidade de nossa decisão, do

Bonto de vista político, só prolonga a agonia dos aposentados.
E desgaste para o Governo e fome para os aposentados. A
priori, somos contrários a esse posicionamento do Governo.
A Lei de Custeio n? 8.213, no seu art. 128, dá-nos base para
argumentar que a Lei n? 8.197 não deveria ter sido aplicada,
na sua interpretação, em relação ao Decreto n? 430 da forma
como foi feita pelo Governo.

Finalmente, insistimos em mais dois aspectos: se o Go
verno reconhece que deveria ter dado 70% e não 54% no
ano passado, que o faça por portaria. Repito: não peçam
ao Congresso que aprove uma lei para pagar esses 16%, por
que seria uma armadilha para prejudicar a luta no Supremo
Tribunal Federal. O Governo pode fazer essa correção através
de portaria. Por portaria pagou os 59%, e da mesma forma
poderá pagar os 16% a mais que ele reconhece já deveria
ter pago desde o ano passado.

De toda forma, Sr. Presidente, além de defender a derru
bada do Decreto n9 430, para que o Congresso mantenha
uma prerrogativa, além de reivindicar ao Governo que faça
por portaria a correção dos erros por ele cometidos em porta
rias passadas, eu não poderia deixar de frisar algo que já
salientei para os Líderes do Governo e do próprio Bloco:
revogando-se o Decreto n9 430 e pagando-se por portaria os
16%, poderiam muito bem as partes interessadas - Governo,
aposentados e partidos de oposição - sentar-se e garantir
o pagamento dos 147%, não significando isso um recuo, mas
uma fórmula de atender, em um prazo razoavelmente curto,
a essa reivindicação dos aposentados, pois é um direito que
certamente será reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
O pagamento poderia ser feito em dois ou três meses, através
de algum tipo de parcelamento resultante de atitude flexível
dos aposentados e também do Governo. Temos certeza de
que o STF nos daria ganho de causa, mas creio que uma
solução dessa, a curto prazo, seria melhor, tendo em vista
a situação de desespero em que vivem hoje milhares de apo
sentados.

Sr. Presidente, acredito que esse seria um acordo razoá
vel: o Governo e os aposentados cederiam um pouco e se
estaria garantindo o direito aos 147%, intactos; seria discutido
apenas a quantidade de parcelas do pagamento desses reajus
tes. Considero essa proposta razoável, e o Governo, se quer
realmente resolver esse problema, deve ter mais abertura e
não permanecer em uma posição contrária à de toda a socie
dade civil, como fez em todos meses, causando seu próprio
isolamento e levando o Congresso Nacional à imobilidade.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para discutir
a matéria concedo a palavra ao nobre Deputado José Cicote.

"". O SR. JOSÉ CICOTE (PT - SP. Sem revisão do orador.)
_. Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, felizmente, parece
que chegou o dia de votar a revogação do Decreto n9 430.
Digo felizmente porque os aposentados estão reinvidicando
algo, que é .um direito seu, de um Governo que veio para
acabar com eles, de um Presidente que não tem compromisso
com um segmento social do povo brasileiro, ou seja, o dos
aposentados. Para conseguirem o cumprimento desse direito,
tem de vir a Brasüia; vêm a esta Casa, esperam uma votação,
que não acontece, e voltam para os seus Estados; retornam
a Brasília, e mais uma vez esperam uma votação, que nova
mente não acontece, e regressam para os seus Estados.

Felizmente, parece que hoje a votação vai ser concre
tizada, e espero que seja; espero que os Deputados que estão
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinhdro) - Para discutir
a matéria concedo a palavra ao nobre Deputado Sérgio Arou
ca.

todos os Parlamentares e a todos os aposentados que se encon
tram nesta Casa que não devemos nos iludir, pois amanhã,
com essa aprovação - porque será aprovada a s~stação do
Decreto n9 430 -, não estará definitivamente resolVIda a ques
tão.

Meu voto é favorável à sustação do decreto com o objetivo
de fazer com que o Governo se sensibilize para uma nego
ciação que tenha resultados positivos. Não quero aqui iludir
ninguém. Vou estar a favor, mas deixo claro que essa ~otaçã~

não será uma varinha mágica através da qual amanha estara
tudo resolvido. Dado o conhecimento jurídico que tenho,
sei que isso não removerá todos os obstáculos, mas é um
caminho a mais para tentar resolver a questão.

Justifico minha posição para que possa ficar em paz com
os aposentados e, acima de tudo, em paz com a minha cons
ciência, para que amanhã ninguém possa dizer que dei esse
ou aquele voto com intuito demagógico ou com a certeza
de que estaria levando a questão a um rumo que não quería
mos. Dou meu voto, sim, com o objetivo de fazer com que
o Governo se sensibilize para resolver essa grave questão
de milhões e milhões de brasileiros.

o SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, Senhoras
e Senhores aposentados que estão nesta Casa, infelizmente,
a Previdência Social neste País tem sido tratada de forma
a mais irresponsável possível nesses últimos anos. O Governo
deveria ser o parceiro da Previdência Social, mas, infeliz
mente, ao invés disto, acabou transformando-se numa espécie
de sócio que só se apropria dos recursos dela; que, além
de não investir na Previdência, ainda retira seus poucos recur
sos. Paga seus aposentados com o dinheiro descontado pelos
trabalhadores e utiliza recursos da Previdência para pagar
seus próprios funcionários, como os do Ministério da Educa
ção e os dos hospitais universitários. Assim não é possível
que a Previdência sobreviva.

Entendemos que é preciso resolver dois problemas funda
mentais. Primeiro, a curto prazo, é preciso que a dignidade
dos aposentados seja recuperada. O Governo tem que pagar
os aposentados e acabar com essa tragédia. Esta Casa não
pode deixar de votar hoje essa matéria. Não pode passar
de hoje .a solução desse problema. Vamos resolvê-lo hoje,
e já! (Muito bem!)

Em segundo lugar, temos que resolver o problema da
estrutura da Previdência Social, a médio prazo. Aqui, chamo
a atenção para um fato que considero da maior importância:
quem está negociando, nesta Casa, a questão da Previdência
Social, quem está presente em todos os momentos infeliz
mente não são a~ centrais sindicais. Não é a CUT, nem a
CGT, nem a Força Sindical. Quem está presente aqui em

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) --Concedo a pala- todos os momentos são os aposentados. São eles que pagam
vra ao nobre Deputado Luiz Soyer, para discutir a matéria. o ônus sério, pesado e difícil - enfrentam longas viagens

O SR. LUIZ SOYER (PMDB - GO. Sem revisão so para vir a Brasília, não raro dormem nos ônibus - de dar
orador.) - Sr. Presidente, Sr.' e Srs. Deputados, eu queria a esta Nação exemplo de que o exercício da cidadania tem
deixar claro, antes desta votação, que vou votar a favor da que ser permanente, que o cidadão tem que estar presente
sustação dos efeitos do Decreto n9 430. Mas, por ter sido em todos os momentos.
advogado militante durante muitos anos, tenho a obrigação ~~ ~eu en!endimento e no do ~eu partido, o PP~, a
de entender o mínimo possível de questões jurídicas, e para PrevIdencI~ SO,cIaI passa por uma cns~ ag,uda, que hOJe o
dar uma satisfação à minha consciência gostaria de dizer a - -Poder LegIslatIvo pode resolver; depOIS, e claro, todos os

nos corredores ou nos gabinetes venham ao plenário, porque
parece que ainda não há quorum e precisamos atingi-lo para
votar logo, para que os aposentados voltem para os seus Esta
dos pelo menos com o sabor de uma vitória, uma vitória
que nem precisaria dessa luta.

Não precisaria ter acontecido o que aconteceu em Santa
Catarina, onde, enquanto trabalhavam, sofriam, mas quando
reinvidicaram um direito o Governo fez a Polida dar cacetada
neles, motivo de revolta muito grande para todo~ aqueles
aposentados e para suas famílias. Quem não tem, revolta com
o que aconteceu em Santa Catarina é porque não tem compro
misso com a classe trabalhadora, com aqueles que outrora
foram o baluarte, o sustentáculo da:economia desta Nação,
trabalhando para que o Brasil fosse grande e rico. Se o Brasil
não é rico, embora seja grande, os culpados n~io são os aposen
tados, são os maus governadores, os maus ministros, que di
zem não ter dinheiro para reajustar as aposentadorias, mas
têm dinheiro para suborno, haja vista o que houve nos Minis
térios da Saúde e do Trabalho e no Ibama. São escândalos
e mais escândalos, o dinheiro sendo escondido, dinheiro que
dava para pagar muitos aposentados. Vê-se também empresas
sonegando impostos, sonegando o Fundo de Garantia doTem
po de Serviço, sonegando o próprio desconto que fazem na
folha de pagamento dos trabalhadores, pois não o repassam
ao INSS.

Essas são questões sobre as quais temos de falar; temos
de brigar por elas. Temos de recordar até do Presidente Collor
em campanha, quando disse que ia acabar com os marajás.
Pois bem, ele está acabando é com os aposentados. E nomeou
ministros dos quais ningUém pode, de modo algum, ter orgu
lho, com um Ministro Alceni Guerra, como um Ministro Antô
nio Rogério Magri, que acabou com a Previdência, deixou
dívidas. Há dinheiro por todo lado, mas niio para pagar os
aposentados. ' '

Espero que hoje seja o grande dia dos aposentados; não
de uma vitória, mas de um reconhecimento que foi negado
a eles, o que não é uma vitória. A vitória, os aposentados
já a têm há muito tempo.

Vamos acabar com essa farsa, vamos pagar a quem tem
direito. Isso é o que temos de fazer, é por isso que temos
de brigar com o Presidente da República, contra o segmento

.de uma sociedade que não quer ver as famílias dos aposentados
comendo um simples arroz-com-feijão, porque o salário que
eles estão ganhando não está dando nem para pagar imposto
ou aluguel, que aumentam todo dia. Aliás, todo dia aumentam
os preços de ônibus, óleo, arroz, sal etc., e salário dos aposen
tados é congelado todos os dias.

Vamos mudar a estrutura econômica deste País, e o gran-'
de propósito tem que partir desta Casa, porque do Governo
Federal não conseguimos que mexesse numa palha sequer
da estrutura econômica, nem da estrutura política, que estão
arrasando o povo brasileiro.

Muito obrigado. (Palmas nas galerias.)
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aposentados devem pressionar o Judiciário, porque é aquele
Poder que poderá garantir o cumprimento da lei que votarmos.
Mas devemos, nesta Casa, também dar uma solução ,final
para a crise crônica da Previdência. Essa solução não pode
ser tecnocrática. O problema não é simplesmente de gerência,
mas de conflito de interesses. Portanto, a solução final para
a Previdência Social neste País é entregar a sua gestão aos
trabalhadores e aos aposentados. A Previdência não pode
ficar à mercê de interesses de governo, que muitas vezes não
têm relação com os interesses dos trabalhadores nem com
os dos aposentados.

No entendimento do PPS, temos que votar hoje para
que de uma vez por todas esse problema imediato seja reSo\-'
vido. E é preciso que os aposentados e os trabalhadores 'enten:
dam que o próximo passo é fazer pressão sobre o Pode'r'Jildf
ciário. Depois, repito, vamos ter que dar uma solução defini
tiva para a Previdência. Não uma solução econorilicista, técni
co-burocrática, atrasada, mas uma solução política: entregar
a gestão da Previdência Social aos trabalhadores e aos aposen
tados.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pal'ac

vra ao Deputado Tidei de Lima, para discutir a matéria.

o SR. TIDEI DE LIMA (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srºs e Srs. Deputados, o C~m-'

gresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, aprecia
uma faceta daquilo que me parece ser uma das maiores injus
tiças da História mais recente deste País, até porque a injustiça
não se cinge apenas ao âspecto de valores, de reajustes devidos
ou não aos aposentados, mas resvala também na utilização
da luta deles como biombo para esconder outros fatos impor
tantes e fundamentais que este País precisa ver resolvidos.
Parece-me que o Poder Executivo tem primado por esse tipo
de estratégia: a utilização de problemas mais aparentes pará
acobertar ações e encobrir fatos, dados e decisões que às
vezes são tomadas contra os interesses da maioria.

A Câmara dos Deputados, nesta tarde, tem que dar um
fim a esse processo de manipulação da luta dos aposentados
por parte do Executivo. Por isso o meu partido, o PMDB,
claramente se manifesta não só pela derrubada do decreto
do Executivo que joga o pagamento dos 147% para.o ano
que vem, mas tambérrl pela necessidade de se dar um .fim
a essa manobra do Governo sobre a luta dos aposentados..
Não há que se refutar a legitimidade e a legalidade do reajuste
de 147%0 Há, isto sim - e isto já foi dito aqui algumas
vezes, inclusive hoje, pelo Líder do PT -, até problemas
de composição do pagamento.

Os aposentados estão dispostos a discutir como compor
a sua condição de credores da Previdência neste País. Mas
não me parece que seja essa a intenção do Governo Federál;
não me parece que seja essa a intenção daqueles que detêm
o poder de mando, que estão hoje à frente da Previdência.
Assim, é importante que seja tomada uma atitude, que seja
colocado de lado, jogado para fora do cenário tudo o que
veio apenas para complicar, como o decreto que o Governo
Federal baixou e que certamente criou toda esta polêmica
e toda essa mobilização pelo País afora.

Sr. Presidente, se realmente a Previdência não tem dinhei
ro, o que dizer sobre os dados dias atrás fornecidos pelo
próprio Ministro da Previdência indicando que é de mais ou
menos 50% - grosso modo - o índice de sonegação do
pagaméllLO previsto pelas leis sociais do País? E, mesmo assim,
a Previdência não admite contratar mais fiscais, não faz con-

curso para a admissão de novos fiscais, não melhora a sua
fiscalização, não informatiza o controle de cobranças. Na ver
da'&, o Governo não quer buscar o dinheiro onde ele lhe
é 'dévido, mas quer, isto sim, fazer com que o elo mais fraco
da corrente seja arrebentado. Falo dos aposentados, que nem
gteve podem fazer.

." Portanto,Sr. Presidente, quero deixar marcada aqui a
noss'a posição no sentido de que há que se dar paradeiro
a essa manipulação de uma luta legítima e legal dos aposen
tados deste País. Para isso, é preciso rejeitar o decreto e
o posicionamento do Governo, através da aprovação do pro
je~o'~o peputado Miro Teixeira.

'o' Slt:PR~§IDENTE (Ibsen Pinheiro) - Presentes os se
guintes Srs. Deputados:

Rpraima

,Alceste Almeida - PTB; Avenir Rosa - PDC; Fràncis~ ,
co Rodrigues - PTB; João Fagundes:' PMDB; Júlio Cabral,
_ PTB; Marcelo Luz - PTR; Ruben Bento - Bloco;,Teresa
Jucá- PDS.

Amapá

.Aroldo Góes - PDT; Eraldo Trindade - Bloco; Fáti'
'ma Pelaes - Bloco; Gilvan Borges - Bloco; Lourival Freitas
..: PT; Murilo Pinheiro - Bloco; Sérgio Barcellos - Bloqo;:
Valdenor Guedes - PTR. .

Parti

Alacid ""r!lnes - Bloco; Carlos Kayath - PTB.

Ceará

.Etevaldo Nogueira - Bloco.

Pernambuco

14ocênCio Oliveira - Bloco.

Sergipe

Everaldo de Oliveira - Bloco; Jerônimo Reis - Bloco;.
José Teles -- PDS; Messias Góis - Bloco. .

Bahia

, -Alcides Modesto, PT; Ângelo Magalhães - Bloco;
Aroldo Cedraz - Bloco; 'Benito Gama - Bloco; Beraldo Bo
aventura - PDT; Clóvis Assis - PDT; Eraldo Tinoco - Blo-.
co; Félix Mendonça - PTB; Geddel Vieira Lima - PMDB;
Genebaldo Correia - PMDB; Haroldo Lima - PC do B; Ja
bes Ribeiro - PSDB; Jairo Azi - PDC; Jairo Carneiro - Blo-!
co; João Almeida - PMDB; João Alves - Bloco; João Carlos
Bacelar - PMDB; Jonival Lucas - PDC; Jorge Khoury - Blo
co; José Carlos Aleluia- Bloco; José Falcão - Bloco; José
Lourenço - PDS; Jutahy Júnior - PSDB; Leur Lomanto 
Bloco; Luís Eduardo - Bloco; Luiz Moreira - PTB; Luiz Via
na Neto - PMDB; Manoel Castro - Bloco; Marcos Medra
do - PDC; Nestor Duarte - PMDB; Pedro !rujo - Bloco;
Prisco Viana - PDS; Ribeiro Tavares - PL; Sérgio Brito 
PDC; Sérgio Gaudenzi - PDT; '.Tourinho Dantas - Bloco;
Uldurico Pinto - PSB; Waldir Pires - PDT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Agostinho Valente - PT; Aloisio
Vasconcelos - PMQB; Annibal Teixeira - PTB; Aracely de.
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Mato Grosso do Sul

Elísio Curvo - Bloco; Flávio Derzi - Bloco; George
Takimoto - Bloco; José Elias - PTB; Marilu Guimarães 
Bloco; Valter Pereira - PMDB; Waldir Guerra - Bloco.

PMDB; José Cicote - PT; José Dirceu - PT; José Genofno
- PT; José Maria Eymael - PDC; José Serra - PSDB; Ju
randyr Paixão - PMDB; Koyu Iha - PSDB; Liberato Cabo
clo - PDT; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken 
PT; Magalhães Teixeira - PSDB; Maluly Netto - Bloco; Ma
noel Moreira - PMDB; Marcelino Romano Machado - PDSj
Marcelo Barbieri - PMDB; Maurici Mariano - PMDB; Men
de Botelho - PTB; Nelson MarquezeIli - PTB; Osvaldo Stec
ca - PSDB; Pedro Pavão - PDS; Ricardo Izar - PL; Rober
to Rollemberg - PMDBj Robson Tuma - PL; Solon Borges
dos Reis - PTB; Tadashi Kuriki - Bloco; TIdei de Lima 
PMDB; Tuga Angerami - PSDBj Ulysses Guimarães 
PMDB; Vadão Gomes - Bloco; Valdemar Costa - PL; WaI
ter Nory - PMDB.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PTB; João Teixeira - PL; Joa
quim Sucena - PTB; Jonas Pinheiro - Bloco; José Augusto
Curvo - PL; Rodrigues Palma - PTBj Wellington Fagundes
- PLj Wilmar Peres - PL.

Espfrito Santo
Distrito Federal

Aloizio Santos - PMDB; Etevalda Grassi de Menezes
_ PMDB; João Baptista Motta _ PSDB; J6rio de Barros _ . Au~sto Carval~o - ~CB; B.enedito D~min~os - PTR;
PMDB; Nilton Baiano _ PMDB; Paulo Hartung _ PSDB; C~co Vi~ilante.- PT, Eund~s Bnto - P~, Mana ~~ra
Ri Ca PMDB' Robe v: I A" PMDB. Rose de PT, Osóno Adnano - Bloco, Paulo OCtáVIO - Bloco, SIgma-

t~ mata - , rto a aUé10 - , ringa Seixas _ PSDB.
FreItas - PSDB.

Ri d J
. Goiás

o e anelro
. . ' . Antonio de Jesus - PMDB; Délio Braz - Bloco; João

Ald~r Cabral - P~, ~varo ValI: - PL, Amaral Net- Natal _ PMDB; Lázaro Barbosa - PMDB; Lúcia Vânia _
to - PDS, Ar?lde de. OltveIra - Bloco, Artur da Táv:ola - PMDB; Luiz Soyer _ PMDB; Maria Valadão _ PDS; Mauro
PSDB; BenedIta ?a SIlva - PT; Carlos Alberto CampIsta.- Borges _ PDC; Mauro Miranda _ PMDB; Osório Santa Cruz
PDT; Carlos .L.uPI - PDT; Carlos Santana -: PT; .César MaIa _ PDC' Paulo Mandarino _ PDC' Pedro Abrão - PMDB'
- PMDB; CIdmha Campos - PDT; Edéslo Fnas - PDT;' .' . ..'
Eduardo Mascarenhas -PDT; Fábio Raunheitti _ PTB; Fran- Roberto :Salestra - PJ?C, Ronaldo Calado - Bloco, Vrrmon-
cisco Dornelles _ Bloco; Francisco Silva _ PST; Jair Bolsona- des CruVInel - PMDB, Zé Gomes da Rocha - Bloco.
ro - PDC; Jamil Haddad - P8B; Jandira F'eghali - PC do B;
João Mendes - PTB; José Carlos Coutinho - PDT; José Egy
dio - Bloco; José Vicente Brizola - PDT; Junot Abi-Ramia
- PDT; Laerte Bastos - PDT; Laprovita Vieira - PMDB; Li
saneas Maciel - PDT; Márcia Cibilis Viana - PDT; Marino
Clinger - PDT; Miro Teixeira - PDT; Nelson Bornier - PL;
Paulo Almeida - PTB; Paulo Portugal - F'DT; Paulo Ramos
- FDT; Regina Gordilho - PDT; Roberto Campos - PDS; Paraná
Roberto Jefferson - PTB; Rubem Medina - Blocoj Sandra . .
Cavalcanti - Bloco; Sérgio Arouca _ PCB; Sérgio Cury _ ~belardo LuplOn - ~l?co; Ant~mo Barbara - Bloco;
PDT; Sidney de Miguel - PV; Simão Sessim _ Bloco; Vival- AntOOlO Ueno - Bloco; Baslho Vi.lll:'llll - PDS; Ca.rlos Rober-
do Barbosa _ PDT' Vladimir Palmeira _ FIT. to Massa - Bloco; Carlos Scarpellm - PST; Delcmo Tavares

, - PST; Edesio Passos - PT; Edi Siliprandi - PDT; Élio Dal
la-Vecchia - PDT; Flávio Arns - PSDB; Ivanio Guerra - Blo
co; Joni Varisco - PMDB; José Felinto - PST; Luciano Piz
zatto - Bloco; Luiz Carlos Hauly - PST; Max Rosenmann 
Bloco; Munhoz da Rocha - PSDB; Onaireves Moura - PTB;
Otto Cunha - Blocoj Paulo Bernardo - PT; Pedro Tonelli 
PT; Pinga Fogo de Oliveira - Bloco; Renato Johnsson - Blo
co; Romero Filho - PSTj Rubens Bueno - PSDB; Said Fer
reira - PMDB; Werner Wanderer - Bloco; Wilson Moreira
-PSDB.

Paula - Bloco; Armando Costa - PMDB; Avelino Costa 
PLj Célio de Castro - PSB; Edmar Moreira - Bloco; Elias
Murad - PSDB; Felipe Neri - PMDB; Fc~rnando Diniz 
PMDB; Genésio Bernardino - PMDB; Humberto Souto 
Bloco; Ibrahim Abi-Ackel - PDSj Irani Barbosa - PL; isra
el Pinheiro - PRS; João Paulo - PT; João Rosa - PMDB;
José Aldo - PRS; José Belato - PMDB; José Geraldo 
PMDB; José Santana de Vasconcellos - Bloco; José Ulfsses
de Oliveira - PRS; Lael Varella - Bloco; Luiz Tadeu Leite
- PMDB; Marcos Lima - PMDB; Maurfcio Campos - PL;
Nilmário Miranda - FT; Odelmo Leão - Bloco; Osmânio Pe
reira - PSDB; Paulino Cfcero de Vasconcellos - PSDB; Pau
lo Afonso Romano - Bloco; Paulo Delgado - PT; Paulo Res
lander - PTB; Pedro Tassis - PMDB; Raul Belém - Bloco;
Romel Anísio - Bloco; Ronaldo Perim - PMDBj Samir Tan
nús - PDC; Sandra Starling - PT; Saulo Coelho - PSDB;
Sérgio Naya - PMDB; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medio
li - PSDB; Wagner do Nascimento - Bloco; Wilson Cunha
- PTB; zaire Rezende - PMDB.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PC do B;
Aloizio Mercadante - PT; André Benassi - PSDB; Antônio
Carlos Mendes Thame - PSDB; Arnaldo Faria de Sá - Blo
co; Ary Kara - PMDB; Beta Mansur - PDTj Cardoso Alves
- PTB; Cunha Bueno - PDS; Delfim Netto - PDS; Diogo
Nomura - PL; Edevaldo Alves da Silva - J'DS; Eduardo Jor
ge - PT; Ernesto GradeIla - PT; Euclydes Mello - Bloco;
Fábio Feldmann - PSDB; Fabio Meirelles - PDSj Fausto
Rocha - Bloco; Florestan Fernandes - PT; Gastone Righi _ Santa catarina
PTB; Geraldo Alckmin Filho - PSDB; Heitor Franco - Blo- Ângela Amin - PDS; César Souza - Bloco; Dejandir
co; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - PMDB; Irma Passoni Dalpasquale - PMDB; Dércio Knop - PDT; Eduardo Morei
- PT; João MeIlão Neto - PL; Jorge Tadeu Mudalen -' ra - PMDB; Hugo Biehl- PDS; Jarvis Gaidzinski - PLj Lu-
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ci Choinacki - PT; Luiz Henrique - PMDB; Nelson Morro
- Bloco; Neuto de Conto - PMDB; Orlando PacheCo - Ble
co; Paulo Duarte - Bloco; Renato Vianna - PMDB; Ruber
val Pilotto - PDS; Vasco Furlan - PDS.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson
Motta - PDS; Amaury Müller - PDT; Antônio Britto 
PMDB; Arno Magarinos - Bloco; Carlos Azambuja - PDS;
Carlos Cardinal - PDT; Carrion Júnior - PDT; Eden Pedro
80 - PDT; Fernando Carrion - PDS; Fetter Júnior - PDS;
Germano Rigotto - PMDB; Ibsen Pinheiro - PMDB; Ivo
Mainardi - PMDB; João de Deus Antunes - PDS; Jorge Ue
qued - PSDB; José Fortunati - PT; Luís Roberto Ponte :...
PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Nelson Jobim - PMDB;
Odacir Klein - PMDB; Osvaldo Bender - PDS; Paulo Paim,
- PT; Raul Pont - PT; Telmo Kirst - PDS; Valdomiro Lima
- PDT; Victor Faccioni - PDS; Wilson Müller - PDT.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A lista de
presença registra o comparecimento de 334 Senhores Deputa~
dos.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento subscrito por Srs. Líderes que representam a
maioria absoluta da Casa e de cujo conteúdo o Sr. 10 Secretário
dará conhecimento ao Plenário.

É lido o seguinte requerimento: "Sr Presidente,
requeremos o encerramento da discussão do Projeto
de Decreto Legislativo n9 153/92.

Sala das Sessões, 25 de março de 1992.
Assinam os Deputados: Genebaldo Correia, Líder

do PMDB; Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar;.
Jutahy Júnior, pela Liderança do PSDB; Edua.rdo Jor-,
ge, Líder do PT; Luis Carlos Hauly, Líder do PST,
e Edson Silva, pela Liderança do PDT."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o requerimento.

Os Deputados que o aprovam queiram permanecer' como
se encontram. (Pausa.) ,

Aprovado.
Declaro encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa a seguinte

EMENDA DE PLENÁRIO

- N°1-
EMENDA AO PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO No 153/92

Dê-se ao art. 19 do Projeto de Decreto Legislativo a se
guinte redação:

"Art. 10 Fica sustada a aplicação do Decreto n9

430, de 20 de janeiro de 1992, às decisões judiciais
transitadas em julgado, relativas a obrigações de natu'
reza alimentícia. "

Sala das Sessões. - Deputado Luís Eduardo Líder do
Bloco Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o Relator, Deputado Eduardo Jorge, para, em substituição
à Comissão de Seguridade Social e Família, oferecer parecer
sobre a emenda.

. O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a emenda é a do Deputado Luís
Eduardo Magalhães?

, 'O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - E~atamente.

Está ~hegando às mãos de V. Ex~

O SR. EDUARDO JORGE - Já havia tomado conheci
mento da emenda do nobre Líder do PFL.

S. Ex~ afirma, no seu art. 19, que ficaria com a seguinte
redação:

"Fica sustada a redação do Decreto n9 430, de
22 de janeiro de 1992, quanto às decisões relativas

'. à obrigação judicial, transitadas em julgado, de natu
reza alimentícia."

Essa emenda, em vez de clarificar de forma definitiva,
como queremos, a revogação do Decreto Legislativo, pode
ensejar dúvida do ponto de vista jurídico. Apesar da melhor
intenção do Líder do PFL, somos pela sua rejeição.

O Sr. Luis Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~
a palavra.

. O SR. LUIS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de retirar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa defere
a retirada da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos o Projeto de Decreto Legislativo n9 153-A de 1992.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica sustado, desde a publicação, o Decreto n9

430; de 20 de janeiro de 1992, do Presidente da República.
, Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data

da publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou oferecer
a palavra aos Srs. Líderes, para a orientação de suas bancadas.

Concedo a palavra ao Deputado Genebaldo Correia, Lí
der do PMDB.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço aos companheiros
da bancada do PMDB que votem pela aprovação do Projeto
de Decreto Legislativo n9 153, para sustar o Decreto n9 430
do Senhor Presidente da República.

Tem-se dito, Sr. Presidente, que este decreto é inócuo
e não vai resolver o problema dos aposentados. Tem-se dito
que esta é uma ação ineficaz e eleitoreira dos partidos de
oposição.

Pois bem, Sr. Presidente, estamos derrubando o Decreto
do Senhor Presidente da República por várias razões. Primei
ro, porque o Senhor Presidente da República exorbitou de
suas atribuições legais. Entendemos que Sua Excelência não
poderia incluir no expediente do precátorio judicial créditos
alimentícios, créditos passados e futuros, nem dívidas de autar
quias. A Constituição s6 favorece a Fazenda Pública, Esta
dual, Municipal e Federal. Portanto, não poderia S. Ex! aí
inclui o INSS, que é uma autarquia.

Estas, as razões de ordem legal. Vamos às de ordem
objetiva: esse Decreto significa uma ordem do Presidente da
República a seus funcionários, dizendo que não cumpram
a decisão judicial de pagar os 147%. Deve ser revogado, Sr.
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Presidente, para que se obedeça a determinação do Poder
Judiciário, para que se respeite a independência e a harmonia
entre os Poderes da República. E, mais, essa revogação será
um recado para o Senhor Presidente da República. O Con
gresso Nacional estará dizendo que deseja uma solução final
para a questão dos aposentados. Este Congresso deve inter
pretar a opinião do povo brasileiro, que está sensibilizado
com esta questão, pois intranqüiliza a população este conflito
social entre os Poderes, este conflito dos aposentados com
a polícia, nas repressões em diversos Estadqs, e essa mobili
zação de brasileiros que já cumpriram com o ser dever para
a sociedade, com seu trabalho construindo a grandeza do
Brasil, e estão agora em dificuldades para sua sobrevivência.

Portanto, Sr. Presidente, não queremos () confronto. Não
queremos briga com o Podei Executivo. Queremos apenas
dizer-lhe que ou ele resolve essa questão ou não haverá tran
qüilidade em nosso País. Precisamos resolver este problema.

Por esta razão, tenho certeza de que os meus compa
nheiros do PMDB vão votar, por unanimidade, a favor da
derrubada do decreto. E quero aqui fazer justiça aos demais
partidos de oposição: estivemos sempre juntos na mesma bata
lha, na mesma trincheira, em defesa dos interesses que consi
deramos legítimos, Sr. Presidente. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) --Concedo a pala
vra ao Deputado Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

o SR. Luís EDUÀRDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, estamos
discutindo a questão desse decreto legislativo há mais de qua
renta dias. Finalmente, chegaremos hoje a ILlma deliberação.

Tenho dito, Sr. Presidente, que a aprovação do decreto
em nada resolverá a questão dos 147%, tão desejados pelos
aposentados. Isso ficará provado após esta votação. Esse de
creto será apreciado pelo Senado da República. Depois da
deliberação do Senado, poderá o Governo argüir a inconstitu
cionalidade do ato do Poder Legislativo.

Reuni minha bancada, e discutimos francamente. Parte
dela considera que, sendo inócuo o projeto de decreto legisla
tivo, deve-se votar contra ele, para que não se iludam os
aposentados, pensando que com esta votação estaremos resol
vendo a questão dos 147%. A outra parte deseja provar que,
aprovando o decreto legislativo, também n:io vamos resolver
a questão dos aposentados.

Sr. Presidente, continuo disposto a lutar por uma solução
que venha ao encontro do desejo dos aposentados. Certa
mente não posso trair a minha consciência, votando favoravel
mente a uma medida que considero completamente inócua.

Portanto, ao concluir as minhas palavras, quero dizer
que, pessoalmente, votarei contra, e a bancada do Bloco está
completamente liberada para votar de acordo com as consciên
cias dos nossos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra,
para encaminhar pela Liderança do PSDB, o nobre Deputado
Antônio Carlos Mendes Thame.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME ( PSDB
- SP. Sem revisão do orador.) - S1. Presidente, S~s e Srs.
Deputados, o PSDB se manifesta a favor do decreto legisla
tivo, pois considera que o decreto do Executivo é, acima
de tudo, uma tentativa de profunda ingerência no Poder Judi
ciário, violando o princípio da independência dos Poderes;
tenta interpretar as disposições legais e, além de tudo, não

é um decreto inócuo, como tanto se diz. A prova disso é
a preocupação do Governo em mantê-lo. .

O PSDB desde '0 início se manifestou unanimemente a
favor do reajuste aos aposentados de acordo com o que dispõe
o art. 58 da Constituição Federal. Nesse sentido, votamos
favoravelmente ao decreto legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado José Luiz Maia, pela Liderança do
PDS.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, esta matéria possui um conteúdo
político e emocional da maior transcendência. A todos trans
mitiram a idéia de que, votando a favor do decreto, se resol
veria a questão dos aposentados. Nós, do PDS, queremos
pôr fim a esta querela, contribuindo para que os aposentados
brasileiros tenham paz e busquem, tranqüilamente, receber
aquilo a que têm direito.

Sr. Presidente, minha bancada encontra-se extremamente
dividida. Por esta razão, a Liderança do PDS a libera inteira
mente para votar como bem desejar.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o nobre Deputado Edson Silva, para falar em nome da banca
dadoPDT.

O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, são várias as injustiças que se
praticam neste País contra os aposentados e pensionistas. O
Decreto Presidencial n9 430 é uma injustiça, um desrespeito
a este Poder, um desacato à lei e à decisão da Justiça, que
manda pagar os 147%.

São várias as respostas que este Poder tem que oferecer
a toda a sociedade, mas principalmente aos aposentados e
pensionistas, que, neste momento, são os grandes injustiçados.
Temos que corrigir defeitos que prejudicam os aposentados.
Muitos contribuíram durante longos anos de trabalho sobre
10, 15,20 salários mínimos, e hoje recebem aposentadorias
e pensões sobre 3,2 eaté 1,5 salário mínimo. Outra injustiça:
há aposentados que ganham de 15 a 20 milhões de cruzeiros
por mês e aposentados que trabalharam, que derramaram
seu suor e ofereceram sacrifício ao crescimento do Brasil,
que ganham apenas um salário mínimo. Neste momento, é
dever deste Congresso, deste Poder, derrubar a violência prati
cada contra os aposentados que é o Decreto Presidencial n9

430.
Por isso, o PDT, que está sempre com sua atenção voltada

para lutar contra as injustiças, votará a favor do decreto legisla
tivo, para corrigir uma falha e assegurar um direito aos aposen
tados e pensionistas. Essa é a posição de toda a bancada
do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para encami
nhar, tem a palavra a nobre Deputada Eurides Brito, na condi
ção de Líder do PTR.

A SR~ EVRIDES BRITO (PTR - DF. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados, a bancada
do PTR esteve reunida, analisando este problema com todas
as suas implicações. O PTR entende que o Projeto Decreto
Legislativo n9 153, que ora votaremos, não é a solução para
o caso dos aposentados, e registra isso com toda ênfase.

Todavia, para demonstrar a boa vontade e a simpatia
que o partido tem pela causa dos aposentados - ele não
quer amanhã ser responsabilizado por incautos ou desavisados
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que foram enganados em todo o Brasil, pois a eles foi vendida
a idéia de que a aprovação do decreto legislativo seria uma
solução - nós votaremos pelo referido decreto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para encami
nhar, em nome do PT, tem a palavra o nobre Deputado José
Fortunati.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, temos ouvido nos últimos dias
a posição do Governo de que não nos adiantaria votar Projeto
de Decreto Legislativo n9 153 por ser inócuo, por não produzir
qualquer resultado. Nós temos entendimento diferente. Pen
samos que essa aprovação derruba o Decreto n9 430.

Aliás, desafiamos os Parlamentares do Governo a vota
rem a favor do decreto legislativo, pois, se no entendimento
do Governo ele não produz qualquer efeito, é inócuo, obvia
mente deverão aprová-lo porque, desta forma, na prática,
estaremos estabelecendo um critério legislativo, de aprovação
de um decreto legislativo e, ao mesmo tempo, dando razão
ou não ao Governo quanto a sua eficiência.

Por isso, apelamos ao Parlamentares do Governo para
que incorporem a essa votação, pois entendemos que, neste
momento, o Poder Legislativo, acima de tudo, estará mos
trando sua autonomia e que realmente está ao lado dos aposen
tados.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o Deputado Ricardo Izar, para encaminhar pelo PL.

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, hoje cedo a
bancada do Partido Liberal reuniu-se e decidiu pela aprovação
do projeto de decreto legislativo. O PL votará "sim", mesmo
sabendo que o resultado dessa votação pouco significará para
os aposentados. Na semana passada este Deputado esteve
nesta mesma tribuna dizendo que o PL sempre esteve ao
lado dos aposentados, e hoje meu partido dará mais uma
demonstração de carinho para com eles, votando "sim".

O Sr. Sérgio Arouca - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar o voto do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do·
orador.) - Sr. Presidente, se fosse inócuo esse decreto, não
estaríamos envolvidos nessa discussão, que seria absolutamen
te surrealista. O Governo teria bom senso e retiraria o decreto.
Se é inócuo e não o retira, é porque o Governo é neurótico.
Por isso, a questão é mais de psicanálise do que política.

Se estamos tratando do problema no nível da política,
estamos tratando de um problema complexo, e não inócuo.
E problema complexo significa que cada um dos Poderes desta_
República vai ter de se definir sobre a questão dos aposen
tados.

O Poder Legislativo tem, neste momento, a oportunidade
de se definir. O Poder Executivo já estabeleceu a sua política,
que é a de não pagar aos aposentados. Terminada a lutà
no Legislativo, vamos ter, agora, de passar a responsabilidade
ao Judiciário. É uma decisão da República, é uma decisão
da Nação.

Portanto, mesmo que o decreto seja inócuo, politica
mente, é da maior importância que neste momento o Legis
lativo tome uma decisão, a de aprovar o decreto legislativo.

O SR. DELCINO TAVARES (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PST é a favor do decreto
legislativo, pois considera que os aposentados brasileiros não
necessitariam estar vivendo esta via crucis, mendigando um
direito sagrado, pois contribuíram durante a vida toda e deve
riam estar com seus recursos disponíveis em conta bancária
para cumprirem seus compromissos.

Por isso, o PST votará a favor do decreto legislativo.

O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, triste o Governo que tem a
sustentá-lo nesta Casa um bloco que sequer assume a sua
posição governista. O Líder do Bloco nesta Casa, segundo
a imprensa, não quer ser tido nem tratado como governista.
Quem sabe sonhe ser tido como oposicionista? Compreendo,
Sr. presidente, a posição da bancada do Governo nesta Casa,
embora discorde profundamente dela. É que, na verdade,
a decisão que ela aqui representa sequer foi tomada no Palácio
do Planalto. Essa decisão foi tomada soberanamente - se
é que se pode chamar assim - nas reuniões que envolveram
negociadores brasileiros e o FMI.

O Presidente da República comprometeu-se diante dos
credores internacionais a baixar o decreto que adia para o
próximo ano o pagamento dos aposentados, sente-se incapaz
de voltar atrás nessa decisão e coloca os partidos que o repre
sentam nesta Casa nessa situação constrangedora.

Por esta razão, o decreto legislativo tem que ser aprovado
na tarde de hoje, até para fazer jus à presença da imensa
maioria dos Deputados nesta Casa.

A SRA. MARIA LUIZA FONTENELE (PSB - CE. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Partido Socialista
Brasileiro entende que votar favorável ao decreto legislativo
é mais uma confirmação da sua postura contra essa política
que infelicita os trabalhadores e, de forma especial, os aposen
tados.

É mister desta Casa ser a caixa de ressonância dos anseios
do povo, portanto, o Partido Socialista Brasileiro, mais uma
vez, reafirma seu compromisso de apoio à luta dos trabalha

- dores, votando favoravelmente ao Projeto de Decreto Legis
lativo n9 153.

Esta Casa é um dos espaços onde se trava a nossa luta.
Nesse sentido já recorremos à justiça, reafirmando nosso com
promisso de luta pelo povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Líder do Governo, Deputado Humberto Souto.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na sessão ante
rior procuramos mostrar, nesta Casa, as razões que levaram
o Governo a se posicionar contra o decreto legislativo.

Embora reconhecendo perfeitamente as razões que levam
as diversas bancadas nesta Casa a abrirem questão com refe
rência à votação, e conhecendo o pensamento dos Srs. Parla
mentares :- porque sabe que todos eles, homens inteligentes,
examinando juridicamente o problema, sabem que o seu voto
"sim ou "não" em nada vai alterar a vida dos senhores aposen
tados - o Governo, na última reunião do Colégio de Líderes,
apresentou uma proposta de entendimento. Estava disposto
a pagar aos aposentados o INPC completo de agosto, retroa
tivo a setembro, com correção monetária e a fazê-lo de uma
só vez, agora, no mês de março. Entretanto, essa proposta
não foi aceita.
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O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos passar
à votação do Item 1 da pauta.

Em votação o Projeto de Decreto Legislativo n9 153.
Os Sr:s."Deputados que forem pela sua aprovação perma- o

neçam como se encontram; os que forem contrários, levantem,
o braço. (Pausa.)

Aprovado por maioria. (Palmas no Plenário e nas gale-
rias.) '. . .
o Ficam prejudicados os Projetos de Decreto LegIslativo
n9s 156 e 157, de 1992, apensados. '

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação Final:

correta, corrigida dos seus defeitos e desvios, e que lhes possa
dar a garantia de uma aposentadoria tranqüila, o Governo
mantém a sua posição, por entender que este decreto legisla
tivo é uma farsa, é um blefe, engana os aposentandos.

Portanto, o Governo mantem a sua posição contra o pro
jeto de decreto legislativo.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem;

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a palavra
o Líder do PDC, Deputado Eduardo Siqueira Campos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PDC - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidepte, a bancada do Par
tido Democrata Cristão decidiu, em reupião, por ampla maio
ria, votar a favor do decreto legislativo que suspende os efeitos

"do Decreto n9 430.
Sr. Presidente, se a sociedade entende que esse decreto

inviábiliza o pagamento dos 147% aos aposentados, não seria
o nosso partido que se iria posicionar contra a sua derrubada.

Temos ainda um outro entendimento: esta questão deve
ser resolvida o mais rápido possível. E aqui vai o nosso apelo,
para o Supremo Tribunal Federal no sentido de que delibere
da forma mais rápida possível sobre a questão dos 147%.

A sociedade exige do Congresso Nacional este posiciona
mento, e o estamos tomando. Vamos atender a este anseio
da população; mas que nOão seja o Congresso Nacional o único
Poder a se manifestar. Que o Poder Judiciário tome este cami
nho e que o Poder Executivo encontre também uma maneira
de solucionar°definitivamenteo problema do aposentado neste
País.

Desta forma, Sr. presidente, o voto "sim".

6Sr. José Carlos Vl\sconcellos - Sr. Presidente, peço
a palavra.,

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado José Carlos Vasconcellos; V. Ex! integra o moco Parla
mentar como Primeiro Vice-Líder, e sabe a Casa que V. Ex!
é Líder do PRN, mas o nosso Regimento estabelece °que,
pelo Bloco Parlamentar, fala o seu Líder. Já houve a orien
tação do Deputado Luiz Eduardo Magalhães, por isso não
posso conceder-lhe a palayra.

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS (Bloco - PE.
Sem revisão do orador.) ---:- Submeto-me, evidentemente, às
regras °do Regimento, mas\encaminho à Mesa a fundamen
tação do meu voto, contrário ao decreto legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Pode fazê-lo,
onobre Deputado.

Complementando, dis~emos que nenhuma ação seria mo
vida, até que o Supremo Tribunal Federal decidisse a questão.
E, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, seria, então,
discutida a forma de pagamento, caso viesse a ser dado ganho
de causa aos aposentados. o> ;

É bom lembrar, Sr. Presidente, que, logo que aprimeira
decisão judicial a favor dos aposentados foi anunciada o Sr.
Presidente da República mandou para esta Casa um projeto
de lei, dispondo-se a pagar os 147% e criando condições ode
receita para a própria Previdência. O Congresso Nacional
rejei~pu esse projeto e resolveu constituir uma Comissão para
estudar o problema e encaminhar ao SI. Presidente a solução
definitiva para os aposentados, inclusive no que se refere aos
147%.

Assim, a Liderança do Governo não tem como deixar
de manter a sua posição anterior, por três raZÕeS principais
e fundamentais. A primeira delas é que nem o voto "sim"
nem o voto "não" vai beneficiar os senhores aposentados.
Esta matéria transformou-se, emocionalmente, numa bandei
ra eleitoral, e os" senhores aposentados tornaram-se vítimas,
porque deixaram de fazer o entendimento político e com isso
se prejudicaram. E vamos ver, depois da votação desse proje
to, que mesmo que ele seja aprovado nenhuma vantagem
será auferida pelos senhores aposentados, o que é triste, por
que os aposentados, que são trabalhadores incansáveis; não
merecem ser tratados como massa de manobra eleitoreira,
numa politicagem nacional. o

Mas temos três razões fundamentais. A primeira é esta.
A segunda é que o Supremo TribunalFederal já se pronunciou
sobre o Decreto n9 430. Conseqüentemente, o Poder Legis
lativo não tem nem condições de revogá-lo.

Quanto à terceira razão, Sr. Presidente góstaria de ler
aqui o parecer de um jurista renomado ---: Prof. Miguel Reale,
conhecido desta Casa - que se junta a uma dezena de outros
pareceres, e que foi publicado no Jornal do Brasil de hoje.

O Professor Miguel Reale, em determinado trecho do
seu artigo, contestando a argumentação dos líderes oposicio-"
nistas, que consideram o Decreto n9 430 um abuso de poder
cometido pelo Executivo, lembra que o ato do Presidente
Collor foi considerado constitucional pelo Supremo TribunaL
Federal. E o jurista destaca: .

"O Decreto n9 430 é semelhante ao editado pelo:
então Governador de São Paulo, Orestes Quércia, em
1988, julgado também constitucional pelo Ministro do
Supremo Tribunal Federal, Relator Octavio Gallotti.
Assim, os precedentes judiciais militam em favor da
constitucionalidade do art. 49 da Lei n9 8.197, de 1991.
E, na medida em que os arts. 19 e 29 do Decreto n9

430 se limitam a reproduzir o teor do texto e do art.
100 da Constituição, não há como falar em ato norma
tivo exorbitante do poder regulamentar."

Então, Sr. Presidente não é o problema dos aposentados,
mas o problema da administração da República. O Sr. Presi
dente da República não pode aceitar que o Poder Legislativo
ultrapasse as suas fronteiras e penetre nas decisões de compe
tência do Executivo. Isto é absolutamente inconstitucional.
O art. 49 da Constituição não permite que o Poder Legislativo
legisle em matéria desta natureza. "

Sendo assim, Sr. Presidente, mantendo a coerência e o
oentedimento de que é necessária uma decisão maior, uma
decisão estrtural para a Previdência Social como um todó, _
a fim de que os aposentados possam ter uma Previdência
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 153-B, DE 1992

Susta o Decreto n~ 430, de 20 de janeiro de 1992,
que regulamenta o art. 4~ da Lei n~ 8.197, de 27 de
junho de 1991, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Fica sustado, desde a publicação, o Decreto n~

430, de 20 de janeiro de 1992, do Presidente da República.
Art. 2~ Este Decreto legislativo entra em vigor na data

de sua publicação. '
Sala das Sessões, 25 de março de 1992. - Nilson Gibson,

Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. que
o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Vai ao. Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa se con
gratula com o Plenário pela riqueza da discussão e, com as
galerias, pela conduta civilizada com que acompanharam os
nossos trabalhos.

A eles os nossos agradecimentos. (Palmas.)

O Sr. Miro Teixeira - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O ·SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Líder do PFL anunciou que
o Governo poderá entrar na Justiça contra a decisão do Poder
Legislativo, indo ao Supremo Tribunal Federal 'para argüir
a inconstitucionalidade do decreto legislativo.

Sr. Presidente, encaminharei à Mesa os debates da As
sembléia Nacional Constituinte, dos quais resultou a redação
do art. 100 da· Constituição, que estabelece claramente que
os créditos de natureza alim~ntícianão estão sujeitos a preca
tória, para que passem a integrar a Ata. No caso de o Governo
ir à Justiça, esses debates já seguirão com a Ata.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Encaminhe V.
Ex' à Mesa a matéria.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, já que se está tratando do precatório, eu consultaria
o Sr. Relator sobre esse caput do art. 100 no que diz respeito
à exceção nos casos de crédito de natureza alimentícia. Vou
ler o texto e pedir uma explicação ao Relator. Peço também
a atenção da CoqJ.issão.

"Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal,
Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciá
ria, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de 'pes
soas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicio
nais abertos para este fim, à exceção dos casos de crédi-
to de natureza alimentícia." .

Consulto ao Sr. Relator se essa exceção dos casos de
crédito de natureza alimentícia é para dispensar do precatQrio
os créditos alimentícios ou para que, nos,casos de precatório
a proibição de designação dos casos ou pessoas não fÓsse
aplicado. A intenção do texto é para que os créditos de natu
reza alimentícia, que são urgentes, não entrem na regra do

precatório, porque o texto, como está posto, faz essa exceção
aos casos só em relação à proibição da designação de casos
ou pessoas nas dotações orçamentárias. Se queremos real
mente tirar da regra do precatório o problema dos créditos
alimentares devidos pela Fazenda Pública, teríamos que deslo
car esse texto para outro local, esta exceção para o início
do texto: "ã exceção dos casos de natureza alimentícia ou
aos pagamentos devidos".

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Estou de pleno
acordo. A intenção do legislador era esta mesma.

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO ARRUDA SAM
PAIO - Como disciplina os casos de crédito de natureza
alimentícia?

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - É por
execução fiscal comum. Aí V. Ex~ entra na regra dos ,execu
tivos fiscais e tem condição de executar. Não entra na regra
do .precatório. Entra na execução e é satisfeito desde logo,
por determinação do Juiz de Direito que requisita o paga
mento, ao passo que aqui os créditos alimentares, de urgência,
vão entrar na fila dos precatórios, o que é um absurdo.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Prl::sidente,
apenas quero colocar logo para o Plenário que o artigo come
çaria então: "À exceção dos casos de crédito de natureza
alimentícia, os pagamentos devidos... " É esta a proposta?

O SR. PRESIDENTE (Ulysses Guimarães) - Apro
vada.

O SR. PRESIDENTE' (Ibsen Pinheiro) - A Mesa lembra
ao Plenário que haverá votações nominais na sessão de hoje,
inclusive de duas emendas constitucionais, além de haver ma
téria urgente a ser submetida à apreciação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)

-2-
PROJETO DE LEI W 2.491, DE 1992

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9

2.491, de 1992, que altera dispositivos da Lei n9 8.028;
de 12 de abril de 1990, que dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Ministérios, e dá
outras providências. Pendente de pareceres das Comis
sões de Trabalho, de Administração e Serviço Público;
de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça
e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Sr. Deputado Benito Gama, para emitir parecer ao
projeto e às Emendas de Plenário em substituição à Comissão
de Finanças e Tributação.

O SR. BENTO GAMA (Bloco - BA. Para emitir pare
cer.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, pela Mensagem
n~ 40, de 1992, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica encaminha ao Congresso Nacional o presente projeto
de lei que "Altera dispositivos da Lei n9 8.028, de 12 de
abril'de 1990, que dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, e dá outras providências".

As alterações propostas, em'síntese, consistem na inclu
são, entre os órgãos integrantes da Presidência da República,
de uma "Secretaria de Goyerno", na definição e redefinição
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de atribuições desses órgãos e na criação dos cargos necessários
ao funcionamento da nova secretaria.

A Exposição de Motivos n9 19/5AF, de 12 de fevereiro
de 1992, dos Senhores Ministros de Estado da Justiça e Secre
tário da Administração Federal, que acompanha a referida
mensagem, ressalta que o novo órgão terá a finalidade de
assistir diretamente o Presidente da Repúblka no acompanha
mento de ações e políticas governamentais e no relaciona
mento com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

O projeto foi distribuído à Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, a esta e à Comissão, de
Constituição e Justiça e de Redação, cabendo-nos apreciá-lo
quanto à sua adequação financeira e orçamentária'e ao seu
mérito.

Em Plenário, foram apresentadas cinco emendas à propo
sição, todas do mesmo teor. Propõem a criação, na estrutura
do Ministério da Justiça, de um "Departamento de Polícia
Ferroviária Federal".

É o relatório.

n - Voto do Relator

É da competência privativa do Presidente da República
dispor sobre a organização e o funcionaplento da adminis
tração federal, na forma da lei, a fim de ade:quá-los:ao desem
penho das atividades que lhe cabem.

No que tange às dotações orçamentárias pertinentes, o
Governo Federal há de propor, posteriormente, a abertura
4e crédito especial que viabilizará, orçamentária e financeira
mente, o funcionamento da secretaria.

Quanto às emendas, é dispensável lembrar que a iniciativa
de leis que criem, estruturem ou di:finam atribuições dos Mi
nistérios e órgãos da administração pública é privativa do
Presidente da República. Só o Poder Executivo, no desem
penho de suas atividades próprias, pode avaliar a necessidade,
ou não, da criação de órgãos ou de mudanç:as na sua estrutura
administrativa. .

Pelo exposto, manifestamo-nos pela adequação financei
ra e orçamentária do Projeto de Lei n9 2.491, de 1992, e,
no mérito, pela sua aprovação. Quanto às emendas, somos
pela sua adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela sua rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer, ao projeto e as emendas de Plenário, em nome da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
concedo a palavra ao Deputado Paes Landim.

O SR. PAES LANDIM (Bloco - PI. Para emitir parecer.)
- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, trata o presente
projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, de criação
da Secretaria de Governo, na Presidência'da República, atra
vés da alteração da Lei n9 8.028, de 12 de abril de 1990,
que ficaria subordinada diretamente ao F'residente da Repú
blica, embora se vinculando administrativamente à Secretaria
Geral da Presidência. "

A Secretaria de Governo, terá a finalidade de assistir
direta e imediatamente ao Presidente da República no desem
penho de suas atribuições nos assuntos referentes ao acompa
nhamento de ações e políticas governamentais e no relaciona
mento com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Com fundamento no art. 155 do Regimento Interno desta
Casa, foi requerida urgência para tramitação deste projeto
de lei.

Foram apresentadas quatro emendas a esta proposição
sugerindo a criação do Departamento de Polícia Ferroviária
Federal.

É o relatório.

n - Voto do Relator

Indiscutível a constitucionalidade da iniciativa deste pro
jeto de lei, vez que a Constituição defere privativamente ao
Presidente da República competência para tanto. É o que
determina o art. 61, § 19, inciso lI, alínea e, verbis:

"Art. 61.

§ 19 São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis qu~:

I - .

II - disponham sobre:

e) criação, estruturação e atribuições dos Minis
térios e órgãos da administração pública."

Como é do nosso conhecimento, o Poder Executivo atra
vés de outros mecanismos legais poderia criar a Secretaria
do Governo.

Deixou de fazê-lo, segundo o noticiário da imprensa,
porque o próprio ex-Senador e Conselheiro da República Jor
ge Bornhausen, preferiu que o Congresso Nacional, legiti
masse a criação do cargo para o qual seria designado, dentro
aliás, de sua tradicional convicção parlamentarista, de subme
ter à decisão soberana do Parlamento todas as decisões que
envolvam os interesses da República.

Por outro lado, com a devida vênia, não foi possível
acatar as emendas dos eminentes colegas Nilson Gibson, Elísio
Curvo, Mendes Botelho e Salatiel Carvalho, por contrariarem
o dispositivo constitucional inicialmente citado, vez que a cria
ção de cargos, em nosso sistema constitucional, repito, é de
iniciativa privativa do Presidente da República.

Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação
do presente projeto de lei, nos termos originais em que foi
encan.inhado à apreciação e decisão desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer ao projeto e às emendas de Plenário, em substituição
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, tem a
palavra o nobre Deputado Roberto Magalhães.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (Bloco - PE. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, o
Presidente da República, pela Mensagem de n9 40/92, encami
nhou à apreciação parlamentar este projeto que intenta criar
a Secretaria de Governo, com "a finalidade de assistir direta
e imediatamente ao Presidente da República no desempenho
de suas atribuições nos assuntos referentes ao acompanha
mento de ações e políticas governamentais e no relaciona
mento com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios".
São propostas alterações na Lei n9 8.028 e criados os cargos
de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo, Secre
tário Executivo da Secretaria de Governo, com hierarquia
e remuneração equivalentes à de Secretário Executivo dos
Ministérios Civis e os cargos em comissão (no total de vinte
e três) do Grupo DAS essenciais ao funcionamento desse
novo órgão. Em conseqüência da criação dessa Secretaria
de Governo, há alterações na referida lei para compatibilizar
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atuais atribuições da Secretaria-Geral e do Gabinête Militar
da Presidência da República.

Em Plenário, foram oferecidas cinco emendas, de mesmo
teor, pelos nobres Deputados Ubiratan Aguiar, Roberto Jef
ferson, Elísio Curvo, Salatiel Carvalho e Nilson Gibson. Essas
proposições pretendem acrescentar letra p ao inciso I do art.
23, da mesma Lei n9 8.029/90, para que a Polícia Ferroviária
Federal (prevista no art. 144, inciso III do caput e em seu
§ 30 da Constituição) seja posicionada dentro da estrutura
administrativa do Ministério da Justiça.

Noutras palavras, pretende-se a criação de Departamento
de P~lícia Ferroviária na estrutura do Ministério da Justiça.

E o relatório.

Voto do Relator

Nos termos regimentais do art. 32, inciso 111, a nossa
Comissão deve manifestar-se apenas quanto aos aspectos das
preliminares de admissibilidade.

O projeto, obedece aos ditames constitucionais: a matéria
é daquelas que foi deferida à União legislar, sendo que a
in~ciativa é da exclusiva competência do Presidente da Repú
blIca (art. 61, § 1°, inciso 11, letra e). A atribuição, para apreciar
o tema, é do Congresso Nacional (art. 48) e a feitura de
lei ordinária encontra-se prevista no processo legislativo (art.
59, inciso III).

A técnica legislativa utilizada não merece reparos.
Diante do exposto, voto pela constitucionalidade, juridi

cidade e técnica legislativa do PL nQ 2.491/92 e pela inconstitu
cionalidade das emendas a ele oferecidas em Plenário, por
violarem o art. 61, § 19, inciso lI, alínea e da Constituição
Federal, uma vez que a criação de órgão administrativo do
Poder Executivo é matéria de iniciativa exclusiva do Presi
dente da República.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em discussão
a matéria.

Com a palavra o Deputado José Genoíno, que dispõe
de dois minutos e meio na tribuna.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, a Câmara dos Deputados está lembra
da de quando votamos as Medidas Provisórias n9' 150 e 151.
Naquela época, encaminhamos a votação contrariamente à
reforma administrativa que o Governo promovia, ao grande
festival de marketing político com o plano de Zélia Cardoso
de Mello, que custou muito ao povo brasileiro. Dizíamos estar
na ata do Congresso Nacional algo inócuo, porque o Governo
estava fazendo uma reforma administrativa por meio de medi
da provisória, quando poderia fazê-lo através de ato adminis
trativo.

O Governo deu aquela abrangência, aquele sentido de
reformulação e modernização à Administração Pública e, ago
ra confessa que não deu certo, que a experiência não funcio
nou. O Governo Collor fez várias experiências que não deram
certo, com um custo muito alto para o povo brasileiro.

l;Jada tenho contra o Sr. Jorge Bornhausen, até porque
entendo que mesmo sem uma secretaria formal, sem uma
mesa, sem os telefones, talvez faça esse trabalho de articu
lação. Mas gostaria de lembrar isso, que quando nós, do PT,
encaminhamos a votação contra as Medidas Provisórias n9'

150 e 151, muitos Congressistas disseram que isso não tinha
sentido. Pois bem, agora estamos refazendo aquela votação.
das Medidas Provisórias n9' 150 e 151. Não quero deixar de
f;'!z:er essC' registro e me posicionar contrariamente a mais

essa experiência a que o País foi submetido e que não deu
certo.

O Executivo agora, talvez para não usar a medida provisó
ria, porque esse instrumento foi profundamente desgastado,
faz um projeto de lei recriando algo que através de medida
provisória, foi desfeito de maneira bombástica, no início deste
governo.

Portanto, não poderia deixar de registrar que o Congresso
Nacional está desfazendo uma votação feita, parece-me, no
final de março de 1991.

Eram estas as minhas considerações, Sr. Presidente.

O'SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra à nobre Deputada Maria Laura.

A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, contribuindo
para a discussão. proposta pelo companheiro José Genoíno,
queremos indagar perante a Câmara dos Deputados, qual
a importância que tem para o País retirarem-se atribuições
da Secretaria-Geral da Presidência da República e criar-se
uma nova Secretaria. Indago ainda qual o fato, de relevância,
que exige a criação de urna nova Secretaria.

Penso, Sr. Presidente, que se trata apenas de uma tenta
tiva deste Governo, que realmente conduziu o País para o
buraco, que teve sua reforma administrativa desmascarada,
traduzida como uma negociação dos interesses da maioria
do povo, de procurar melhores alianças, repartir cargos, fazer
com que outras pessoas, partilhando do poder, possa ampliar
a sua base de sustentação para a aplicação das políticas do
Fundo Monetário Internacional.

N..:ssa medida, conclamo esta Casa a, na defesa dos inte
resses da maioria, se negar a aprovar essa lei, que, na verdade,
não traz nenhum benefício. Pelo contrário, vem reforçar a
política segundo a qual é dando que se recebe, que tem sido
a característica deste Governo.

Quero ainda dizer que urgentes são matérias como salário
mínimo e política salarial, e o Governo não toma iniciativa
para encaminhá-las.

O nosso voto, portanto, é contra essa matéria, e solicita
mos a todos os Parlamentares comprometidos com a defesa
dos interesses da maioria que façam o mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vamos passar à votação da matéria.
Peço a atenção do Plenário, especialmente dos Srs. Líde

res dos autores de emendas. Deixo de submeter a votos as
emendas de plenário, em face do parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela inconstitucionali
dade, incidindo o princípio da prejudicialidade.

O Sr. Nilson Gibson - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - SI. Presidente, foram apresentadas ao Projeto
de Lei n9 2.491/92, em plenário, cinco emendas, que têm
a mesma redação, o mesmo objetivo: que a esses órgãos espe
cíficos dos ministérios civis, do Ministério da Justiça, se acres
cente, na letra "P", Departamento de Polícia FerrOViária Fe
deral.

O primeiro signatário dessas emendas foi o Deputado
Ubiratan Aguiar, seguido de quatro outros Parlamentares.
O Deputado Elísio Curvo, também apresentou emenda.
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Data venia do nobre e ilustre professor, Dr. Roberto
Magalhães, representante de Pernambuco" S. Ex', em seu
parecer, declarou inconstitucionais as emendas apresentadas
em plenário. Na forma do § 29 do art. 52, recorremos, com
o apoio das lideranças do PMDB, do PT, PDT e de outras
agremiações partidárias, para que seja ouvido o Plenário.

o Sr. Carlos Santana - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR: PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Carlos Santana.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, queremos acompanhar a posição
do PMDB. Nós, do PT, referendamos tudo aquilo que o Depu
tado Nilson Gibson acabou de dizer.

lO SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Presidência
pede ao Deputado Nilson Gibson que esdareça à Mesa se
seu recurso ao Plenário envolve todas as emendas. Senão,
discrimine a qual delas se destina o recurso.

lO SR. NILSON GffiSON - Sr. Presidente, salientamos
que as emendas são semelhantes, a não ser que a Mesa não
entenda dessa forma. Se porventura a Mesa não entender
dessa forma, o recurso, efetiva e especificamente, refere-se
às Emendas n9S 1 e 5, que têm as redações do Departamento
de Polícia Ferroviária Federal. O recurso decorre do fato
de o nobre e ilustre Relator ter declarado inadimissíveis essas
emendas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Recurso ao
Plenário com base no Regimento Interno e como apoiamento
das Lideranças nominadas.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) .-Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Genebaldo Correia.

O SR. GENEBALDO CORREIA - (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, para /;:ncaminhar a posi
ção do PMDB na apreciação desse recurso. Essa matéria
não pode ser considerada inconstitucional, por uma razão
muito simples: a constituição que votamos estabeleceu que
no Ministério da justiça teríamos o Departamento de Polícia
Federal, o Departamento de Polícia Rodoviária e o Departa
mento de Polícia Ferroviária.

O Senhor Presidente da República enviou para cá a Me
dida Provisória n9 150, tratando da reforma administrativa.
Fui Relator desta matéria e fiz incluir a criação dos Departa
mentos de Polícia Rodoviária e de Polícia Jf1erroviária. O Go
verno organizou e instalou o Departamento de Polícia Rodo
viária e esqueceu-se dos ferroviários, discriminou-se. Portan
to, esta emenda visa a atender ao que determina a Consti
tuição, e não é inconstitucional. Visa a atender ao que já
determina a lei resultante do projeto de conversão à Medida
provisória n9 150.

Por isso, o PMDB é a favor da emenda. Se o Governo
quer criar mais um cargo, que é a Secretaria de Governo,
que a crie também aquele que já está previsto na Constituição
e instale aquilo que já está previsto na lei. O PMDB é a
favor do recurso, Sr. Presidente.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) ....:.... Sr. Presidente, o art. 24 do Regimento Interno
dispõe:

"Art. 124. Não serão admitidas emendas que im
pliquem aumento da despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presi
dente da República, ressalvado o disposto no art. 166,
§§ 39 e 49, da Constituição."

A criação de cargos que disciplina mas questões relativas
aos 6rgãos da Presidência da República é de iniciativa exclu
siva desta.

O Regimento Interno impede a apresentação de emendas
que importam em aumento de despesas. Está se criando um
cargo, Sr. Presidente. Estão sendo lesados a Constituição e
o Regimento Interno.

Esta a minha questão de ordem,Sr. Presidente:

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos o recurso formulado pelos Líderes indicados pelo no
bre Deputado Nilson Gibson, recorrente.

A matéria depende de decisão do Plenário. A Mesa escla
rece que vai de votar o parecer. Quem quiser manter o parecer
pela inconstitucionalidade votará "sim", quem quiser admitir
as emendas para a apreciação do Plenário, conseqüentemente
votará contra o parecer, votará "não".

Se os votos mantiverem o parecer, as emendas estarão
prejudicadas; se os votos derrubarem o parecer neste particu
lar, as emendas virão à apreciação do Plenário.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. NELSON'JOBIM (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a questão de ordem que suscitei,
é uma questão preliminar sobre a necessidade da apreciação,
pelo Plenário, do recurso. Se V. Ex' deferir a questão de
ordem no sentido de não admitir a emenda, a decisão é da
competência da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, o que prejudica a apreciação, pelo Plenário, do recurso
em relação ao mérito das emendas. Discute-se a constitucio
nalidade das emendas no recurso, enquanto a minha questão
de ordem, se refere à questão preliminar do conhecimento
da mesma.

O Sr. Carlos Santana - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, é preciso ressaltar que não se
está criando qualquer cargo.

Essas pessoas já estão trabalhando, hoje, corretamente.
Já têm as suas funções. É importante frisar, - e o Líder
do PMDB disse bem - que resolveram a situação da Polícia
Rodoviária e não resolveram a da Polícia Ferroviária. Então
não se está criando cargo algum. Eles já estão trabalhando,
recebendo, trata-se apenas de normalizar a situação. (Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinhe~ro) - A Mesa vai
decidir a questão rle ordem formulada pelo nobre Deputado
Nelson Jobim. .

Nobre Deputado Nelson Jobim, o nosso Regimento esta
belece que a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
pode dar parecer sobre constitucionalidade, admissibilidade
e, conseqüentemente, quanto ao mérito. O seu parecer quanto
ao mérito não incide no princípio da prejudicialidade. Então,
entende a Mesa que o dispositivo que assegura o recurso
ao Plenário é exatamente aquele que se destina ao recurso
sobre a inconstitucionalidade, porque é este que gera a preju
dicialidade. Por esta razão, a Mesa entende que, tendo o
nobre Relator da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação considerado inconstitucional sobre este parecer inci
de a possibilidade da apreciação do Plenário, exatamente por
se tratar de inconstitucionalidade.

o SR. NELSON JOBIM - V. Ex~ examinará a questão
de ordem depois da decisão?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não. Estou
decidindo a questão de ordem de V. Ex~

O SR. NELSON JOBIM - Mas não estou alegando in
constitucionalidade, Sr. Presidente. Estou alegando a inadmis
sibilidade regimental da emenda, considerando o art. 126 do
Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -Mas a Mesa
está entendendo que incide sobre o caso exatamente a possibi
lidade do recurso, pelo parecer de inconstitucionalidade, e
não quanto ao mérito. -O parecer oferecido pelo Relator inqui
na de inconstitucional, e isso determina prejudicialidade e
o Regimento dispõe que, nesta circunstância, com o apoia
mento de 1&10 da Casa, ou de Líderes que O representem,
~ possível a manifestação do Plenário no próprio momento.
E isto que a Mesa deferiu.

O SR. NELSON JOBIM - Correto, Sr. Presidente. Só
insistiria e peço escusas a V. Ex~ - que o Regimento Interno
tem disposição expressa que não invade a área da constitucio
nalidade, s6 disciplina a admissibilidade de emendas que au
mentem despesas.

Este é o objetivo da minha questão de ordem, que não
se atém ao fundamento do rarecer do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa enten
de, nobre Deputado, e talvez não tenha sido precisa ao decidir,
pela primeira vez, a questão de ordem, que a questão suscita
por V. Ex~ será examinada se o Plenário admitir a votação
da emenda. .

O SR. NELSON JOBIM - Então, V. Ex~ ainda não
decidiu a questão de ordem.

O Sr. Roberto Jefferson - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, somos os autores dessa emenda.
Entendemos que a decisão de V. Ex~ é perfeita. Se tem o
parecer pela inconstitucionalidade e a prejudiCialidade se faz,
vem a Plenário o recurso para que nós decidamos sobre o

. parecer.

Pediria aos companheiros do PTB que votássemos "não"
nessa parte do parecer que diz ser inconstitucional a constitu
cionalidade.

Queremos transformar em letra da lei o que diz a letra
da Constituição.

Encaminhamos contra o parecer do Relator, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O PTB vota
"não" .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos o parecer.

O Sr. Luis Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.
O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do

orador.) -Sr. Presidente, o Bloco não só concorda, no méri
to, com o parecer do ilustre Deputado Roberto Magalhães,
como solicita a toda a sua bancada que vote "sim", para
manutenção integral do parecer.

O Sr. Carlos Santana - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT vai votar "não", entendendo
que, assim, será reparado um erro praticado contra a categoria
dos policiais ferroviários. Se foi resolvida a situação dos rodo
viários, temos que resolver o problema da Polícia Ferroviária
também.

Então, recomendamos o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como vota o
PDS?

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota favoravelmente ao
parecer do Deputado Roberto Magalhães.

Temos pelos policiais ferroviários o maior apreço e respei
to e nos comprometemos a lutar para que a sua situação
seja realmente definida.

O PDS vota "sim" ao parecer.

O SR. RICARDO IZAR(PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PL acompanha o Relator e vota
"sim".

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - O PPS vota "não".

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - O PMDB vota "não".

O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão
do orador.) - O PC do B vota "não".

O SR. EDISON FIDELIS (PTB - RO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, respeitamos a posição do compa
nheiro Roberto Jefferson, autor da emenda. S. Ex~ está libera
do, mas o PTB recomenda à sua bancada que vote "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa se escu
sa peránte a Liderança do PTB por ter anunciado o voto
do Deputado Roberto Jefferson, acostumada que está a vê-lo
liderar a bancada.
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DENOMINAÇÃO

ANEXO
SECRETARIA DE GDVERNO

cargos em comissliO do Grupo-Direçao e
Assessoramento Superiores
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sua seguranci~ e .eela segurança pessoal dos titulares
dos órgãos essenciais da Presidência da República, bem
assim das respectivas residências e dos palácios presi
denciais, tem a seguinte estrutura básica:

DAS

Art. 29 A Secretaria de Governo tem a finalidade de
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República
no desempenho de suas atribuições nos assuntos referentes
ao acompanhamento de ações e políticas governamentais e
no relacionamento com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.

Art. 39 São criados os cargos de:
I - Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo;

(Fls. 2 do projeto de lei que altera dispositivos da Lei n9

8.028, de 12 de abril de 1990, que dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Ministérios.)

H - Secretário Executivo da Secretaria de Governo, com
hier'arquia e remuneração equivalentes à de Secretário Execu
tivo dos Ministérios Civis.

Art. 49 São criados os cargos em comissão constantes
do anexo a esta lei. '

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador. ) - Sr. Presidente, o PST recomenda à sua bancada
o voto "sim".

DIÁRIO DO CONG~ESSONACIONAL (Seção I)

O SR. ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
-SP. Sem revis.ão do orador.) -Sr. Presid(:Dte, a Liderança
do PSDB recomenda o voto "sim", pela aprovação do parecer
na íntegra, sem emendas.

O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT recomenda a sua bancada
o voto "sim".

Março de 1992

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, a bancada do PDT, segundo orien
tação do Líder, está liberada para votar de acordo com a
consciência de cada um.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)·- Vou submeter
a votos o parecer. Para clareza dos votos dos Srs. Deputados,
o parecer considera inconstitucionais as emendas. Há recurso
contra o parecer. Se o recurso for admitido, as emendas virão
a votos. Aprovado, as Emendas nl" 1 e 5 estarão prejudicadas,
bem como as demais, que já estão.

Os Srs. Deputados que aprovam o pan:cer permaneçam
como se enc..ontram. Os que o rejeitam, levantem o braço.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não entendi a orientação dada
porV. Ex~

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) --A Mesa entende
que o parecer foi aprovado por maioria.

Vou passar à votação do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos o

PROJETO DE LEI N~ 2.491, m: 1992

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os arts. 19, caput, 29 e 39 , caput da Lei n9 8.028,

de 12 de abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes
alterações:

1015
1015
102.4
1023
1023
102.2

Chefe de Gabinete
Subsecretário·
Assessor R~pecial

Assessor
Oficial de Gabinete
Oficial de Gabinete

1
3
8
3
4
4

"Art. 19 A Presidência da República é consti
tuída essencialmente, pela Secretaria de Governo, pela
Secretaria-Geral, pelo Gabinete Militar e pelo Gabi
nete Pessoal do Presidente da República.

"Art. 29 A Secretaria-Geral, com a finalidade
de assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, espe
cialmente na coordenação da ação administrativa e na
supervisão das Secretarias da Presidência da República,
tem a seguinte estrutura básica:

I - Subsecretaria-Geral;
11 - Cerimonial;
IH - Secretaria de Controle Interno.
Parágrafo único. A Secretaria de Governo, o Ga

binete Militar e o Gabinete Pessoal, subordinados dire
tamente ao Presidente da República, vinculam-se admi
nistrativamente à Secretaria-Geral."

"Art. 39 O Gabinete Militar, com a finalidade
de assistir direta e imediatamente ao Presidente da
República no desempenho de suas atribuições nos as
suntos referentes à administração militar, zelar pela

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Não é melhor fazer um certo contraste? Há
algumas dúvidas, e V. Ex~ está em melhor situação.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a matéria é vencida, o resultado
já foi anunciado por V. Ex~ e ninguém solicitou...

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Eu teria a maior
boa vontade em fazê-lo, Deputado Roberto Freire, mas o
Presidente não teve dúvida. A maioria do Plenário ficou está
tica. Esta foi a visão que tivemos daqui.

O SR. ROBERTO FREIRE - Apenas porque normal
mente se faz um certo contraste.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos a vota
ção do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os senhores
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a

mesa e vou submeter a votos a seguinte redação final:
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PROJETO DE LEI N~ 2.491-A, DE 1992

Altera dispositivos da Lei n~ 8.028, de 12 de .abril
de 1990, que dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, e dá outras providên
cias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Os arts. 19, caput, 29 e 39, caput da Lei n9 8.028,

de 12 de abril de 1990, passam a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 19 A Presidência da República é consti
tuída, essencialmente, pela Secretaria de Governo, pe
la Secretaria-Geral, pelo Gabinete Militar e pelo Gabi
nete Pessoal do Presidente da República.
.......................................................................

Art. 29 A Secretaria-Geral, com a finalidade de
assistir direta e imediatamente ao Presidente da Repú
blica no desempenho de suas atribuições, especialmen
te na coordenação da ação administrativa e na super
visão das Secretarias da Presidência da República, tem
a seguinte estrutura básica:

I - Subsecretaria-Geral;
n - Cerimonial;
In - Secretaria de Controle Interno.
Parágrafo único. A Secre.taria de Governo, o Ga

binete Militar e o Gabinete Pessoal, subordinados dire
tamente ao Presidente da República, vinculam-se admi
nistrativamente à Secretaria-Geral.

Art. 39 O Gabinete Militar, com a finalidade de
assistir direta e imediatamente ao Presidente da Repú
blica no desempenho de suas atribuições nos assuntos
referentes à administração militar, zelar pela sua segu
rança e pela segurança pessoal dos titulares dos órgãos
essenciais da Presidência da República, bem como das
respectivas residências e dos palácios presidenciais, tem
a seguinte estrutura básica:

Art. 29 A Secretaria de Governo tem a finalidade de
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República
no desempenho de suas atribuições nos assuntos referentes
ao acompanhamento de ações e políticas governamentais e
no relacionamento com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.

Art. 39 São criados os cargos de:
I - Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo;
n - Secretário Executivo da Secretaria de Governo, com

hierarquia e remuneração equivalentes a de Secretário Execu
tivo dos Ministérios Civis.

Art. 49 São criados os cargos em comissão constantes
do anexo a esta lei.

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 25 de março de 1992. - Roberto Maga

lhães, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os senhores
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -

-3-
PROJETO DE LEI N9 5.431-A, DE 1990

(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Discussão, em turno único do Projeto de Lei n9

5.431, de 1990, que cria na Justiça do Trabalho os
cargos de juiz do trabalho substituto nas regiões que
especifica e dá outras providências; tendo pareceres
das Comissões de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.
(Relator: Sr. Nelson Jobim); e da Comissão de Finan
ças e Tributação, pela admissibilidade, com adoção
do substitutivo da· Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, com subemenda. (Relator: Sr. Benito
Gama.) Pendente de parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para emitir
parecer ao projeto e ao de n91.445/91, apensado, em substi
tuição à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, concedo a palavra ao nobre Deputado Tidei de Lima.

O SR. TIDEI DE LIMA (PMDB - SP. Para emitir pare
cer.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, o Projeto de
Lei n91.455, de 1991, "cria as Juntas de Conciliação e Julga
mento nas Regiões da Justiça do Trabalho, define jurisdições
e dá outras providências". A mensagem, que veio do Tribunal
Superior do Trabalho, propõe a criação de mais de trezentas
juntas em todo o País.

É bem verdade, Sr. Presidente, que a falta de juntas
de conciliação e julgamento tem ocasionado, por muitos anos,
conflitos na Justiça do Trabalho, porque os litígios são julgados
fora da jurisdição onde aconteceu o fato, coisa que, por vezes,
complica a situação para os reclamantes, para os reclamados
e também para o julgador. Então, é mais do que justo, Sr.
Presidente, o Projeto de Lei n91.445/91, que cria as trezentas
juntas de conciliação e julgamento e mais aquelas das emendas
acrescentadas.

Estivemos discutindo, o Relator final, Deputado Nilson
Gibsun, e eu, a respeito das emendas apresentadas a esse
projeto de lei, e estamos concordes em que elas sejam apro
vadas.

Já quanto à proposta final, gostaria de destacar, Sr. Presi
dente, neste momento, algumas emendas que, parece-me,
merecem destaque, como a da criação de mais uma junta
de conciliação e julgamento na cidade de Bauru. No projeto
original, esta cidade foi brindada com duas juntas. Mas a
realidade dos fatos, naquela localidade, naquela região, impõe
que se crie, para que sejam atendidas as condições presentes,
mais uma junta de conciliação e julgamento, ficando, então,
a cidade de Bauru, nesse projeto, com três juntas, que, soma
das à já existente, completam quatro.

Outra que também merece destaque, Sr. Presidente, é
a emenda do próprio Deputado Nilson Gibson referente à
cidade de Novo Horizonte, que fica no interior paulista. Na
redistribuição imposta pelo Projeto nº 1.445/91, Novo Hori
zonte ficou ligado à cidade de Catanduva, e a reformulação
é no sentido de que ela passe a, digamos assim, pertencer
à cidade de Ibitinga, no interior do Estado de São Paulo.

Além dessas, Sr. Presidente, destacamos uma emenda
de autoria do Deputado Amaury Müller no sentido de que
a cidade de Santo Augusto passe a pertencer à junta do Muni
cípio de Ijuí, no interior do Estado do Rio Grande do Sul.
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É-o mesmo caso de Oeiras, no interior do Piauí. Essas emendas
já foram também acolhidas pelo Deputado Nilson Gibson,
que vai apresentar o seu relatório a esta Casa.

Era o que tínhamos a relatar, Sr. Presidente. Somos favo
ráveis ao Projeto n?1.445, quanto ao Illérito, com as emendas·
citadas é aquelas que o Deputado Nilson Gibson já incorporou
e são do conhecimento dessa relatoria.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinh~iro) - Peço a V. Ex'
que encaminhe o parecer à Mesa. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para oferecer
parecer em substituição à Comissão de Finanças e Tributação
ao Projeto de Lei n9 1.445/91, apensado, concedo a palavra
ao nobre Deputado Jackson Pereira.

O SR. JACKSON PEREffiA (PSDB - CE. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o projeto
de lei, de autoria do Senhor Presidente do Tribunal Superior
do Trabalho foi encaminhado em 31 de julho de 1991, tendo
seu texto sido alterado por proposta do mesmo tribunal, data
da de 24 de outubro do mesmo ano e pretende criar 366
Jun.tas de Conciliação e Julgamento, a serem implantadas gra
datIVamente segundo a liberação de recursos e dispõe ainda
sobre a jurisdição dessas mesmas juntas.

Como decorrência dessa medida, propõe-se a criação,
nos Quadros das Secretarias dos Tribunais Regionais do Tra
balho, para exercício nas juntas -constantes do projeto, de
366 cargos de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, 366 cargos
de Juiz do ,Trabalho Substituto, 722 cargos de Juiz Classista,
366 cargo~ ·de confiança DAS 101.5 de Diretor de Secretaria
de Junta e', finalmente, 5.487 cargos administrativos (pessoal
de apoio) - discriminados nos Anexos I a XVIII do projeto
de lei.

O projeto propõe estabelecer regras complementares ne
cessárias à implantação e ao funcionamento das Juntas de
Conciliação e Julgamento a serem criadas.

Na justificativa do projeto, o Presidente do Tribunal Su
perior do Trabalho destaca o fato de que as 722 juntas existen
tes jurisdicionam cerca de 90.000.000 de trabalhadores, na
proporção de uma junta para cada 124.500 pessoas e uma
demanda de 1.250.000 reclamatórias novas por ano. Estes
números mostrariam uma das razões porque a Justiça do Tra
balho, antes rápida e eficiente, estaria perdendo a confiança
do trabalhador e contribuindo para que o povo deixe de acre
ditar nas instituições permanentes do País.

Informa, ainda, que as audiências nas Juntas de Conci
liação e Julgamento existentes estão sendo marcadas com pra
zos de até 2 anos. Isto ocasionaria demora na solução da
reclamatória e na execução da sentença, o que afetaria não
somente o empregado mas a própria Justiça do Trabalho,
configurando um aflitivo quadro de injustiça social.

Além dessa grave situação, resumidamente apresentada
e que mostra as deficiências da Justiça do Trabalho, a mesma
recebeu novas atribuições constitucionais, passando a ter clien
tela nova, muito atuante e exigente - os servidores públicos
que, em razão do disposto no art. 240 da Lei n? 8.112/90
(Regime Jurídico Único) passaram a ter suas reclamatórias
julgadas pela Justiça do Trabalho.

Voto do Relator

O parágrafo único do art. 169 da Constituição Federal
estabelece que a criação de cargos ou alteração de estrutura
de carreiras, pelos órgãos e entidades da administração direta
ou indireta, só poderá ser feita se houver:

• . I -:- p!évia dotação orçamentária suficiente para atender
as proJeçoes de despesa de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes;

11 - autorização específica na Lei de Diretrizes Orça
mentárias - LDO.

A lei orçamentária em vigor para o exercício de 1992,
v~tada pelo.~ongresso Nacional, inclui dotações para aquele
tnbunal sufiCientes para atender às despesas decorrentes Ja
aprovação do presente projeto de lei, segundo as normas pro
postas nos seus arts. 39 e 46.

O art. 29, § I?, da Lei n? 8.211, de 22 de julho de 1991
- LDO, ~eterminaque a inclusão de dotações para atender
despesas, no Poder Judiciário, com a criação de cargos e fun
ções decorrentes de novas atribuições constitucionais fica li
mitada ao valor correspondente à redução de despe~as com
pess~al e encargos sociais a ser realizada em cUlnprimento
ao disposto no art. ,lI da mesma lei. A leitura do art. 11
nos conduz, contudo, à conclusão que os limites ali estabele
c~d?s não se aplicam às despesas com pessoal e en ~argos so-
CiaiS. .

Registre-se que o Plano Plurianual em vigor (Lei n? 8.173,
de 30-1-91) e ~ proposta de sua revisão (Mensagem n? 2-CN·,
de 1991).conSIgnam como meta do TST a implantação de
123 novas Juntas de Conciliação e Julgamento sendo neces
sário, portanto, promover-se sua alteração pa;a viabilizar a .
referida implantação no decorrer deste e dos próximos 3 anos.

.Voto, por~anto, pela compatibilidade ou adequação do
Projeto de LeI n? 1.445, de 1991, com o Plano Plurianual
com .1 Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, e com ~
Orçamento Anual.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para emitir
parecer ao Projeto de Lei n? 1.445/91, apensado em substi
tuição à Comissão de Constituição e Justiça e d~ Redação,
concedo a palavra ao Sr. Deputado Nilson Gibson.

o SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o ilustre
Ministro-Presidente do Egrégio Tribunal Superior do Traba
lho encaminhou a esta Casa Legislativa o PL n? 1.445/91 que
cria 366 Juntas de Conciliação e Julgamento, define jurisdição
e dá outras providências. Posteriormente, para corrigir peque-o
nos senões verificados no texto original, foi encaminhado ofí
cio solicitando as necessárias alterações que a Presidência da
Casa recebeu Como "alterações do texto original do Projeto
de Lei n? 1.445191", mandando publicar essa Emenda Substi
tutiva.

É criado significativo número de Juntas em todas as dife
rentes Regiões da Justiça do Trabalho, estabelece-se que os
cargos de Jui,z do Trabalho Substituto integram o Quadro
Geral de Juízes do Trabalho Substitutos da respectiva Região,
não ficando, diretamente, vinculados às Juntas; definem-se
as áreas de jurisdição das Juntas; dispõe-se que as Juntas
criadas serão instaladas, e os respectivos cargos providos, gra
dativamente, à medida em que ocorrer a disponibilidade de
recursos financeiros, criam-se os cargos administrativos neces
sários ao funcionamento das novas Juntas.

Creio ser importante ressaltar este trecho da justificativa:

"A proposta constante desta mensagem objetiva
recuperar um pouco o atraso que ocorreu quanto à
criação de Juntas de Conciliação e Julgamento.

Na realidade, decorridos 50 (cinqüenta) anos, já
deveriam estar funcionando não apenas as 722 (sete-
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centas e vinte c duas) Juntas Trabalhistas em todo o
Brasil, e sim o triplo deste número, no mínimo.

O projeto de lei propõe que, para cada Junta,
seja criado um cargo de Juiz do Trabalho Substituto,
além do cargo de Juiz Presidente, dos cargos de Juiz
Classista e do grupo de apoio indispensável ao funcio
namento da Junta...

É importante ressaltar que o Projeto prevê a insta
lação gradativa das Juntas, à medida que forem sendo
liberados os recursos financeiros. Provavelmente, a ins
talação de todas essas Juntas somente ocorrerá em 3
(três) anos, atendidas as prioridades de cada Região
da Justiça do Trabalho."

Econtra-se tramitando pela Casa, embora não em regime
de urgência, o PL n(' 5.431/90, que "cria, na Justiça do Traba
lho, os cargos de juiz do trabalho substituto nas regiões que
especifica e dá outras providências". Pela proposição, em es
pecial o Substitutivo oferecido pelo Egrégio Tribunal Superior
do Trabalho, são criados 238 cargos de Juiz Substituto, nas
diferentes Regiões daquela Justiça especializada. Outrossim,
é conferida nova redação ao art. 656 da Consolidação das
Leis do Trabalho a fim de terem esses Juízes Substitutos me
lhor desempenho em suas tarefas. sobretudo visando agilizar
a prestação jurisdicional.

Houve apensação regimental prevista.
É o relatório.

li - Voto do Relator'

Estão atendidas as preliminares de admissibilidade, cons
titucionalmente estabelecidas: matéria da competência legisla
tiva da União (art. 21), da atribuição do Congresso Nacional
(art. 48) e de iniciativa exclusiva (art. 96). A elaboração de
lei ordinária encontra-se prevista no art. 59, inciso 111, da
Carta Política. -

A técnica legislativa utilizada não merece reparos.
Quanto ao mérito, entendo que a matéria é oportuna

e conveniente, merecendo aprovação. A Justiça do Trabalho,
desde sua criação, apresenta como peculiaridade o desejo
de oferecer pronta resposta jurisdicional às lides que ali são
trazidas. Isto não tem sido possível, nos últimos tempos, devi
do ao acúmulo de feitos ajuizados e à carência do número
de Juntas de Conciliação e Julgamento e de Magistrado.

As razões constantes da justificativa são, em si mesmas,
esclarecedoras quanto à necessidade de serem criadas novas
Juntas e os cargos indispensáveis ao seu regular funciona
mento. Oportuna, também, as alterações quanto à jurisdição.

Desejo fazer, apenas, algumas ponderações. A primeira
delas é que, como o projeto foi enviado ao parlamento antes
da criaçáo das últimas Regiões do Trabalho, o texto contempla
algumas imperfeições. Assim é que, para citar um exemplo,
na 6~ Região da Justiça do Trabalho ainda aparece a referência
ao Estado de Alagoas, atualmente constituindo Região autô
noma. O fato, contudo, é superável pois os diplomas legais
que criaram as novas Regiões disciplinaram a transferência
das Juntas, e seu acervo patrimonial, para essas novas Regiões.
Assim, deixo de fazer a correção possível para não ser obri
gado a elaborar um Substitutivo que, dada a extensão da
matéria, certamente poderia representar apenas um precio
sismo.

A segunda ponderação, que trago à apreciação dos nobres
pares, refere-se ao pleito de inúmeros colegas relacionado

, .com a criação de novas Juntas, em certos e determinados

Municípios, para atender às peculiaridades locais. Nesse senti
do, mantive contato com o eminente Min. Guimarães Falcão,
ilustre Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e dele
recolhi a informação de que aquela Corte, ao elaborar sua
proposta, havia tido o cuidado de buscar atender a todas
essas reivindicações.. E que, no momento presente, nada teria
a opor relativamente a essas novas Juntas eis que o intuito
principal do projeto em debate é oferecer uma nova organi
zação judiciária que possa, efetivamente, agilizar a prestação
jurisdicional.

É certo, todavia, que a implantação das novas Juntas
não se dará de imediato. O próprio art. 39 declara que elas
"serão instaladas e os respectivos cargos providos, gradativa
mente, à medida em que ocorrer a disponibilidade de recursos
financeiros". Para o presente exercício, a Lei n9 8.049, de
28 de fevereiro de 1992 - Orçamento da União, já aloca
significativos recursos para atender a essa implantação. Nas
próximas Leis de Meio, estou certo, também outros recursos
serão destinados a essa finalidade.

Apresentarei diversas Emendas, atendendo ao que me
foi solicitado por ilustres colegas, a fim de que o Plenário,
de modo soberano, decida sobre cada uma delas.

Por questões de justiça, desejo ressaltar (ainda que possa
incorrer em eventual erro ou omissão) a presença atuante,
na feitura dessas Emendas, dos nobres Deputados Aloísio
Vasconcelos, Antônio Holanda, Chico Vigilante, Clóvis Assis,
Cunha Bueno, Dejandir Dalpasquale, Delfim Netto, Geraldo
Alckmin Filho, Hermínio Calvinho, Humberto Souto, Ivo
Mainardi, João Paulo, José Dutra, José Elias Moreira, José
Luiz Clerot, José Thomaz Nonô, Liberato Caboclo, Lourival
Freitas, Max Rosenmann, Messias Góis, Nelson Morro, Odel
mo Leão, Nicias Ribeiro, Osvaldo Bender, Paulo Bernardo,
Paulo Rocha, Ronaldo Perim, Tidei de Lima, Vital do Rego
e Vitória Malta.

Também merecem registro os pedidos que me foram en
caminhados por Júizes do Trabalho, Presidentes e Juízes de
Tribunais Regionais do Trabalho, Seções da Ordem dos Advo
gados do :Brasil e lideres comunitários.

Em especial, desejo ressaltar o interesse de um ex-colega
nosso, Albérico Cordeiro, que se empenhou de modo parti
cular pela criação da Junta de Palmares dos índios, em Ala
goas.

A seguir, passo a enunciar as Emendas que oferecerei
ao PL n9 1.445/91:

Emenda n9 1 - transfere a Junta de Itanhaém, de 15~

para 2~ Região;
Emenda n? 2 - cria duas Juntas em Ipatinga (MG);
Emenda n9 3 - cria uma Junta em Janaúba (MG);
Emenda n? 4 - cria uma Junta em Matozinhos (MG);
Emenda n? 5 - cria uma Junta em Cerro Largo (RS);
Emenda nO 6 - altera a jurisdição das Juntas de Ijuí,

Palmeira das Missões e Três Passos (RS);
Emenda nO 7 - cria uma Junta em Lajeado (RS);
Emenda n? 8 - cria uma Junta em Vitória da Conquista

(BA);
Emenda n9 9 - altera a jurisdição das Juntas de Alagoi

nhas, Camaçari, Candeias, Conceição do Coité, Ipiaú, Irecê,
Itaberaba, Jacobina, Santo Antônio de Jesus, Euclides da
Cunha, Feira de Santana, Senhor do Bonfim e Simões Filho
(BA);

Emenda n? 10 - altera a jurisdição das Juntas de Itabaia
na, Maruim e Nossa Senhora da Glória (SE);
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Emenda n9 11 - altera a jurisdição da Junta do Recife
(PE);

Emenda n° 12- cria uma Junta em Afogados da Ingazeira
(PE);

Emenda n9 13 - cria uma Junta em Arcoverde (PE);
Emenda n9 14 - cria uma Junta em Bezerros (PE);
Emenda n9 15 - altera a jurisdição da Junta em Sertânia

(PE);
Emenda n9 16 - cria uma Junta em Palmeira dos Índios

(AL);
Emenda n9 17 - altera a jurisdição da Junta de Maceió

(AL);
Emenda n9 18 - cria uma Junta em Abaetetuba (PA);
Emenda n9 19 - cria uma Junta em Barcarena (PA);
Emenda n9 20 - altera a jurisdição das Juntas de Belém,

Altamira, Ananindeua, Breves, Capanema, Castanhal, Itaitu
ba, Óbidos, Paragominas, Santa Isabel do :Pará, Tucuruí (PA)
e Macapá (AP);

Emenda n9 21 -, altera a jurisdição da Junta de Laranjal
do Jari (AP);

Emenda n9 22 - cria uma Junta em Bandeirantes (PR);
Emenda n9 23 - redistribui duas Juntas, das oito que

seriam criadas em Curitiba, para a criação de mais uma Junta
em Londrina e de uma Junta em Guarapuava (PR);

Emenda n9 24 - altera a jurisdição da Junta de São
José dos Pinhais (RS);

Emenda n9 25 - redistribui cinco Juntas, das dez que
seriam criadas em Brasília, para a criação de cinco Juntas
em Taguatinga (DF);

Emenda n~ 26 - cria uma Junta em Dourados (MS);
Emenda n9 27 - altera a jurisdição da Junta em Manaca-

pum (AM);
Emenda n9 28 - cria uma Junta em Manicoré (AM);
Emenda n9 29 - cria uma Junta em Criciúma (SC);
Emenda n9 30 - cria uma Junta em Itajaí (SC);
Emenda n9 31- cria uma Junta em Bayeux (PB);
Emenda n9 32 - cria uma Junta em Campina Grande

(PB);
Emenda n9 33 - cria uma Junta em Bauru (Campinas);
Emenda n9 34 - cria uma Junta em Itatiba (Campinas);
Emenda n9 35 - cria uma Junta em Novo Horizonte

(Campinas);
Emenda n9 36 - cria uma Junta em Pires do Rio (GO);
Emenda n9 37 -cria uma Junta em Três Corações (MG);
Emenda n938 - cria duas Juntas em Uberlândia (MG).
Relativamente ao PL apensado, de n9 5.431190, devo de-

clarar que recebi pedido do eminente Ministro Guimarães
Falcão para que, nessa proposição, fosse incluída a criação
de nove cargos, em c,ada uma, na 17' e na 18' Região da
Justiça do Trabalho. E que, quando da remessa da matéria
à apreciação da Câmara"esses Tribun,ais Regionais ainda não
estavam implantados sendo agora, então, a ocasião adequada
para a criação desses cargos de Juiz do Trabalho Substituto,
a fim de oferecer igualdade de tratamento a todas as Regiões
da Justiça do Trabalho.

Optei, relativamente a esse projeto, por apresentar
Emenda n939 ao projeto principal (PL n9 1.445/91), que co
manda a tramitação. Farei a reprodução do teor de seus arti
gos, com o acréscimo solicitado pelo Presidente da mais alta
Corte da Justiça Trabalhista.

Diante do acima exposto, voto pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação'
(com 39 emendas) do Projeto de Lei n9 1.445, de 1990, apenso

o de n95.431/90 nos termos da emenda substitutiva, oferecida
pelo Autor.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson.

EMENDA N" 1 AO PL n91.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se o seguinte artigo, numerado como art. 39, renu
merando-se os subseqüentes:

Art. 39. A Junta de Conciliação e Julgamento de Ita
nhaém, com jurisdição no respectivo município e nos de Itariri,
Maracatu, Moganga, Pedro de Toledo e Peruíbe, passa a inte
grar a 2' Região da Justiça do Trabalho. ~. .

Em conseqüência, suprima-se no art. 35 o item xxx.
Sala de Reuniões, 24 de março de 1992. - Deputado

Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 2 AO PL n9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 39, o seguinte inciso:
Art. 39 .
XIX - na cidade de Ipatinga, 2 (duas Juntas de Conci

liação e Julgamento (1' e 2'), 2 (dois) cargos de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do Trabalho
Substituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, 2 (dois) cargos em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um) catgo
em comissão de Diretor de Serviço de Distribuição
DAS-I01.4.

Inclua-se no art. 23 o seguinte inciso LVIII:
Art. 23. . .
LVIII - Ipatinga: o respectivo município e os de Belo

Oriente, Joanésia e Mesquita.
Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 23, inciso

XVI:
Art. 23. . .
XVI - Coronel Fabriciano o respectivo município e os

de Antônio Dias, Jaguaraçu, Marliéria e Timóteo.
Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado

Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 3 AO PL n9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 39 , o seguinte inciso:
Art. 39 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XIX - na cidade de Janaúba, 01 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se no art. 23 o seguinte inciso LVIII:
Art. 23. . .
LVIII -Janaúba: o respectivo município e os de Portei

rinha e Mato Verde.
Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 23, inciso

XXXIII:
Art. 23. . .
XXXIII - Monte Azul: o respectivo município e os de

Espinosa, Riacho dos Machados, Rio Pardo de Minas e São
João do Paraíso.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.
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EMENDA N° 4. AO PL nº 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 39 , o seguinte inciso:
Art. 3º .
XIX - na cidade de Matozinhos, 01 (uma) JUnta de

Conciliação e Julgamento (1"),1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substitutivo, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS 101.5.

Inclua-se no art. 23 o seguinte inciso LVIII:
Art. 23. . .
LVIII - Matozinhos: o respectivo município e os de

Capim Branco, Funilândia e Prudente de Morais.
Em coriseqüência, dê-se nova redação ao art. 23, incisos

XLII e LI:
Art. 23. . .
XLII - Pedro Leopoldo: o respectivo município e os

de Lagoa Santa e Vespasiano.

LI - Sete Lagoas: o respeCtivo município e os de Araçaí,
Baldim, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Cordisburgo, For
tuna de Minas, Inhaúma, Jequitibá, Paraopeba, Santa de Pira
pama e Santana do Riacho.

Sala das Sessões, 24 tle março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA Nº 5. AO PL nº 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 4º o seguinte inciso:
Art. 4º ~., .
XIX - na cidade de Cerro Largo, 1 (uma) Junta de Con

ciliação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo de comissão do
Diretor de Secretaria de Junta DAS-IOl-5.

Inclua-se no art. 24 o seguinte inciso:
Art. 24. . .
XLIX - Cerro Largo: o respectivo município e os de

Caibaté, Campina das Missões, Cândido Godoi, Dezesseis
de Novembro, Guarani das Missões, Pirapó, Porto Xavier,
Roque Gonzales, São Luiz Gonzaga, Nicolau e São Paulo
das Missões.

Em conseqüências dê-se nova redação ao art. 24, incisos
XXXIV e XXXVII:

Art. 24. .. ..
XXXIV - Santa Rosa: o respectivo município e os. de

Alecrim, Alegria, Doutor Maurício Cardoso, Giruá, Hori
zontina, Independência, Porto Lucena, Santo Cristo, Três
de Maio, Tucunduva e Tuparendi.

de Catuípe, Entre Ijuís, Eugênio de Castro e São Miguel
das Missões.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992 - Deputado Nilson
Gibson Relator.

EMENDA Nº 6 AO PL Nº 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 24, dê-se nova redação aos incisos XXII e XXVII
e inclua-se inciso XLIV:

Art. 24.

XXII - Ijuí: o respectivo município e os de Ajuricba,
Augusto Pestana e jóia.

XXVII - Palmeira das Missões: o respectivo município
e os de Chapada, Cerro Grande, Constantina, Liberato Salza
no, Ronda Alta, Rondinha e Sarandi.

XLIV - Três Passos: o respectivo rÍmnicípio e os de Boa
Vista do Buriça, Braga, CampO Novo, Chiapeta, Coronel
Bicaco, Crissiumal, Humaitá, Miraguai, Redentora, Santo
Augusto, São Martinho, Sede Nova, Tenente Porteia e Vista
Gaúcha.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

. EMENDA Nº7 AO PL Nº 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, n0 art. 4º, o seguinte inciso:
Art. 49 .

"XIX -ria cidade de Plageado 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento.(2~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente dé Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada

.a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-101.5. e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-I01.4.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA No 8 AO PL No 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 59, letra a), o seguinte inciso:
Art. 5º .
a) ..
XVIII - na cidade de Vitória da Conquista, 1 (uma)

Junta de Conciliação e Julgamento (2'), 1 (um) cargo de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 1 (um)
cargo em comissão de Diretor de Serviço de Distribuição
DAS-I01.4.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA Nº 9 AO
PROJETO DE LEI Nº 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 25, dê-se nova redação à letra a incisos lI, VII,
VIII,I2C,2CI,2CIII,)cVI,)(\TII,)(\TIII,)(XII,)()(\TII,XX\TIII
e XXIX:

Art. 25 .
a) .

11'- Alagoinhas: o respectivo município e os de
Acajut ., Aporá, Araças; Aramari, Cardeal da Silva,
Catu, bntre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra,
Ouriçangas, Pedrão, Pojuca, Sátiro Dias, Teodoro
Sampaio e Terra Nova.

VII, - Camaçari: o respectivo município e os de
Dias d'Avila e Mata de São João.

VIII - Candeias: o respectivo município e os de
Madre de Deus e São Sebastião do Passé.
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IX - Conceição do Coité: o respectivo município
e os de Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Capela do
Alto Alegre, Gavião, Ichu, Nova Fátima, Pé de Serra,
Retirolândia, Riachão do Jacuípe, Santaluz, São Domin
gos, Serrinha, Teofilândia e Valente.

XI - Euclides da Cunha: o respectivo município
e os de Banzé, Cansanção, Canudos, Ckero Dantas, Fáti
ma, Heliópolis, Monte Santo, Quinjigue, Ribeira do
Pombal e Tucano.

XIII - Feira de Santana: o respectivo município
e os de Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio
Cardoso, Conceição do Jacuípe, Coraç,ão de Maria, Ipe
caetá, Irará, Lamarão; Rafael Jambeiro, Santa Bárbara,
Santanópolis, Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos,
Serra Preta e Tanquinho.

XVI - Ipiaú: o respectivo município e os de Aure
lino Leal, Barra do Rocha, Dário Meira, Gandu, Gon
gogi, Ibirapitanga, Ibirataia, Itagibá, Itamari, Maraú, No
va Ibiá, Ubatã e Ubaitaba.

XVII - Irecê: o respectivo município e os de Amé
rica Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Bonito,
Cafarnau, Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibipeba,
Ibititá, Iracoara, João Dourado, Jussara, Lapão, Morro
do Chapéu, Mulungu do Morro, Presidente Dutra, São
Gabriel, Souto Soares, Uibaí e Xique-Xique.

XVIII - Itaberaba: o respectivo município e os de
Baixa Grande, Boa Vista do Tupim, Iaçu, Ibiquera, Ipirá;
Itaetê, Lajedinho, Lençóis, Macajuba, Marcionilio Sou
za, Milagres, Macugê, Palmeiras, Pintadas; Rui Barbosa,
Seabra, Utinga e Wagner.

XXII - Jacobina: o respectivo município e os de
Caém, Caldeirão Grande, Capim Grosso, Mairi, Miguel
Calmon, Mirangaba, Mundo Novo, Ourolândia, Piritiba,
Ponto Novo, Quixabeira, Saúde, São José do Jacuípe,
Serrolândia, Tapiramutá, Várzeas Nova, Várzea do Poço
e Várzea da Roça.

XXVII - ,Santo Antônio de Jesus: o respectivo mu
nicípio e os de Amargosa, Aratuípe, Conceição do Almei
da, Dom Macêdo Costa, Elísio Medrado, Jaguaripe, Mu
niz Ferreira, Nazaré, Salinas de Margarida, São Felipe,
São Miguel das Matas, Teolândia, Varzedo e Wenceslau
Guimarães.

XXVIII - Senhor do Bonfim: o respectivo muni
cípio e os de Andorinha, Antônio Gonçalves, Campo
Formoso, Filadélfia, Itiúba, Jaguarari, Pinhobaçu; Úauá
e Umburanas.

XXIX - Simões Filho: e respectivo município.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 10 AO PL N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 25, dê-se nova redação à letra b incisos III, V,
VI:
Art. 25 .

a) .
III - Itabaiana: o respectivo município' e os de Areia

Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Macambira,
Malhador, Moita Bonita, Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis
e São Domingos.

V - Maruim: o respectivo município e os de Capela;
Carmópolis, Divina Pastora, General Maynard, Japaratuba,
Laranjeira, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu, Riachuelo,
Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das
Brotas e Siriri.

VI - Nossa Senhora da Glória: o respectivo município
e os de Canindé de São Francisco, Cumbe, Feira Nova, Gara
ru, Gracho Cardoso, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora
Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Poço Redondo, Porto
da Folha e São Miguel do Aleixo.

Sala das Sessões, em 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 11 AO
PROJETO DE LEI N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No Art. 26, dê-se nova redação à letra a, inciso I, e
acrescente-se parágrafo único:

Art. 26 '"
a) .
I - Recife: o respectivo município (1' a 14') e

seus bairros de Casa Amarela, Apipucos, Casa Forte,
Dois Irmãos, Macaxeira, Monteiro, Nova Descoberta,
Rosarinho e Vasco da Gama (15'), Encruzilhada, Afli
tos, Água Fria, Arruda, Beberibe, Bomba do Hmeté
rio, Cajueiro, Campo Grande, Dois Unidos, Espinhei
ró, Fundão, Hipodromo, Linha do Tiro, Mangabeira
e Ponto de Parada (16'), Madalena, Bonji, Cidade Uni
versitária, Caxangá, Cordeiro, Derby, Engenho do
Meio, Guabiraba, Iputinga, Monsenhor Fabrício, Pra
do, San Martin, Torre, Torrões, Várzea e Zumbi (17'),
Afogados, Areias, Barre, Estância, Jardim São Paulo,
Jiquiá, Mangueira, Mustardinha, Sucupira, Tejipió e
Tótó (18'), Imbiribeira, Ibura, Ipsep e Jordão (19'),
Boa Viagem (20') e o Município de Fernando de Noro
nha.

Parágrafo único. Fica resguardado, aos reclaman
tes, o direito de optar pelo ajuizamento de suas recla
mações em quaisquer das Juntas de Conciliação e Julga
mento (1' a 14,) que continuam detendo a jurisdição
plena em todo o Município do Recife, submetendo-se,
contudo, ao critério normal de distribuição.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 12 AO PL N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 69o seguinte inciso:
Art. 69 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XIV - na cidade de Afogados da Ingazeira, 1 (uma)
Junta de Conciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 1 (um), cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se, no art. 26, o seguinte inciso:
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Art. 26. . .
XXXI - Afogados da Ingazeira: o respectivo município

e os de Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim,
São José do Egito, Santa Terezinha, Solidão, Tabira e Tupa
retama.

Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 26, inciso
XXVII.

Art. 26.

XXVII - Serra Talhada: o respectivo município e os
de Betânia, Calumbi, "Flores e Triunfo.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 13 AO PL N? 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 69, o seguinte inciso:
Art. 69 .
XIV - na cidade de Arcoverde, 1 (uma) Junta de Conci

liação e Julgamento(l~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presi
dente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto,
2 (dois) cargos de Juiz Classistfl de Junta, observada a repre
sentação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor
de Secretaria e de Junta DAS-101.5.

Inclua-se, no art. 26, o seguinte inciso:
Art. 26 .
XXXI - Arcoverde: o respectivo município e os de Buí

que,. Pedra e Tupanatinga.
Art. 26.

XXI - Pesqueira: o respectivo município e os de Alagoi
nha, Poção e Venturosa.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 14 AO PL 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 69, o seguinte inciso:
Art. 69 .
XIV -na cidade de Bezerros, 1 (uma) junta de Conci

liação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-~e, no art. 26, o seguinte inciso:
Art. 26. . .
XXXI - Bezerros: o respectivo município e os de Barra

de Guabiraba, Bonito, Camocim de São Felix, Gravatá, Sairé
e São Joaquim do Monte.

Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 26, incisos
VII e XXX.

VII - Caruaru: o respectivo município e os de Agrestina,
Altinho, jataúba, Riacho das Almas, Santa Cruz do Capiba
libe e Toritama.

XXX - Vitória de Santo Antão: o respectivo município
e os de Chá de Alegria, Chã Grande, Glória de Goitá e
Pombos.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
:Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 15, AO
PROJETO DE LEI N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Dê-se nova redação ao art. 26, incisos X e XXVII:

Art. 26. . .
X - Floresta: o respectivo município e os de São

Francisco, Inajá, Itacuruba, Petrolândia e Tacaratu

XXVII - Sertânia: o respectivo município e os
de Custódia e Ibimirim.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 16 AO PL 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 69letra b, o seguinte inciso:
Art. 69 .
b) .
VI -na cidade de Palmeira dos índios, 1 (uma) Junta

de Conciliação e Julgamento, (1~), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um)cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junt.a,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comIS
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se, no art. 26, letra b, o seguinte inciso:
Art. 26 .

b) .
X - Palmeira dos Índios e o respectivo município e os

de Belém, Cacimbinhas, Chã Preta, Igaci, Marimbondo, Mi
nadar do Negrão, Paulo Jacinto, Quebrangulho, Tanque
D'Arca e Viçosa.

. Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 26, letra
b, incisos lI, m, VI, VIU e IX:

Art. 26 .
b) .
II - Arapiraca: o respectivo município e os de Campo

Alegre, Coité do Nóia, Feira Grande, Girau do Ponciano,
Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, Major Isidoro, Mar
Vermelho, Minador do Jacinto, Taquarana e Traipu.

lU - Atalaia: o respectivo município e os de Cajueiro,
Capela, Pindoba, Pilar e Boca da Mata.

VI - Santana do Ipanema o respectivo município e os
de Água Br;mca, Batalha, Belo Monte, Canapi, Carneiros,
Delmiro Gouveia, Dois Riachos, Inhapi, Jacaré dos Homens,
Jaramataia; Maravilha, Mar Grande, Monteiropólis, Oliven
ça, Olhos d'Água das Flores, Olho d'Água do Casado, Ouro
Branco, Palestina, Pão de Áçúcar, Piranhas, Poço das Trin
cheiras e São José da Tapera.

VIII - São Miguel dos Campos: o respectivo município
e os de Anadia, Barra de São Miguel, Coruripe e Roteiro.

IX - União dos Palmares: o respectivo município e os
de Branquinha, Colônia Leopoldina, Ibateguara, Joaquim
Gomes, Messias, Murici, Novo Lino, Santana do Mundaú
e São José da Lage.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.
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EMENDA N917 AO PL 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 26, dê-se nova redação à letra h, inciso I:
Art. 26. . , .
I - .

b) .
I - Maceió: o respectivo município I~ os de Coqueiro

Seco, Marechal Deodoro, Rio Largo, Santa Luzia do Norte
e Satuba.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 18 AO PL 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 89letra a, o seguinte inciso:
Art. 89 .

a) .
IX -na cidade de Abaetetuba, 1 (uma) Junta de Conci

liação e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista Junta;, observad~ a repre
sentação paritária, 1 (um) cargo em comIssão de DIretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em comissão
de Diretor de Distribuição DAS-101.4.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992·-Deputado Nilson
Gibson, Relator.

EMENDA N9 19 AO PL 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 89, letra a, o seguinte inciso:
Art. 89 .
a) .
IX-na cidade de Barcarena, 1 (uma) Junta de Conci

liação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo ele Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista da Junta, observada
a representação paritária e 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria da Junta DAS-101.5.

Inclua-se no art. 28, letra a, o seguinte inciso:
Art. 28. . .
a) .
XVIII - Barcarena: o respectivo município e os de Aca

rá, Moju e Tomé-Açu.
Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 28, letra

a, incisos II e XV:
Art. 28.

a) .
II - Abaetetuba: o respectivo município e os de Cametá,

Igarapé-Mirim, Limoeiro do Ajuru, Muaná e Ponta de Pedras.
.............................................................................
XV -'Santa Isabel do Pará, o respectivo município e

os de Bujaru, Colares, Concórdia do Pará, Santo Antônio
do Tauá, São Caetano de Odivelas e Vigia.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992: - Deputado Nilson
Gibson, Relator.

EMENDA N9 20 AO PL 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 28., dê-se nova redação à letra a, incisos I, IV,
V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII e XVII, I~ letra b inciso I:

Art. 28. . .
I - .
b) .
I - Belém: o respectivo município e os de Cachoeira

do Arari, Santa Cruz do Arari, Salvaterra e Soure.

IV - Altamira: o respectivo município e os de Brasil
Novo, Medicilândia, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória
do Xingu.

V - Ananindeua: o respectivo município e os de Bene
vides e Santa Bárbara do Pará.

VI - Breves: o respectivo município e os de Anajás,
Bagre, Curralinho, Melgaço, Oeiras do Pará, PorteI e São
Sebastião da Boa Vista.

VII - Capanema: o respectivo município e os de Au
gusto Corrêa, Bonito, Bragança, Capitão Poço, Garrafão do
Norte, Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, Ourém,
Peixe Boi, Primavera, Salinopólis, Santa Luzia do Pará, Santa
Maria do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, São
Miguel do Guamá e Viseu.

VIII - Castanhal: o respectivo município e os de Caruçá,
Igarapé-Açu, Inhangapi, Irituia, Magalhães Barata, Maraca
nã, Marapanim, São Domingos do Capim e São Francisco
do Pará.

X - Itaituba: o respectivo município e os de Aueiro,
Jacareacanga, Rurópolis e Trairão.

XII - Óbidos: o respectivo município e os de Alenquer,
Faro, Juriti, Oriximiná e Terra Santa.

XIII - Paragominas: o respectivo município e os de Au
rora do Pará, Dom Eliseu, Mãe do Rio, Ipixuna do Pará
e Ulianópolis.

XVII - Tucuruí: o respectivo município e os de Baião,
Breu Branco, Goianésia do Pará, Mocajuba, Novo Reparti
menta, Pacajá e Tailândia.

b) .
I - Macapá: o respectivo município e os de Ferreira Go

mes, Mazagão, Santana e, no Estado do Pará, os de Afuá
e Chaves.

Sala das Sessões 24 de março de 1992. - Deputado Nilson
Gibson, Relator.

EMENDA N9 21 AO PL 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 28 dê-se nova redação à letra b, inciso lII:
Art. 28. . .
b) .
UI - Laranjal do Jari: o respectivo município e, no Esta

do do Pará, o distrito de Monte Dourado, do Município de
Almerim.

Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 28, letra
a, inciso lII:

Art. 28., .
a) .
UI - Almerim: o respectivo município, à exceção do dis

trito de Monte Dourado, e os de Gurupá, Prainha e Porto
de Moz.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.
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EMENDA N" 22 AO PL 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se no art. 9", o seguinte inciso:
Art. 99 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XIX - na cidade de Bandeirantes, 1 (uma) Junta de Con
ciliação e Julgamento (l~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se no art. 29, o seguinte inciso:
Art. 29. . .
XXXIV - Bandeirantes: o respectivo município e os de

Abaitá, Andirá, Barra do Jacaré, Itambaracá, Jundiaí do Sul,
Ribeirão do Pinhal e Santa Amélia.

Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 29, incisos
XI e XVII:

Art. 29. . .
XI - Camélia Procópio: o respectivo município e os de

Açaí, Congoinhas, Leópolis, Nova América da Colina, Nova
Fátima, Rancho Alegre, Santa Cecília do Pavão, Santa Maria
na, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São
Sebastião de Amoreira, Sertaneja e UraL

XVII - Jacarezinho: o respectivo município e os de Cam
bará, Carlópolis, Guapirama, Joaquim Távora, Quatiguá, Ri
beirão Claro e Santo Antônio da Platina.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA W 23 AO PL 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 99 , dê-se nova redação para os incisos I e XI
e inclua-se inciso XIX:

Art. 99 •••••••• , •••••••••••••• ,. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - na cidade de Curitiba, 6 (seis) Juntas de Conciliação
e Julgamento (IY a 18"),6 (seis) cargos de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 6 (seis) cargos de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 12 (doze) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 6 (seis) cargos em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta /\.SO-101.5.

XI-na cidade de Londrina, 3 (três) Juntas de Conci
liação e Julgamento (3~, 4~ e 5~), 3 (três) cargos de Juiz do
Trabalho Presidente da Junta, 3 (três) cargos de Juiz do Traba
lho Substituto, 6 (seis) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, 3 (três) cargos em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

~ •••:-: : o .

·_·····XÍX"~·~~·~idadede Guarapuava, i (uma) Junta de Con
ciliação e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS.I01.4.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N" 24 AO PL 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 29, dê-se nova redação ao inciso XXVIII:
Art. 29. . .

XXVIII - São José dos Pinhais o respectivo município
e os de Agudos do Sul, Campo do Tenente, Mandirituba,
Pien, Quitandinha, Rio Negro e Tijucas do Sul.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 25 AO PL 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 10, dê-se nova redação a letra a
Art. 10. . .
a) no Distrito Federal:
I - na cidade de Brasília, 5 (cinco) Junt'as de. Conciliação

e Julgamento (1lª e 15'), 5 '(cinco) cargos, de Juiz'de Trabalho
Presidente de Junta, 5 (cinco) cargos de Juiz do Trabalho
Substituto, 10 (dez) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, a 5 (cinco) cargos em comissão
de Diretor da Secretaria da Junta DAS 101.5;

II - em Taguatinga, 5 (cinco) Juntas de Conciliação e
Julgamento (3' a 7'), 5 (cinco) cargos de Juiz do Trabalho,
5 (cinco) cargos de Juiz do Trabalho Substituto, 10 (dez)
cargos de Juiz Classista de Junta, observada a representação
paritária, e 5 (cinco) cargos em comissão de Diretor de Secre
taria de Junta DAS. 101.5.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 26 AO PL 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 10 letra c, o seguinte inciso:

Art. 10. . .
c) .
lU -na cidade de Dourados, 1 (uma) Junta de Conci

liação e Julgamento (3'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta Código DAS 101.5.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDAN927 AO
PROJETO DE LEI N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 31, dê-se nova redação à letra a, inciso VIU:

Art. 31. .
a) .
VIII - Manacapurui: o respectivo município e os

de Anamã, Anori, Caapiranga, Codajás, Iranduba e
Manaquiri.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 28 AO PL N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 11, o seguinte inciso:
Art. 11. . .
V -Na cidade de Manicoré, 1 (uma) Junta de Conci

liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.
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Inclua-se, no art. 31, letra a, o seguinte inciso:
Art. 31. .
a) .
V - Manicoré: o respectivo município e os de Borba,

Nova Olinda do Norte e Novo Aripuanã.
Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 31, letra

a, incisos V e VI:
Art. 31. .
a) .
V - Humaitá: o respectivo município e () de Apuí;
VI - Itacoatiara; o respectivo município e os de Autazes,

Itapiranga, Silves e Urucurituba.
Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado

Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 29 AO PL N° 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se no art. 12, o seguinte inciso:
Art. 12. .. ..
V - na cidade de Criciúma, 1 (uma) Junta de Conciliação

e Julgamento, (3~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presi
dente de. Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto,
2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a repre
sentação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor
de Secretaria de Junta DAS-I01.5.

Sala da~Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 30 AO PL N9 1.4451Y,i'
(Emenda Subs"titutiva do Autor)

Inclua--se, no art. 11, o seguinte inciso:
Art. 11. . .
XIII - na cidade de Itajaí, 1 (uma) Junta de Cop.ciliação

e Julgamento, (2~), 1 (um) cargõ de Juiz do Trabalho Presi
dente de Junta 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto,
2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a repre
sentação paritár~a, 1 (um) cargo em comissáo de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um) cargo em comissão
de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-101.4.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N° 31 AO PL N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 13, o seguinte inciso:
Art. 13. .. .
XII - na cidade de Bayeux, 1 (uma) Junta de Conciliação

eJulgamento (1 ~), 1(um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dóis) cargos de Juiz Classista de Junta, obse:rvada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comiss,ão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se, o art. 33, letra a, o seguinte inciso:
Art. 33. . ..
a) " .
XII - Bayeux o respectivo município.
Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 33, letra

a, inciso I:
Art. 33. . .
a) .
I - João Pessoa: o respectivo município e os de Alhan

dra, Caaporã, Cabedelo, Caldas Brandão, Conde, Cruz do

Espírito Santo, Gurinhém', Lucena, Fitimbú, Santa Rita, São
Miguel do Taipú e Sapé.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 32 AO PL N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 13, dê-se nova redação à letra a, inciso IV:
Art. 13. .. .
a) .' .
IV -na cidade de Campina Grande, 2 (duas) Juntas

de Conciliação e Julgamento, (2~ e 3~), 2 (dois) cargos de
Juiz do Trabalho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz
do Trabalho Substituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista
de Junta, observada a representação paritária, e 2 (dois) cargos
em comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5
e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de Serviço de Distri
buição DAS-101.4.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 33 AO PL N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 15, dê-se nova redação ao inciso VII:
Art. 15. . .
VII _ na cidade de Bauru, 3 (três) Juntas de Conciliação

e Julgamento, (2~, 3~ e 4~), 3 (três) cargos de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 3 (três) cargos de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 6 (seis) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 3 (três) cargos em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-I01.4.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 34 AO PL N9 1.445/91
, (Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 15, o seguinte inciso:
Art. 15. . .
XXXVII - na cidade de Itatiba, 1 (uma) Junta de Conci

liação e Julgamento, (1"), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente da Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5.

Inclua-se, no art. 35, o seguinte inciso:
Art. 35. .. ..
LXXVIII - Itaitiba: o respectivo município e os de Jari

nu, Morungaba e Valinhos.
Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 35, inciso

XLI:
Art. 35. . .
XLI -Jundiaí: o respectivo município e os de Itupeva

e Louveira. .
Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado

Nilson Gibson, Relator.
EMENDA N9 35 ao PL N 9 1.445/91

(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 15, o seguinte inciso:
Art. 15. . .
XXXVII - na cidade de Novo Horizonte, 1 (uma) Junta

de Conciliação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba-
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lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junt~,

observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5.

Inclua-se, no art. 35, o seguinte inciso:
Art. 35. . .
LXXVIII - Novo Horizonte: o respectivo município e

os de Irapuã, Itajobi, Sales e Urupês.
Em conseqüência, dê-se nova redação' ao art. 35, inciso

XXII e XXXIII:
Art. 35. . ..
XXII - Catanduva: o respectivo município e os de Arira

nha, Catiguá, Ibirá, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama,
Santa Adélia e Tabapuã.

XXXIII - Itápolis: o respectivo município e os de Borbo
rema, Ibitinga, Itaju e Tabatinga.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 36 AO PL N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 18, o seguinte inciso:
Art. 18. .. .
IX -na cidade de Pires do Rio, 1 (uma) Junta de Conci

liação (14), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente de
Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2 (dois)
cargos de Juiz Classista de Junta, observada a representação
paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de Secretaria
de Junta DAS-101.5.

Inclua-se, no art. 38, o seguinte inciso:
Art. 38. .. ..
XVII - Pires do Rio: o respectivo município e os de

Cristianópolis, Ipameri, Orizona, Palmelo, Santa Cruz de
Goiás e Urutaí.

Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 38, incisos
I, Ve XII:

Art. 38. .. ..
I - Goiânia: o respectivo município e os de Adelândia,

Americano do Brasil, Anincuns, Araçu, Aragoiânia, Avelinó
polis, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Cam
pestre, Caturaí, Cezarina, Edéia, Edealina, Goianira, Guapó,
Indiara, Inhumas, Jandaia, Nerópolis, Nova Veneza, Palmei-·'
ras de Goiás, Paraúna, Santa Bárbara de Goiás, Santa Tereza,
São Miguel do Passa Quatro, Santo Antônio, Trindade e Var
jão.

V - Catalão: o repectivo município e os de Anhangüera,
Campo Alegre de Goiás, Cumari, Davinópolis, Goiandira,
Nova Aurora, Ouvidor e Três Ranchos.

XII - Luziânia: o respectivo município e os de Cristalina,
Santo Antônio do Desdoberto, Silvânia e Vianópolis.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 37 AO
PROJETO DE LEI W 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 39, o seguinte inciso:

Art. 39 ..

XIX - na cidade de Três Corações, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (14), 1 (um) cargo de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz

do Trabalho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista
de Junta, observada a representação paritária, e 1 (um)
cargo em comissão de Diretor de Secretaria de Junta
DAS 101.5.

Inclua-se, no art. 23, o seguinte inciso:
Art. 23. . ..
LVIII - Três Corações: o respectivo município

e os de Cambuquira, Campanha, Carmo da Cachoeira,
Carranças, Conceição do Rio Verde, Lambari, Lumi
nárias, Monsenhor Paulo, São Bento, Abade, São Gon
çalo do Sapucaí e São Tomé das Letras.

Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 23, incisos
XII, XXXI e LVIII:

Art. 23. . ..
XII - Caxambu: o repectivo município e os de

Airuoca, Alagoa, Andrelândia, Arantina, Baependi,
Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Carmo de
Minas, Carvalhos, Cruzília, Dom Viçoso, Itamonte,
Itanhandu, Jesuânia, Liberdade, Minduri, Olímpio No
ronha, Passa Quatro, Passa Vinte, Pouso Alto, Santa
Rita de Jacutinga, São Lourenço, São Sebastião do
Rio Verde, São Vicente de Minas, Seritinga, Serranos,
Soledade de Minas e Virgínia.

XXXI - Lavras: o respectivo municípios e os de
Bom Sucesso, Cana Verde, Carmo da Mata, Carmó
polis de Minas, Ibituruna, Ijaci, Ingai, Itumirim, Itutin
ga, Nepomuceno, Oliveira, Passa Tempo, Perdões, Pi
racema, Ribeirão Vermelho, Santo Antônio do Ampa
ro, São Francisco de Oliveira e São Tiago.
~ .

LVII - Varginha: o respectivo município e os de
Boa Esperança, Coqueiral, Elói Mendes, Ilicínea, San
tana da Vargem e Três Pontas.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA W 38 AO
PROJETO DE LEI N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Dê-se ao art. 39, inciso XVII, a seguinte redação:

Art. 39 .

XVII -na cidade de Uberlândia, 2 (duas) Juntas
de Conciliação e Julgamento (34 e 44), 2 (dois) cargos
de Juiz do Trabalho Presidente de Juntas, 2 (dois) car
gos de Juiz de Trabalho Substituto, 4 (quatro) cargos
de Juiz Classista de Junta, observada a representação
paritária e 2 (dois) cargos em comissão de Diretor de 
Secretaria de Junta DAS-I01.5.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 39 AO
PROjETO DE LEI N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Acrescentem-se os seguintes artigos, após o de n9 47,
procedendo-se à renumeração necessária:

Art. 47.- Ficam criados na Justiça do Trabalho
os cargos de Juiz do Trabalho Substituto a seguir especi
ficado, observada a vinculação ao respectivo Tribunal
Regional do Trabalho:
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I-na Primeira Região (1'), 24 (vinte e quatro)
cargos;

II .,- na Segunda Região (2'), 47 (quarenta e sete)
cargos;

III - na Terceira Região (3'), 35 cargos;
IV -na Quarta Região (4'), 26 (vinte e seis) car-

gos;
V -na Quinta Região (5'),17 (dezessete) cargos;
VI -na Sexta Região W), 16 (dezesseis) cargos;
VII -na Sétima Região (7'), 1 (um) cargo;
VIII - na Oitava Região (8'), 4 (quatro) cargos;
IX-na Nona Região (9'), 12 (doze) cargos;
X-na Décima Região (10'), 9 (nove) cargos;
XI -na Décima Primeira Região (11'),5 (cinco)

cargos;
XII-na Décima Segunda Regi;io (12'),7 (sete)

cargos;
XIII-na Décima Terceira Região (13'), 1 (um)

cargo;
XIV -na Décima Quarta Região (14'), 3 (três)

cargos;
XV -na Décima Quinta Região (15'), 27 (~inte

e sete) cargos;
XVI -na Décima Sexta Região (16'), 4 (quatro)

cargos;
XVII -na Décima Sétima Região (17'), 9 (nove)

cargos;
XVIII - na Décima Oitava Região (18'), 9 (nove)

cargos.

Art. 48. O art. 656 do Decreto-Lei 0 9 5.452, de 19de
maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT),
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 656. O Juiz do Trabalho Substituto, sem
pre que não estiver substituindo o Juiz Presidente de
Junta, poderá ser designado para atuar na Junta de
Conçiliação e Julgamento.

§ 19 Para o fim mencionado no caput, o território
da região poderá ser dividido em Zonas, compreen
dendo a jurisdição de uma ou mais Juntas, a juízo
do Tribunal Regional do Trabalho respectivo.

§ 29 A designação referida no caput será de atri·
buição do Juiz Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho ou, não havendo disposição regimental espe-
cífica, de quem este indicar. '

§ 39 Os Juízes de Trabalho, Substitutos, quando
designados ou estiverem substituindo os Juízes Presi
dentes nas Juntas, perceberão os ve:ncimentos destes.

§ 49 O Juiz Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho ou, não havendo disposiçiio regimental espe
cífica, que este indicar, fará a lotação e a movimentação
dos Juízes Substitutos entre as diferentes Zonas da Re
gião na hipótese de terem sido criadas na forma do
§ 19deste artigo."

O art. 879 fica acrescido de parágrafo, passando o atual
parágrafo único a constituir o § 19, na fonna seguinte:

"Art. 879. . .
§ 1~ .
§ 2~ Elaborada a conta e tornada líquida, o Juiz

poderá abrir às partes prazo sucessivo de 10 dias para
impugnação fundamentada com a indicação dos itens
e valores objeto da discordância, sob pena de preclu
são."

Os arts. 882 e 897 passam a ter a seguinte redação:

"Art. 882. O executado que não pagar a impor
tância reclamada poderá garantir a execução mediante
depósito da mesma, atualizada e acrescida das despesas
processuais, ou nomeando bens à penhora, observada
a ordem preferencial estabelecida no art. 655 do Código
Processual Civil." .

"Art. 897. Cabe agravo, no prazo de 8 (oito)
dias:

a) de petição, das decisões, do juiz ou presidente,
nas execuções;

b) de instrumento, dos despachos que denegarem
a interposição de recursos.

§ 19 O agravo de petição só será recebido quando
o agravante delimitar justificadamente as matérias e
os valores impugnados, permitida a execução imediata
da parte remanescente até o final, nos próprios autos
ou por carta de sentença.

§ 29 O agravo de instrumento interposto contra
o despacho que não receber agravo de petição não
suspende a execução da sentença.

§ 39 Na hipótese do inciso I deste artigo, o agravo
será julgado pelo próprio Tribunal, presidido pela auto
ridade recorrida, salvo se tratar-se de decisão do Presi
dente da Junta ou do Juiz de Direito, quando o julga
mento competirá a uma das Turmas do Tribunal Regio
nal a que estiver subordinado o prolator da sentença,
observado o disposto no art. 579 desta Consolidação,
a quem este remeterá as peças necessárias'para o exame
da matéria controvertida, em autos apartados, ou nos
próprios autos, se tiver determinado a extração de carta
de sentença.

§ 49 Na hipótese do inciso II deste artigo, o agra
vo será julgado pelo Tribunal que seria competente
para conhecer o recurso cuja interposição foi dene
gada."

Sala da Comissão, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.

EMENDA N9 40 AO
PROJETO DE LEI N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Dê-se ao art. 15, inciso XXXVII, a seguinte redação:
Art. 15. . .
XXXVII-na cidade de Barra Bonita, 1 (uma) Junta

de Conciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.
. . Em conseqüência, dê-se inclua-se no art. 22 o seguinte
mCISO:

Art. 22. . .
XXXI - Barra Bonita, o respectivo município e os de

Igaraçu e Mineiro de Tieté.
Obs.: os municípios a que se referem o inciso acima são

retirados da competência da Juntas de Conciliação e Julga
mento de Jaú.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Deputado
Nilson Gibson, Relator.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa a seguinte:

EMENDA DE PLENÁRIO

EMENDA ADITIVA AO
PROJETO DE LEI Nº 1.445/91

(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Redija-se assim o art. 25, alínea b.
Art. 25. . .

b) no Estado de Sergipe:
1- ,· .
11 - ..
lU - Itabaiana: o respectivo Município, e os de Areia

Branca, Campo do Brito, Carirá, Frei Paulo, Macambira,
Malhador, Moita Bonita, Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis
e São Domingos;

IV - .
V - Maroim: o respectivo Município e os de Capela,

Carmópolis, Divina Pastora, General Maynard, Japaratuba,
Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu, Riachuelo,
Rosário do Catete, Santa Rosa de. Lima, Santo Amaro das
Brotas e Siriri;

VI - Nossa Senhora da Glória: o respectivo Município,
Canindé de São Francisco, Cumbe, Feira Nova, Gararu, Grac
co Cardoso, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora Apare
cida, Nossa Senhora das Dores, Poço Redondo, Porto da
Folha e São Miguel do Aleixo;

VII- .

Justificação

A emenda objetiva incluir municípios do Estado de Ser
gipe que não constam nas respectivas áreas de jurisdição das
Juntas de Conciliação e Julgamento.

Sala das Sessões, 18 de março de 1992. - lJeputado
Messias Góis.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Indago do De
putado Messias Góis se mantém a emenda, para que o Relator
sobre ela se manifeste.

O SR. MESSIAS GÓIS (Bloco - SE. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, retiro a emenda, porque o Relator,
Deputado Nilson Gibson, acolheu-a, embora com alguma im
precisão.

Esta Casa já aprovou projeto de lei que cria a 20~ Região
no Estado de Sergipe, a qual, no projeto original, constava
ainda como 5ª Região. No entanto, a causa da emenda foi
adequar o projeto a uma decisão do Superior Tribunal de
Justiça, pois alguns municípios deixaram de ser jurisdicionados
por juntas de conciliação e julgamento. Agora, com nossa
emenda, aproveitada pelo Deputado Nilson Gibson, que se
tornou seu autor, a jurisdição fica plenamente atendida, embo
ra haja uma imprecisão quanto à numeração da região traba
lhista.

Retiro a emenda porque está atendida pelo Deputado
Nilson Gibson.

O Sr. Nilson Gibson - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibse\} Pinheiro)'- Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. NILSON GIBSON tPMDB - P,E. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é apenas um esclarecimento.

quanto à reclamação do nobre Deputado Messias Góis. Efeti
vamente, a emenda de S. Exª já está atendida no parecer
do substitutivo, como S. Exª já declarou. O nobre Deputado
Messias Góis fez uma ressalva, porque achava que teria havido
·um esquecimento do Tribunal Superior do Trabalho em nume
rar os tribunais já criados. E quais seriam esses tribunais cria
dos? O Tribunal de Sergipe, o Tribunal da Paraíba, o Tribunal
do Rio Grande do Norte, o Tribunal de Alagoas e o Tribunal
do Piauí. Todavia, o nobre Presidente do Tribunal Superior
do Trabalho, Dr. Guimarães Falcão, explica que essa nume
ração já vem expressa nas leis que criaram cada um dos tribu
nais desses Estados.

Acho que isso atende à indagação do nobre Deputado
Messias Góis quanto à numeração. Essas leis já foram saneio
nadâs pelo Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Retirada a
emenda e não havendo oradores inscritos, declaro encerrada
a discussão. '

Passa-se à votação da matéria.
O Relator designado em substituição à Comissão de Cons

tituição e Justiça e de Redação, Deputado Nilson Gibson,
opinou, em seu parecer, no sentido de que a votação se dê
sobre o projeto apensado, de nº 1.445, de 1991. Em face
do disposto no art. 161, inciso n, alínea b, do Regimento
Interno, submeto a proposta à deliberação do Plenário.

Em votação a proposta.
Os Srs. Deputados que forem pela aprovação perma

neçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Relator desig
nado pela Mesa, em substituição à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, ao apreciar o Projeto de Lei nº
1.445/91, apensado ao PL nº 5.431-A/90, oferecer ao mesmo
e vou submeter a voto as seguintes:

EMENDAS

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se o seguinte artigo, numerado como art. 39, renu
merando-se os subseqüentes:

Art. 39. A Junta de Conciliação e Julgamento da Ita
nhaém, com jurisdição no respectivo Municíio e nos de Itariri,
Maracatu, Moganga, Pedro de Toledo e Peruíbe, passa a inte
grar a 2~ Região da Justiça do Trabalho.

Em conseqüência, suprima-se no art. 35 o item XXX.

EMENDA Nº 2 AÓ PROJETO DE LEI Nº 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se no art. 3º o seguinte inciso:
Art. 3º .
XIX - na cidade de Ipatinga, 2 (duas) Juntas de Conci

liação e Julgamento (P e 2a
), 2 (dois) cargos de Juiz do Traba

lho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do Trabalho
Substituto, 4 (quatro) cargoscde Juiz Classista de Junta, obser
vada a representaçao paritária, 2 (dois) cargos em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo
em comissão de Diretor de Serviço de Distribuição
DAS-101.4.

'1nclua-se no art. 23 o seguinte inciso LVIII:
Art. 23. . .
LVIII - Ipatinga: o respectivo Município e os de Belo

Oriente, Joanésia e Mesquita.
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Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 23, inciso
XVI:

Art. 23. . ..
XVI - Coronel Fabriciano: o respectivo Município e os

de Antônio Dias, Jaguaraçu, Larliéria e Timóteo.

EMENDA N9 3 AO PROJETO DE LEI N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se no art. 39o seguinte inciso:
Art. 39 .

. XIX-na Cidade de Janaúba, 1 (uma) Junta de Conci
hação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se no art. 23 o seguinte inciso LVIU:
Art. 23. .. .
LVIII - Janaúba: o respectivo Município e os de Portei

rinha e Mato Verde.
JEm conseqüência, dê-se nova redação ao art. 23, inciso

XXXIII:
Art. 23. .. .
XXXIII - Monte Azul: o respectivo Município e os de

Espinosa, Riacho dos Machados, Rio Pardo de Minas e São
João do Paraíso.

EMENDA N9 4 AO PROJETO DE LEI N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se no art. 39o seguinte inciso:
Art. 39 ..

.. ~X - na Cidade de Matozinhos: 1 (uma) Junta de Con
clhaçao e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101-5.

Inclua-se no art. 23 o seguinte inciso LVIII:
Art. 23. . ..
LVIII - Matozinhos: o respectivo Município e os de Ca

pim Branco, Funilândia e Prudente de Morais.
Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 23, incisos

XLII e LI:
Art. 23. .. .

. XLII - Pedro Leopoldo: o respectivo Município e os
de Lagoa Santa e Vespasiano.

~i'~'S~t~'~~g~~~':'~ ~~~p~~ti~~ M~~i~ipi~ ~ ~~.d~ 'A~'~ç~i,
Baldlm, CachoeIra da Prata, Caetanópolis, Cordisburgo, For
t~na de Minas, Inhaúma, Jequitibá, Paraopeba, Santana de
Pirapama e Santana do Riacho.

EMENDA N9 5 AO PROJETO DE LEI N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se no art. 49o seguinte inciso:
Art. 49 .
XIX-na Cidade de Cerro Largo: 1 (uma) Junta de

Conciliação e Julgamento (la), 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se no art. 24 o seguinte inciso:
Art. 24. . ..
XLIX - Cerro Largo: o respectivo Município e os de

Caibaté, Campina das Missões, Cândido Godói, Dezesseis
de Novembro, Guarani das Missões, Pirapó, Porto Xavier,
Roque Gonzales, São Luiz Gonzaga, São Nicolau e São Paulo
das Missões.

Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 24, incisos
XXXIV e XXXVII:

Art. 24. .. .
XXXIV - Santa Rosa: o respectivo Município e os de

Alecrim, Alegria, Doutor Maurício Cardoso, Giruá, Horizon
tina, Independência, Porto Luce~a, Santo Cristo, Três de
Maio, Tucunduva e Tuparendi.

xxxv'ii~S~~t~' A'~g~i;;';' ;~';p~~ti~'~' M~;;i~ipi;'~' .~~
de Catuípe, Ijuí, Eugênio de Castro e São Miguel das Missões.

EMENDA N9 6 AO PROJETO DE LEI N° 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 24, dê-se nova redação aos incisos XXII e XXVII
e inclua-se o inciso XLIV:

Art. 24. . .
XXII - Ijuí o respectivo município e os de Ajuricaba,

Augusto Pestana e Jóia.

XXVII - Palmeira das Missões: o respectivo município
e os de Chapada, Cerro Grande, Constantina, Liberato Salza
no, Ronda Alta, Rondinha e Sarandi.

XLIV - Três Passos: o respectivo município c os de Boa
Vista do Buricá, Braga, Campo Novo, Chiapetta, Coronel
Bicaco, Crissiumal, Humaitá, Miraguai, Redentora, Santo
Augusto, São Martinho, Sede Nova, Tenente Portela e Vista
Gaúcha. .

EMENDA N? 7 AO PROJETO DE LEI N" 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 4°, o seguinte inciso:
Art. 49 ..
XIX - na cidade de Lajeado, 1 (uma) Junta de Conci

liação e Julgamento (2'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-101.3.

EMENDA N9 8 AO PROJETO DE LEI N? 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 5?, letra a, o seguinte inciso:
Art. 59 .
a) .
XVIII -na cidade de Vitória da Conquista, 1 (uma)

Junta de Conciliação e Julgamento (2'), 1 (um) ~argo de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 1 (um)
cargo em Comissão de Diretor de Serviço de Distribuição
DAS-10l.4.
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EMENDA N9 9 AO PROJETO DE LEI N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 25, dê-se nova redação à letra a, incisos 11, VII,
VlII,IJC,JCI,JCIII,)('1I,JC'III,JC'IIII,)(}CII,)(JCVII,)(}('1III
e JC}CI)(:

Art. 25. . .
a) ..
11 - Alagoinhas: o respectivo município e os de

Acajutiba, Apará, Araças, Aramari, Cardeal da Silva,
Catu, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra"
Ouriçangas, Pedrão, Pojuca, Sátiro Dias, Teodoro
Sampaio e Terra Nova

'111- Camaçari: o respectivo município e os de
Dias d'Ávila e Mata de São João

'1III - Candeias: o respectivo município e os de
Madre de Deus e São Sebastião do Passé
...•...................................................................

IJC - Conceição do Coité: o respectivo município
e os de Araei, Barrocas, Biritinga, Candeal, Capela
do Alto Alegre, Gavião, Ichu, Nova Fátima, Pé de
Serra, Retirolândi'a, Riachão do Jacuípe, Santaluz, São
Domingos, Serrinha, Teofilândia e '1alente

}CI-Euclides da Cunha: o respectivo município
e os de Banzé, Cansanção, Canudos, Cícero Dantas,
Fátima, Heli6polis, Monte Santo, Quinjigue, Ribeira
do Pombal e Tucano

XIlI- Feira de Santana: o respectivo município
e os de Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antô
nio Cardoso, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria,
Ipecaetá, Irará, Lamarão, Rafael Jambeiro, Santa Bár
bara, Santanópolis, Santo Estevão, São Gonçalo dos
Campos, Serra Preta e Tanquinho

){\TI - Ipiaú: o respectivo município e os de Aure
lino Leal, Barra do Rocha, Dário Meira, Gandu, Gon
gogi, Ibirapitanga, Ibirataia, Itigibá, Itamari, Maraú,
Nova Ibiá, Ubatã e Ubaitaba

JC'III -Irecê: o respectivo município e os de
América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Bo
nito, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro,
Ibipeba, Ibititá, Iracoara, João Dourado, Jussara, La
pão, Morro do Chapéu, Mulungu do MOrro, Presi
dente Dutra, São Gabriel, Souto Soares, Uibaí e ){ique
Xique
.................................., .

JC'IIII -Itaberaba: o respectivo município e os
de Baixa Grande, Boa Vista do Tupim, Iaçu, Ibiquera,
Ipirá, Itaetê, Lajedinho, Lençóis, Macajuba, Marcio
nílio Souza, Milagres, Mucugê, Palmeiras, Pintadas,
Rui Barbosa, Seabra, Utinga e Wagner

JCJCII -Jacobina: o respectivo município e os de
Caém, Caldeirão Grande, Capim Grosso, Mairi, Mi
guel Calmon, Mirangaba, Mundo Novo, Durolândia,
Piritiba, Ponto Novo, Quixabeira, Saúde, São José do
Jacuípe, Serrolândia, Tapiramutá, Várzeas Nova, '1ár
zeado Poço e '1árzea da Roça

XXVII - Santo Antônio de Jesus: o respectivo
município e os de Amargosa, Aratuípe, Conceição do
Almeida, Dom Macêdo Costa, Elísio Medrado, Jagua
ripe, Muniz Ferreira, Nazaré, Salinas da Margarida,
São Felipe, São Miguel das Matas, Teolândia, Varzedo
e Wenceslau Guimarães

)(}('1111 - Senhor do Bonfim: o respectivo muni
cípio e os de Andorinha, Antônio Gonçalves, Campo
Formoso, Filadélfia, Itiúba, Jaguarari, Pinhobaçu,
Uauá e Umburanas.

)(}(IJC - Simões Filho: o respectivo município.

EMENDA N9 10 AO PROJETO DE LEI N9 1.445/91

No art. 25, dê-se nova redação à letra b, incisos III,
V, VI:

Art. 25. .. ..
a) , .
111 - Itabaiana: o respectivo município e os de Areia

Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Macambira,
Malhador, Moita Bonita, Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis
e São Domingos.
........................................................................ - .

'I - Maruim: o respectivo município e os de Capela,
Carmópolis, Divina Pastora, General Maynard, Japaratuba,
Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu, Riachuelo,
Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das
Brotas e Siriri.

'lI - Nossa Senhora da Glória: o respectivo município
e os de Canindé de São Francisco, Cumbe, Feira Nova, Gara
ro, Graccho Cardoso, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senho
ra Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Poço Redondo, Por
to da Folha e São Miguel do Aleixo.

EMENDA N9 11 AO PROJETO DE LEI N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 26, dê-se nova redação à letra a, inciso I, e acres-
centa-se parágrafo único:

Art. 26. .. ..
a) ..
I _ Recife: o respectivo município (1" a 14') e seus

bairros de Casa Amarela, Apipueos, Casa Forte, Dois
Irmãos, Macaxeira, Monteiro, Nova Descoberta, Ro
sarinho e 'lasco da Gama; (15·), Encruzilhada, Aflitos,
Água Fria, Arruda, Beberibe, Bomba do Hmetério,
Cajueiro, Campo Grande, Dois Unidos, Espinheiró,
Fundão, Hipódromo, Linha do Tiro, Mangabeira e
Ponto de Parada, (16·), Madalena, Bonji, Cidade Uni
versitária, Caxangá, Cordeiro, Derby, Engenho do
Meio, Guabiraba, Iputinga, Monsenhor Fabrício, Pra
do, San Martin, Torre, Torrões, '1árzea e Zumbi, (17~)

Afogados, Areias, Barro, Estância, Jardim São Paulo,
Jiquiá, Mangueira, Mustardinha, Sucupira, Tejipió e
Totó (18~); Imbiribeira, Ibura, Ipsép e Jordão; (19"),
Boa Viagem; (20ª) e o município de Fernando de Noro-
nha .

Parágrafo único. Fica resguardado, aos recla
mantes, o direito de optar pelo ajuizamento de suas
reclamações em quaisquer das Juntas de Conciliação
e Julgamento (19 a 14ª) que continuam detendo a jurisdi
ção plena em todo o Município do Recife, submeten
do-se, contudo, ao critério normal de distribuição.
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EMENDA N9 12 AO PROJETO DE LEI N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art 69, o seguinte inciso:
Art. 69 .
XIV - na cidade de Afogados da Ingazeira, 1 (uma) Jun

ta de Conciliação e Julgamento (1'), 1 (um.) cargo de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz CIlassista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se no art. 26, o seguinte inciso:
Art. 26. . .
XXXI - Afogados da Ingazeiras: o respectivo município

e os de Brejinho, Carnaíba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim,
São José do Egito, Santa Terezinha, Solidão, Tabira e Tupa
retama.

Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 26, inciso
XXVII.

Art. 26. . .
XXVII - Serra Talhada: o respectivo município e os de

Betânia, Calumbi, Flores e Triunfo.

EMENDA N9 13 AO PROJETO DE LEI N9 1.445191
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se no art. 69, o seguinte inciso:
Art. 69 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XIV - na cidade de Arcoverde, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária e 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se, no art. 26, o seguinte inciso:
A.rt. 26. . .
XXXI - Arcoverde: o respectivo muniicípio e os de Buí

que, Pedra e Tupanatinga.
Art. 26. . .

XXI - Pesqueira: o respectivo municfpio e os de Alagoi
nha, Poção e Venturosa.

EMENDA N9 14 AO PL N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 69, o seguinte inciso:
Art. 69 .
XIV -na cidade de Bezerros, 01 (uma) Junta de Conci

liação e Julgamento (P), 01 (um) cargo dt: Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz elo Trabalho Substi
tuto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de: Junta, o~servada

a representação paritária, e 01 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se, no art. 26, o seguinte inciso:
Art. 26. . .
XXXI - Bezerros: o respectivo município e os de Barra

de Guabiraba, Bonito, Camocim de São Felix, Gravatá, Sairé
e São Joaquim do Monte.

Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 26, incisos
VII e XXX.

VII - Caruaru: o respectivo município e os de Agrestina,
Altinho, Jataúba, Riacho das Almas, Santa Cruz do Capiba
ribe e Toritama.

XXX - Vitória de Santo Antão o respectivo município
e os de Chã de Alegria, Chã Grande, Glória de Goitá e
Pombos.

EMENDA N9 15, AO
PROJETO DE LEI N9 1.445/91

(Emenda Substitutiva do Autor)

Dê-se nova redação ao art. 26, inciso X e XXVII:
Art. 26. . .
X - Floresta: o respectivo município e os de São

Francisco, Inajá, Itacuruba, Petrolândia e Tacaratu

XXVII - Sertânia: o respectivo município e os
de Custódia e Ibimirim.

EMENDA N9 16 AO PL N9 1.445/91

(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 69 , letra b), o seguinte inciso:
Art. 69 .
b) .
VI -na cidade de Palmeira dos Índios, 01 (uma) Junta

de Conciliação e Julgamento (P), 01 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 01 (um) cargo em co
missão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se, no art. 26, letra b) o seguinte inciso:
Art. 26. . .
b) .
X - Palmeira dos Índios: o respectivo município e os

de Belém, Cacimbinhas, Chã Preta, Igaci, Maribondo, Mina
dor do Negrão, Paulo Jacinto, Quebrangulo, Tanque D'Arca
e Viçosa.

Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 26, letra
b), incisos II, I1I, VI, VIII e IX:

Art. 26. . ..
b) .
II - Arapiraca: o respectivo município e os de Campo

Alegre, Coité do Nóia, Feira Grande, Girau do Ponciano,
Lagoa de Canoa, Limoeiro de Anadia, Major Isidoro, Mar
Vermelho, Minador do Jacinto, Taguarana e Traipu.

lU - Atalaia: o respectivo município e os de Cajueiro,
Capela, Pindoba, Pilar e Boca da Mata.

VI - Santana do Ipanema: o respectivo município e os
de água Branca, Batalha, Belo Monte, Canapi, Carneiros,
Delmiro Gouveia, Dois Riachos, Inhapi, Jacaré dos Homens,
Jaramataia, Maravilha, Mar Grande, Monteirópolis, Oliven
ça, Olhos d'água das Flores Olhos d'água do Casado, Ouro
Branco, Palestina, Pão de Açúcar, Piranhas, Poço das Trin
cheiras e São José da Tapera.

VIII - São Miguel dos Campos: o respectivo município
e os de Anadia, Barra de São Miguel, Coruripe e Roteiro.

IX - União dos Palmares: o respectivo município e os
de Branquinha, Colônia Leopoldina, Ibateguara, Joaquim
Gomes, Messias, Municí, Novo Lino, Santana do Mundaú
e São José da Lage.
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................................................................................
IV - Altamira: o respectivo município e os de Brasil

Novo, Medicilândia, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória
do Xingu.

I - .
b) .
I - Belém: o respectivo município e os de Cachoeiro

do Arari, Santa Cruz do Arari, Salvaterra e Soure.

XV - Santa Isabel do Pará: o respectivo município e
os de Bujaru, Colares, Concórdia do Pará, Santo Antônio
do Tauá, São Caetano de Odivelas e Vigia.

EMENDA N9 20 AO PL N9 1.445/91

(Emenda Substitutiva do Autor)
No art. 28., dê-se nova redação à letra a), inciso I, IV,

V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII e XVII, e letra b), inciso
I:

b) .
I -Macapá: o respectivo município e os de Ferreira Go

mes, Mazagão, Santana e, no Estado do Pará, os de Afuá
e Chaves.

XVII - Turucuruí: o respectivo município e os de Baião,
Breu Branco, Goianésia do Pará, Mocajuba, Novo Reparti
menta, Pacajá e Tailândia.

V - Ananindeua: o respectivo muniCípio e os de Bene
vides e Santa Bárbara do Pará.

.VI - Breves: o respectivo município e os de Anajás,
Bagre, Curralinho, Melgaço, Oeiras do Pará, PorteI e São
Sebastião de Boa Vista.

VII - Capanema: o respectivo município e os de Au
gusto Corrêa, Bonito, Bragança, Capitão Poço, Garrafão do
Norte, Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, Ourém,
Peixe Boi, Primavera, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santa
Maria do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, São
Miguel do Guamá e Viseu.

VIII - Castanhal: o respectivo município e os de Caruçá,
Igarapé-Açu, Inhangapi, lrituia, Magalhães Barata, Maraca
nã, Marapanim, São Domingos do Capim e São Francisco
do Pará.
. .

X - Itaituba: o respectivo município e os de Aveiro,
Jacareacanga, Rurópolis e Trairão.

•••••••••••• • 4 4.44.44.4 •••• 4 .

EMENDA W 22 AO PL N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Auto' \

Inclua-se no art. 99, o seguinte inciso:
Art. 99 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XIX - na cidade de Bandeirantes, 1 (uma) Junta de Con
ciliação e Julgamento (1;), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, o~se:vada

a representação paritária, e 1 (um) cargo em comlssao de
Diretor da Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se no art. 29, o seguinte inciso:
Art. 29. . .

XIII - Paragominas: o respectivo município e os de Au
rora· do Pará, Dom Eliseu, Mãe do Rio, Ipixuna do Pará
e Ulianópolis.

EMENDA N9 21 AO PL N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 28; dê-se nova redação à letra b, inciso III:
Art. 28. . .

·b) .
111 -Laranjal do Jari: o respectivo município e, no Esta

do do Pará, o distrito de Monte Dourado, do município de
Almeirim.

Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 28, letra
a, inciso 111:

Art. 28. . .
a) .
111 - Almeirim: o respectivo município, à exceção do

distrito de Monte Dourado, e os de Gurupá, Prainha e Porto
de Moz.

XlI-óbidos: o respectivo município e os de Alenquer,
Faro, Juriti, Oriximiná e Terra Santa.

............................................................Art. 28.

EMENDA N9 18 AO P.L. 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 89, letra a), o seguinte inciso:
Art. 89 .
a) .
IX - na cidade de Abaetetuba, 01 (uma) junta de Conci.

liação e Julgamento (29), 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tutivo, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 01 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 01 (um) cargo em
comissão, de Diretor de Distribuição DAS-101.4.

EMENDA N9199 AO P.L. 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 89 , letra a), o seguinte inciso:
Art. 89 .

a) .
IX - na cidade de Barcarena, 01 (uma) Junta de Conci

liação e Julgamento (19), 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 01 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se, no art. 28., letra a), o seguinte inciso:
Art. 28. . .
a) .
XVIII - Barcarena: o respectivo município e os de Aca

rá, Moju e Tomé-Açu.
Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 28, letra

a), inciso II e XV:
Art. 28. . .
a) .
11 - Abaetetuba: o respectivo município e os de Cametá,

Igarapé-Mirim, Limoeiro do Ajuru, Muaná e Ponta de Pedras.

EMENDA N9 17 AO P.L. 1.445/91

(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 26., dê-se nova redação à letra b), inciso I:
Art. 26. . .
I - .
b) .
I - Maceió: o respectivo município e os de Coqueiro

Seco, Marechal Deodoro, Rio Largo, Santa Luzia do Norte
e Satuba.
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XXXIV - Bandeirantes: o respectivo município e os de
Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Itambaracá, Jundiaí do Sul,
Ribeirão do Pinhal c Santa Amélia.

Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 29, incisos
XI e XVII:

Art. 29. . .
Xl~Comélio Procópio: o respectivo município e os de

Açai, Congoinhas, Leópolis, Nova América da Colina, Nova
Fátima, Rancho Alegre, Santa Cecília do Pavão, Santa Maria
na, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São
Sebastião da Amoreira, Sertaneja e Uraí.

XVII - Jacarezinho: o respectivo município e os de Cam
bará, Carlópolis, Guapirama, Joaquim Távora, Quatingá, Ri
beirão Claro e Santo Antônio da Platina.

EMENDA N9 23 AO PL N9 1.443/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 9°, dê-se nova redação para os inciso I e XI
e inclua-se inciso XIX:

Art. 99 .

I -na cidade de Curitiba, 6 (seis) Juntas de Conciliação
e Julgamento (13~ a 18~), 6 (seis) cargos de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 6 (seis) cargos de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 12 (doze) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 6 (seis) cargos em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.
.......................................................... " ,. .

XI~ na cidade de Londrina, (3~ 4~ e 5~) 3 (três) Juntas
de Conciliação e Julgamento, 3 (três) cargos de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 3 (três) cargos de Juiz do Trabalho
Substituto, 6 (seis) cargos de Juiz Classista deJunta, observada
a representação paritária, 3 (três) cargos em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XIX -na cidade de Guarapuava, 1 (uma) Junta de Con
ciliação e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de: Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz. Classista de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-101.4.

EMENDA N9 24 AO PL N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 29, dê-se nova redação ao inciso XXVIII:
Art. 29. . ~ .
XXVIII - São José dos Pinhais: o respectivo município

e os de Agudos do Sul, Campo do Tenente, Maudirituba,
Pien, Quitandinha, Rio Negro e Tijucas do Sul.

EMENDA N925 AO PL N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 10, dê-se nova redação à letra a:
Art. 10. .. ..
a) no Distrito Federal:
I -na cidade de Brasfiia, 5 (cinco) Juntas de Conciliação

e Julgamento (1l~ a 15~), 5 (cinco) cargos de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 5 (cinco) cargos de Juiz do Trabalho
Substituto, 10 (dez) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 5 (cinco) cargos em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS 1l~1.5;

II -em Taguatinga, 5 (cinc) Juntas de Conciliação e
Julgamento (3~ a 7~), 5 (cinco) cargos de Juiz do Trabalho,
5 (cinco) cargos de Juiz do Trabalho Substituto, 10 (dez)
cargos de Juiz Classista de Junta, observada a representação
paritária, e 5 (cinco) cargos em comissão de Dirteor de Secre
taria de Junta DAS-101.5.

EMENDA N° 26 AO PL N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 10, letra c, o seguinte inciso:

Art. 10. .. .
c) .
III -na cidade de Dourados, 1 (uma) Junta de Conci

liação e Julgamento (3~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1: (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos -de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta Código DAS 101.5.

EMENDA N9 27 AO
PROJETO DE LEI N9 1.445/91

_(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 31, dê-se nova redação à letra a, inciso VIII:

"Art. 31. ..
.. a) ..

VIII - Manacapuru: o respectivo município e os
de Anamã, Anori, Caapiranga, Codajás, Iranduba e
Manaquiri.

EMENDA N9 28 AO PL N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 11, o seguinte inciso:
Art. 11. ..
V -na cidade de Manicoré, 1 (uma) Junta de Conci

liação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2. (dois) cargos de Juiz. Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se, no art. 31, letra a, o seguinte inciso:
Art. 31. ..
a) , .
V - Manicoré: o respectivo município e os de Borba,

Nova Olinda do Norte e Novo Aripuanã.
Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 31, letra

a, incisos V e VI:
Art. 31. ..
a) : .
V - Humaitá: o respectivo município e o de Apuí;
VI - Itacoatiara: o respectivo município e os de Autazes,

Itapiranga, Silves e Urucuritub21.

EMENDA N9 29 AO PL N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 12, u seguinte inciso:
Art. 12. . ..
V -'na cidade de Criciúma, 1 (uma) Junta de Conciliação

e -Julgamento, (3~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presi
dente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto,
2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a repre
'sentação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretór
de Secretaria de Junta DAS-101.5.
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EMENDA Nº 30 AO PL Nº 1.445191
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 11, o seguinte inciso:
Art. 11. .
XIII - na cidade de Itajaí, 1 (uma) Junta de Conciliação

eJulgamento, 2ª), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Diretor de Secre
taria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Serviço de Distribuição DAS-IOI.4.

EMENDA N9 31 AO PL Nº 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 13, o seguinte inciso:
Art. 13. : .
XIl- na cidade de Bayeux, 1 (uma) Junta de Conciliação

e Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se, no art. 33, letra a, o seguinte inciso:
Art. 33. . .
a) .
XII - Bayeux: o respectivo município
Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 33, letra

a, inciso I:
Art. 33. .. ..
a) .
I - João Pessoa: o respectivo município e os de Alhan

dra, Caaporã, Cabedelo, Caldas Brandão, Conde, Cruz do
Espírito Santo, Gurinhém, Lucena, Pitimbú, Santa Rita, São
Miguel de Taipu e Sapé.

EMENDA N9 32 AO PL Nº 1.445/91

(Emenda Substitutiva do Autor)

No art. 13, dê-se nova redação à letra a, inciso IV:
Art. 13. . .
a) .
IV -na cidade de Campina Grande, 2 (duas) Juntas

de Conciliação e Julgamento, (2ª e 3'), 2 (dois) cargo de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do
Trabalho Substituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e 2 (dois) cargos
em comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5
e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de Serviço de Distri
buição DAS-101.4

EMENDA W 33 AO PL Nº 1.445191
(Emenda Substitutiva do AutOr)

No art. 15, dê-se nova redação ao inciso VII:
Art. ]5. . ..
VII - na cidade de Bauru, 3 (três) Juntas de Conciliação

e Julgamento, (2ª, 3\ e 4ª), 3 (três) cargos de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 3 (três) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 6 (seis) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 3 (três) cargos em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e I (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-I01.4.

EMENDA W 34 AO PL N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 15, o seguinte inciso:
Art. 15 ..
XXXVII - na cidade de Itatiba, 1 (uma) Junta de Conci:

liação e Julgamento, (P), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) carta de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se, no art. 35, o seguinte i~ciso.:

Art. 35. . .
LXXVIII -ltatiba: o respectivo município e os de Jari

nu, Morungaba e Valinhos.
Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 35, inciso

XLI:

Art. 35. .. .
XLI - Jundiaí: o respectivo município e os de Itupeva

e Louveira.

EMENDA N" 35 AO PL Nº 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 15, o seguinte inciso:
Art. 15. .. .
XXXVII -na cidade de Novo Horizonte, 1 (uma) Junta

de Conciliação e Julgamento (1ª), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se, no art. 35, o seguinte inciso:
Art. 35. .. .
LXXVIII - Novo Horizonte: o respectivo município e

os de Irapuã, Itajobi, Sales e Urupês.
Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 35 incisos

XXII e XXXIII:
Art. 35. .. ..
XXIl- Catanduva: o respectivo município e os de Arira

nha, Catiguá, Ibirá, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama,
Santa Adélia e Tabapuã.

XXXIII -ltápolis: o respectivo município e os de Borbo
rema, Ibitinga, Itaju e Tabatinga.

EMENDA N" 36 AO PL Ng 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 18, o seguinte inciso:
Art. 18. . .
IX - na cidade de Pires do Rio, 1 (uma) Junta de Conci

liação e Julgamento (1ª), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Inclua-se, no art. 38, o seguinte inciso:
Art. 38. . .
XVII - Pires do Rio: o respectivo município e os de

Cristianópolis, Ipameri, Orizona, Palmelo, Santa Cruz de
Goiás e Urutaí.
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Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 38, incisos
I, V e XII:

Art. 38. . .
I - Goiânia: o respectivo município e os de Adelândia

A~ericano d.o Brasil, Anicuns, Araçu, Aragoiânia, Avelinó~
pohs, Bela VIsta de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Cam
pes!re, Caturaí, Cezarina, Edéia, Edealina, Goianira, Guapó,
Indlara, Inhumas, Jandaia, Nerópolis, Nova Veneza Palmei
ras de Goiás, Paraúna, Santa Bárbara de Goiás Sant~Tereza
São Miguel do Passa Quatro, Santo Antônio Trindade e Var~'- ,Jao.

v'~'C~t'~iã~; .~.;~~~~~ti~~'~~~i~i~i~ ~ ~~'ci~ A~h~~~Ü~~~,
Campo Alegre de GOIás, Cumari, Davinópolis, Giandira, No~
'la Aurora, Ouvidor e Três Ranchos.

xIi~L~~iâ~i~':' ~ ~~~p~~ti~~' ;;;~~i~fpi~'~' ~~ d~'cri~t~Ú~~
Santo Antônio do Descoberto, Silvânia e Vianópolis. '

EMENDA N9 37 AO
PROJETO DE LEI N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Inclua-se, no art. 39, o seguinte inciso:

Art. 39 .
XIX - na ciáade de Três Coraçõl~s,1 (uma) Junta

de Conciliação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz
do Trabalho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista
de Junta, observada a representação paritária, e 1 (um)
cargo em comissão de Diretor de Secretaria de Junta
DAS-lül.S ..

Inclua-se, no art. 23, o seguinte inciso:
cVIII -Três Corações: o respectivo município

e os de Cambuquira, Campanha, Canoa da Cachoeira,
Carrancas, Conceição do Rio Verde, Lambari, Lumi
nárias, Monsenhor Paulo, São Bento Abade, São Gon
çalo do Sapucaí e São Tomé das Letras.

Em conseqüência, dê-se nova redação ao art. 23, incisos
XII, XXXI e LVII:

Art. 23. . .
XII - Caxambu: o respectivo município e os

de Airuoca, Alagoa, Andrelândia, Arantina, Bae
pendi, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas,
Carmo de Minas, Carvalhos, Cruzília, Dom Viçoso,
Itamonte, Itanhandu, Jesuânia, Liberdade, Minduri,
Olímpio Noronha, Passa Quatro, Passa Vinte, Pouso
Alto, Santa Rita de Jacutinga, São Lourenço, São
Sebastião do Rio Verde, São Vicente de Minas, Seri
tinga, Serranos, Soledade de Minas e Vigínia.

XXXI - Lavras: o 'respectivo município e os
de Bom Sucesso, Cana Verde, Carmo da Mata, Car
mópolis de Minas, Ibituruna, Ijaci, Ingai, Itumirim,
Itutinga, Nepomuceno, Oliveira, Passa Tempo, Per
dões, Piracema, Ribeirão Vermelho, Santo Antônio
do Amparo, São Francisco de Oliveira e São Tiago.

LVII - Varginha: o respectivo município e os
de Boa Esperança, Coqueiral, Elói Mendes, Ilicínea,
Santana da Vargem e Três Pontas ..

EMENDA N9 38 AO
PROJETO DE LEI N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Dê-se ao art. 39, inciso XVII, a seguinte redação:

Art. 39 .
XVII-na cidade de Uberlândia, 2 (duas) Juntas

de Conciliação e Julgamento (3~ e 4ª), 2 (dois) cargos
de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos
de juiz do Trabalho Substituto, 4 (quatro) cargos de
Juiz Classista de Junta, observada a representação pari
tária, e 2 (dois) cargos em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS 101.5.

EMENDA N9 39 AO
J:'ROJETO DE LEI N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Acrescentem-se os seguintes artigos, após o de n9 47,
procedendo-se à renumeração necessária:

Art. 47. Ficam criados na Justiça do Trabalho
os cargos de Juiz do Trabalho Substituto a seguir especi
ficados, observada a vinculação ao respectivo Tribunal
Regional do Trabalho:

l-na Primeira Região (1"),24 (vinte e quatro)
cargos;

11 -na Segunda Região (2~), 47 (quarenta e sete)
cargos;

III - na Terceira Região (3') 35 (trinta e cinco)
cargos;

IV -na Quarta Região (4~), 26 (vinte e seis) car-
gos;

V -na Quinta Região (5~), 17 (dezessete) cargo;
VI-na Sexta Região (6~), 16 (dezesseis) cargos;
VII-na Sétima Região (7~), 1 (um) cargos;
VIII-na Oitava Região (8'),4 (quatro) cargos;
IX-na Nona Região (9'),12 (doze) cargos;
X-na Décima Região (1O~-), 9 (nove) cargos;
XI-na Décima Primeira Região (11'), 5 (cinco)

cargos;
XII -na Décima Segunda Região (12~), 7 (sete)

cargos;
XIII-na Décima Terceira Região (13~), 1 (um)

cargo;
XIV -na Décima Quarta Região (14'), 3 (três)

cargos;
XV -na Décima Quinta Região (15'),27 (vinte

e sete) cargos;'
XVI -na Décima Sexta Região (W), 4 (quatro)

cargos,
XVII - na Décima Sétima Região (17~) 9 (nove)

cargos;
XVIII -na Décima Oitava Região (18'), 9 (nove)

cargos.

Art. 48. O art. 656 do Decreto-Lei n95.452, de 19 de
maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT),
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 656. O Juiz do Trabalho Substituto, sem
pre que não estiver substituindo o Juiz Presidente de
Junta, poderá ser designado para atuar nas Juntas de
Conciliação e Julgamento.
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§ 19 Para o fim mencionado no caput, o território
da região poderá ser dividido em Zonas, compreen
dendo a jurisdição de uma ou mais Juntas, ajuízo
do Tribunal Regional do Trabalho respectivo.

§ 29 A designação referida no caput será de atri
buições do Juiz Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho ou, não havendo disposição regimental espe
cífica, de quem este indicar.

§ 39 Os Juízes de Trabalho Substitutos, quando
designados ou estiverem substituindo os Juízes Presi
dentes nas Juntas, perceberão os vencimentos destes.

§ 49 O Juiz Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho ou, não havendo disposição regimental espe
cífica, que este indicar, fará a lotação e a movimentação
dos Juízes Substitutos entre as diferentes Zonas da Re
gião na hipótese de terem sido criadas na forma do
§ 19deste artigo."

O art. 879 fica acrescido de parágrafo passando o atual
parágrafo único a constituir o parágrafo 19, na forma seguinte:

"Art. 879. . ..
§ 19

..

§ 29 Elaborada a conta e tornada líquida, o Juiz
poderá abrir às partes prazo sucessivo de 10 dias para
impugnação fundamentada com a indicação dos itens
e valores objeto da discordância, sob pena de preclu
são. "

Os arts. 882 e 897 passam a ter a seguinte redação:

"Art. 882. O executado que não pagar a impore
tância reclamada poderá garantir a execução mediante
depósito da mesma, atualizada e acrescida das despesas
processuais, ou nomeando bens à penhora, observada
a ordem preferencial estabelecida no art. 655 do Código
Processual Civil."

"Art. 897. Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias:
a) de petição das decisões, do juiz ou presidente, nas

execuções;
b) de instrumento, dos despachos que denegarem a inter

posição de recursos.
§ 19 O agravo de petição só será recebido quando o

agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores
impugnados, permitida a execução imediata da parte remanes
cente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença.

§ 29 O agravo de instrumento interposto contra o despa
cho que não receber agravo de petição não suspende a execu
ção da sentença.

§ 39 Na'hipótese do inciso I deste artigo, o agravo será
julgado pelo próprio Tribunal, presidido pela autoridade re
corrida, salvo se tratar-se de decisão do Presidente da Junta
ou do Juiz de Direito, quando o julgamento competirá a uma
das Turmas do Tribunal Regional a que estiver suborçlioado
o prolator da sentença, observado o disposto no art. 579 desta
Consolidação, a quem este remeterá as peças necessárias para
o exame da matéria controvertida, em autos apartados, ou
nos próprios autos, se tiver determinado a extração de carta
de sentença.

§ 49 Na hipótese do inciso II deste artigo, o agravo
será julgado pelo Tribunal que seria competente para conhecer
o recurso cuia interposição foi denegada."

EMENDA N9 40 AO
PROJETO DE LEI N9 1.445/91
(Emenda Substitutiva do Autor)

Dê-se ao art. 15, inciso XXXVII, a seguinte redação:
Art. 15. . ..
XXXVII -na cidade de Barra Bonita, 1 (uma) Junta

de Conciliação e Julgamento (1~) 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (\Im) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5

Em conseqüência, inclua-se no art. 22 o seguinte inciso:
Art. 22. .. .
XXXI - Barra Bonita: o respectivo município e os de

Igaraçu e Mineiro do Tieté.
Obs.: Os municípios a que se refere o inciso acima são

retirados da competência da Junta de Conciliação e Julga
mento de Jaú.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os senhores
que os aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

. Aprovadas.

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.
O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem revisão do

orador.) - Quero apenas fazer uma homenagem ao Presi
dehte do Tribunal Superior do Trabalho, que tenta uma rees
tnituração de toda a Justiça do Trabalho do País com o pre
sente projeto. Atingindo todos os Estados, a reestruturação
procura aliviar a situação dos trabalhadores brasileiros. Parti
cipamos muito do esforço no sentido da criação, em São Paulo,
de duas juntas no Município de Praia Grande, duas em São
Vicente e uma em Cubatão.

Neste momento, quando vemos esta Casa consagrando
a iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, é importante
registrar nossa homenagem aos ínclitos magistrados que com
põem aquela corte que tanto auxilia a classe trabalhadora.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos o

PROJETO DE LEI N9 1.445, DE 1991
. o PRESIDENTE DA ItEPCaLICA; ...ço ••ber tpe

o con,ra.ao )f.clon~l ücrata e eu ••nciono a ••VUinta Lei,

Art. l' - 610 crIada., na li Raqllo da
Ju.t1ça... Trabalho, a. ..g\1int.. Junta. de Concil1açAo •
JulV.-nto, e carvos pertinent•• , •••1•.U.tribuid•• ,

I - na cidade do Rio de Janeiro, 22
(vinte e du..) Junta. de Conclllaçlo e Julgo.onto (52' O
73'),' 22 (vinte e dolo) cargoo de Julz do Trabelho Prealdante
d. Junta, 22 (vint.e e doia) cargo_ d. Juiz do Trabalho .\It.
tituto, 44 (quarenta e quatro) cargos de Juiz Cla••iata de
Junta, ob••rvada a rapr••antaçl.o parit'ria, a 22 (vinte a
doia) cargo... cozd••io d. Diretor de Secretari. d. Junt.
DAS-10l.51

11 - na cidoda de Cabo Frio, 01 (..... )

~n~.:lg~n~~~tc~ ~~9~=~:~ (à~)(U:f ~~c.~:oJ~I~t
Trabalho 'ubetltuto, oa (d0101 CorVDO de Juh Cla.alote de

::n~:.i:~::~:d~l:.~~r:·:;~~.~.rr:r~'~~f.·D~-l~~IIcargo

. XII - n. cidade de Caapoa 40a Qoytaca.U
101 (..... ) Junte de cencillaçlo a JU1Vo~to ta"l .01 (ua

~:r!~i:- ~l~=a'a~~~tI~:t~n~d(d~i.réa~~o.UIIA.c~
ela••iata da Junta! aba.nada • rapr•••ntaçlo parlUrla!. 01
(\DI) cat'qo •• 00•••Ia 4. Diretor da Secretaria de Junta
DAS-101. 5 • 01 (u.) corVo •• co.laalo de Dir.tor de 'e""190
de D1.tr1bUiçlo DU-10l •• ,

IV - n. cidade d. Cordeiro, 01 (ual)

~~~.g:l~nc~~i~:~t:J:eq;:~;~ (~~) (u~l ~~oc.~:o~!IJU~:
Trabalho 'ubotltuto, 02 (dolo) cargoa da JUh Cloaoiate de

~:~:ái:i~~:d~tra~~~r4:·~:~~:t.rr:r~ti~~t.eD~-1;~!5)c.~
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VIII - na cid.da da 810 ooDQ.lo, Dl (.... ,
"Uftt. d. CoftciU.çlo a "1l19."~to (3"1 01 (\lII' car90 da .:IUi~
do Trab.lho Pra.id.nta d. "unta, Dl u, "'.~o da "uia do
Trabalho SlIbatituto, 02 (doi.l c.r90& da ,1uia ClaUi.ta ~

~:n~~1:::Ó~:d~i:.~~re~·::~~brr:r-~~;:'t.•~_~~~ 51carq
IX - n. cidade da Sio "cio do IIariti, Dl

!~~i~u~~. ~~a~~r~~1~~::~d:nJU13:-;~~~a ~ 21~1' ~~m~U:Lr9~·r3~
"u1& .. do Trabalho Sub.tituto, 02 (doi.' OIIr90. da Juia
~~:)·~:~;ode.;U::l.~~:·~d~ir:~:pr:·=~r;1~1.~un~
:aDl~~Ib:i~o(~-~~i~~,-COlli·alo da bl~tor da "rY19o

da Conciliaçlo • Julx.;.~t,Ci1~~j,d~1~=1d;" 01o(=-!Ili~t
Trabalho Praaidente 3e Junt., 01 lua} C."90 :rJuta do Traba
lho .u~tituto, 02 (doIa) carq:oa de h!1 ela••i.ta de Jurat.a,
_.rv.da. repra••"t.çlo ~rItid.L a Dl (1IJI1 o.rvo a•
....1••10 da Dirator d;a I.ora ri.. da "unta IIJNI-I0 •• , '.

Juat:lça do' '1'r.balhO~;;' 2;.9Ui:::.c~~g::.,~: 'c~~~~Y;:~olct:
Julp_nto, e cargoa pertinent••, ...1. diatr.ibuid... '1

1. - na pidal;!a de Cai.b:._, 01 (Im.) Junta
.. Conciliaçlo e Julga..nto· (1'), 01 tua) caroo da Jull do
ftabalho Preaident. de J~nta, 01 c\Wlj. oar~o d. 3u.i. do 'l'raba-

~=.~:d~1;ut~p~:.l:~~~loc·~~~rU:ia~~·e ~i-t:~) ~.~:nt:á
coai••lo d.a Diretor ~ S-cretar1a de Junta 1'JAS.....l$J1." r

, XI - n. cidada d. C.j...r, Dl I.... ' JUa.~
da Conclli.çlo • JuI9."rIto (1" 01 (ua, car90 lia "ub ífõ
Tr.b.lho· Pr..idant. d. 'Junt., Dl lua) c.l"9o da .:IUb do Tr.ba
1/10 lub.t1tuto, 02 (dói.l car90a cl. jub ela••i.ta da .:Junt.,
_.rv.da e rapra"ht""lo p.r1Uri.L • Dl lua) c.rvo ..
..-iaalo da Dirator da ~rat.rI. da """ta OU-l0i.III,

XII -. n. cid.da d. CUbatlo, 01 '(_I

~ni:.:I~~n~~;;U:~t:,,~q~:~:~ (~;'I.:t ~:~DC.~OJ~&.:IU~
Trabalho aubatituto. 02 (doi.} C.I"90. de JUb CI.aai.t. d.
Junta,·obaervada a re.pr••entaç60 partUrla,. 01 (l1li) c.reJO
•• co.ia.lo da Dirator da I.crat.ri. da .:Junta ~-iOl.1I1

IV - n. cid.da da bb\l, Dl (.... , Junta da

=;~~~ç~~.:i~~~·=n5"untl~'ki O~} (=~ Do:'I"9M: d~u~.~
lho lubat1tuto, 02 (doi~Loargo. ~a Jub gl...iata da Junt.,

:=X~:~.d:. DiJ:~·~·~rar.~t~~·~un;'O~~LII~r' ... ,

V - na cidade de 'erra. de V••cancelo.,
01 (ua.} Junt. da conclli.çlo a Jul9_to (1" i 01, (IIJI)
cario de Juiz do Trabalho Pr••ldant. d. Junta, 01 tua) 'care,o
da Jub do Tr.b.lho aubatituto, 02 (doi.) c.r90a lia, Ju1&
Cl•••j..ta de Juntal ot..ervada a repre••ntaç6o pariUri., e o~·

m~l~~~~~ .. COOI a.lo "de Dirator da lacra'i-de da Junta

01 (uma) Junta de ~~n~i~t.~i~a~. J~!9~:r~af~;),da018ef~J
~:rg~l~e ~~~;r~~ai~:b·i~gcn;:i~~n~~d(~~tll~a~~~uaÀ.C~~i~
Cla.c.1a6 da Juntai ob••rvada a repre••ntaçlo ~rlUrla, 01

m!l~~:go e ~~ I:::)·~:~od.~i=~~..~• .s:·gl:;::;~·dada..~,~:
da DiatribuiçAo. OU-IOl.4/ •

VII - n. cid.da/da J'.ndir., 01 (.... ,

~un~~.g:l~~n~~;;~~:~~ J~9~:~~' (~;, !.:t ~~oc.~oJ~r/u~
Trabalho SlIbatituto, 02 (doia, o.rqo. d. .:IUia CI•••i.ta da

:n=~l:=:~:dDl:.~~r::·=~t.rr:rA.U~t.eo:-!~~I,carv
o

VIII - ". cidada de Da••oo, 01 (.... ,

:;,un~.g:l~~n~;~r~:~t: ~;9~:~: (~~){~t ~oc·~~°"er.JU~~
Trabalho Ilubatituto, 02 (doia, cal"9Dl de Juia CI••ai.ta da

~:"~ái~::~~:,d~i:a:~r:a~~~~r.rà.ti~~taa~-m!5'cervo '

'. x - na cid.d. d. Ribairlo Pir.a, Dl (um.)

~~~~.:l~n~~;;r~:~t:J~;9~:~;~ (~~'!~~ ~~oc.~~oJ~ra"u~~
,'fl'abalho SlIbatituto, 02 (doia, c.rgoa da Juiz CI••aiata de
::n~~i::::~dDt:.~:~r::a~;~~.~.rr:r~t6i~:t.e~_1:~!5,car9o

XI - na cidada ele Santana do Parnaíba, 01
~:Jft~~l~~~a ~~a~~~g~1~~~:id:nt;U13:'j:~~. ~ 1~l' ~~~u~~r9;ar3~
Juiz do Tr.b.lho SUb.tituto, 02 (doia) car90a d. Juh
ela••iata de Junta! ob••rvada li rapr••entaçlo pariUria, e 01
~:!ló~~I~ •• ,co» ••10 d. Diretor da ••cretaria d. Junta

XIX - na cidade de .'0 Vicente, 02 Id.U••!
~:~:~: ~: J~~~ci~~·~:~b.ih~U]~:::i~:nt11da • J~l~, g~ ~~t:
~:i~oêl::.l:t: :~ :i~~:~h~~:~:~:U;Or.~:.1~~~~~ ~~7~ri:~
g~nt:05:!_1~~:r: ·~1 (~:t··~~r= .~1~~~.:: ::C5t~g: t
.arviço da DiatribuiçAo DAS-IOI.4'

XIII - na cieSada de Suzano, 01 (u..a)

~~"~~.g:l~~n~~;;r~:~t:J~;9~~~;~ /~;, !u~t ~~~~oo.~~oJ~!/u~
~~~:~h6b:~~:~;U;Ore~~es~~~~~loc~~~i~':!a,Jgfl (~~).~;~~~ ~:
c01ni••Ao de Diretor de secretaria de Junta DAS-10l.5 a 01
(u.. , carqo •• coai.alo ,de Diretor da S.rviço da Diatr1buiçlo
DAS-IOl.41 '

XIV - na cidada d. Tabe60 da Sarra, 01

~~~i;~· ~.g~~~~1~~~:1d:nt~UIX~=.~1~l'r~~~!rg~ar3~
Juiz do Tr.balho Subatituto, 02 (doi.} c.r90. da Juiz
ela••i.ta da Junta! ob.ervada a rapre••ntaçlo pariUria, • 01
J::!I~~~g~ .. COII ..Ao da DIr.tor da S.cretari. da Junta

• , Art. 3- " Dia criada., na 3- Reqilo d.
Ju.tiça do Trabalho,.. ..guinte. Junta. de Conai11açio a
Ju19...nto, _ .car90. pert~nante., a••l. dl.trlbu1d•• t

I - na cida"'.. de leIo Horitonte, 10 ld"l
Junta. d. concl11aQlo e 3ulg...nto C:Z.- . :15 1 ), 10 da!.
carl10a c.1. Juis do Trabalho Pr••id.nte d. "unta 10 de&)
car~10. d. aula do Trabalho Su~tituto, 20 (vinte) carro. de

~Uf~ ~~::)i.~:J:::'J::t·~o:t:~Jl=~i~:~~··~;-i:~r~~~rr:ri~~
Juntll 0It.8-101.!l1

de COncl11açao • JulZ~';n~: cl~~1· gi 1~;)"a~.r0; ~:·~ll;un~:"
TrabaUlO pr••ldent. X. Junta, 01 lu.) car;o die ~ull dio Traba
lho SuJ:l".tit.ut:o, 02 (do!a) oarqo_ aa Juta ela••iat. de Junta,
oI».rv.I'1&. rapra••ntaç'o pariUri., e 01 (o) cargo ••
ClOIIi..l., da Dirator da. secrat.d. da Junt. DAS-IOl.!l1

111 - ". cid.d. d...'ti., Dl (....! Junta

~ag:~~\~m~~,,~~19~:en5"untl~" Ó2Dl (~::!~) c~;~~o~· d~bJU~~
Cluai.te da Junta! cbanvad•• r.pra••ntaçlo p.ri tiri., e 01
(ua' c.r90 e. COOI aalo da Dirator .da "crataria d. Junt.
J)M-IOI. !I I '.' .

IV - na cidada de Congonh•• , 01 (uaa)

=,;:.g:l~~n~;~;~s:~~J~~9~:~:: (~~)Cu:t ~:~ocad~oJ:izJUà~
=~:~h~b:~r::~:U:Ore~: ••~~~;~~oC;;~~t,~r.,Jgiz

(~~).~~~~ ::
COIIl••lo de Dl1'~etor da Secretaria de Junta DAB-l0L 5 a Dl
~llg~:~~ e. cro.l••lo d. Dlr.~or ~ ••rvlço da ,Dlatribuiç lO

V - na cidade de CQronel "abriclano, 02

{
dua.l Junb. d. eonciliaçlo e Julga..nto (3&. 41 ), 02
doi. cargo. ,de' Juiz do 'l'rabalho Pr••identa aa Junta, 02
doi. cargoe da ..luiz do Trabalho Sub.tituto, 04 (quetro)

cargos d• .1'uiz Cla.,ciate de Junta, observada a rapresentaçlo
C~~~~;i' t. g~t~c.:~!~~~:~~· .m comi••lo de Dirator de

V)'': - na cided. " ... Divinópoli., Dl (uma)

~:ni~.:l~~n~~;;!~:~t: J~;9~~~~;~ (~;.) é~l ~:~oc~~oJ~!ZJUâ~
~~~:~h~~~~;à;U;or.~~e,tl1~~~~'0c;;~~u~r.,J~iZ(~).~;:~~ ::
COIai••ao de Diretor d. ,~ecr.tar,ia d. Junta DAS-10l.5. 01
1::~lg~~~ ~ "';"i••lo da Diretor da larviço da Oiatdb11içlo

VIl. - na.' cidade ae Qoyarnador vala15are.
101 (uaa) Junt. de conc11ia\';Io a JuI9••nto (2", Dl (ua

~:'1~i:a ?oi;..:.n;~·i~m:.~~~;di~~r~.~olua~ec~7~
ela••i.ta de Junta! ob••rvada a repr•••ntaçlo pariUria, Dl
(ua) cat'CJ0 •• co•••10 de Dlr,..tor d. sacratari_ de Junta.
DAII-I01.5 e,Ol IUJI) çar90 e. cO'.i..lo da Dirator da Serviço
da Di.tr~buiçlo DAS-I01.41

VIII - na c16'a"a d. auanhl•• , 01 (u.a)Junta d. Concl1iaç60 e Julgamento \t'J..) , 01 (tm) cargo de Juiz
do Tr.balho President. d. Junta, ,Ql (ua} c.rgo de Jub do
Trab.~hQ Sub.tituto, 02 (doial car90a d. Juiz Claaaiat. d;a

:n::u.:~:~:d~i:.g~r~:·~:6~.~arf:l:;;'~~ta·D~-!~~5; cargo

IX - ". cid.da d. Joio Jlonlev.de, 01
I.... ' Junt. d. conolliaçlo a Julg...nt<' ,(2'1' Dl lua} c.rgo
4. Juia do Trabalho pr••ldent. d. Ilunt", O (u. cervo da
Jui& do Trabalho lubatituto. 02 (dOi.' car90. d. Jllb
ela••iate da JUI'lta! omoarv.d. e repr•••",taçló paritiri., 01
(n) cervo •• COll ••10 de Diretor de •• cratarla de .Junta
fIM-I0l.S • 01 (_) c.rvo. a. coaiaalo da L'lrator da ,larViço
da Di.tribuiçlo DA*-101.41 .
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x - n. cidade de Monte. Claros, 01 (ul'.a}

~~ni~.g:1~6n~~;~!S:~t: J~~qg~~~;~ (~;) (U:t ~:~~oC.~~OJ~!ZJUa6
Trabl'ilho substituto, 02 (dOi"l cargos de Juiz ela••iata d~

g~~r:~I~b~:r~!~:t6rr·s;e::gi:~a~i~·r~:'~~~f.01DÁ~~lo~~;g~ ~~
(UlD) cergo e)rl C01fli.8~O de Diretor da Serviço de Diatribuiçlo
DAS-IOl.4;

XI - ntll cldade de NovA Lhaa, 01 (ume)
Junta de conc11.bçAo _ Julgamento (P),· 01 (u.. ) cargo de Juiz
do TrlSbalho Presidente de Junta, 01 (Unt) carqo d .. JUJE do
'I'rllbalho subotituto, 02 (dolal CI\tqOg d~ JuJF. Clac.1.t. d.

~~n;~~i~~:~r~:dgi~.~~~r~:~~:~~e~ftrr:r~;~~~~t.·D~~-!~~~51 carQo
de ConcilieçAo Il JUl~~;e~t~a (~~)~e o~e (~:i·o~~r~~ á~IaS~i~un~~
TrllhlSlho presidente- de JuntlS, 01 (um) cargo de .Juiz do 'I'rlSba-

~~~e~~~~;i;U;~pr~;e~~~~~b ~:~1~6r1:,J~~%(~;ig~;~~~~: ~~~t:~
~:~g~@@~i r~~~rl;J;~~ s~;re~t~~~ord~oJU~::vY~~-l~;.5Oi:t~tbuj~:~
DI\S-101.':: . _.

Xl IJ - nA cJdadi' d. Pedro LeopC?ld~; 01

~~·~~i~~~a ~:a~~~~~l~~~:ld:nt:ul~:~~~1l~ 1~1' (~1~~r9~ar3~\
Juiz do Trabalho Substituto, 02 (doi_) cargo. de JUiE

~~:)·~:~;od••~~~:ls~~~·~:dtii:'~~~r.~:n~:~~~t~~I~U~;.'J:n~;
0115-101.5/

XIV - nn c~dad" de Ribeirlo dali Neve., 01
(\DIa) Junta de Conciliaç:5.o e Julg8aanto (1-), 01 !UJI) cargo
de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, 01 (~ cargo de
Juiz do Trabalho substituto, 02 (dois) cargos de Juiz
Cl.sllill:te. de JuntaI observada 11 repres@ntaçào pariUria, ._ ór
(Ullo) cargo 81ft co. acio de Diretor dR secretaria de Junta
0115-101.5:

"VI - na cidade de Santa Luzia, Dl lu.a)

~~n~~.g:l~~n~~;~i&~~t:~~;9~~~~;~ t~;) éu:~ ~:~~oc·ã~OJ:~&~IU~~
Trabalho Su):)lrtituto, 02 (dot.) cargo. de Juta Cl.".t.ta d.
"unta, ob••JVada a r.pr•••nt.ç.o parlt'rla, e 01 (UJIl) ",arvo
.Ift cOII1••lo de Diretor de Secretaria de Junta DAS-10l.5'

)[VII - na cidada da UberUndia. Dl Iu.a)
Junta de concil!aç60 e Jul'ilaJH:nto (3'), 01 (\Dl) cargo de ~u!~
do Trabolllho Presidente de Junta, 01 (um) cargo de i71'Jiz , d.o
Trabalho subatituto, 02 (doial car'il0ll de Juia: Cla,sai.,.tà..de

;~n~~~l:~:~r~:d~l~tt~~~r~:e~;~~e~arr:r~;'~~~tee D~~-1~~~'51 Ç~~901

XVIII - na cidade de Unai, 01 (ulla) Junta

~~tI~~~h~1~~~:1d:n~:l3:~~~~a.(~~) (U:~ ~:~~o d:r~~i~·d~ui~ab~~
~~~e~~d;i;ut~~p~;s!~~~~locar~~7t~~l~~ize c~~all~~) Id~arg~nt:Wt
comi••ilo de Diretor de secretaria de Junta DAS...lOl ~ 5:

Art. 4.i SAo criadas, na 4- ReQ'ilo da
Justiça do Tr.balho,.. a.CJuint.s Junta. d. Ct:mciliaçlo •
Jul0a••nto •• CAr90. ~rtln.nt•• , •••ia di.tribU.íd..az

I ... na cidade d. Porto AIagre, 10 (deEl
Juntas de Conciliaç60 e Julgamento (2l.· a 3rJ·), 'la (d.~·
cargolt de Juiz: do Tr8.balho PreGid~nte de Junta, 10 ·(dez)
car90~ de Juiz do Trabalho substituto, 20 (v;f"nte) cargol d~·
Juiz Cla!:siBta de Junta, observada a repre.el',taçAo par!t'ria,
• 10 (de~) cargos.)(I cOJfl1••6o de Diretor 'de secretaria 4e
Juntn DAS-l0J .SI . .

11- nft cidl\de de Al'rol1,) Grande, 01 (Ullllll)
Junta de concili~ção e Julgamento (1'), O), (um) cargo d@ Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 01 (UW) cargo de Juiz do
Trabalho Subs,tituto, 02 (doi8À cargos 4t~ Juiz Classlsta de

~:n~~~i~~:~:d~J~.~~~r~:e~;6~e~8l_f:r~;'·~~ta• D~i-l~~51cargo

111 - na cidade t!le Bento Gonçalv.ll, Ol.

~:·~~i~~~a ~~a~~~~~1~~~:~d:nt~ulg:~;~~a~2~1' ~~~~lrq~ar3~
Jui:r: do Trabalho substituto, 02.' (dois) cargos de Juiz
ela.si.ta de Junta1 observada a r •.presentaç60 parlt'rilll, 01

~~:ll~~:go. ~~ (~:) s~:~90dee~l~~;~:;.lged:AgI~;~~~ad.dese~ig~
da Djstribujç60 DAS-l01.4,

IV - na cld'Jde de Caxi.s do Sul', 01 (UII8)

~~n~~a~:1~~n~~~~~â~~t: .J~~93~~r~;~ (~~) (U~~ ~~~~oCft~~OJ~iE,]u~~
Trabalho sub.tituto, 02 (do1t~l cargo. d. Juiz ela••i.ta d..

~~n~~~i~:~rd:dg! ~ei~~rd:e~;~c~.tary:rà;t\~~~ta • D~~-l~~! 5;cargo

V - no "idade de ~otlncia Velha, Dl lu.a)

~~n;:.~:l~~n~~;~r~:rit:J~~~J~:~~:~ (~i) iu:l ~:~~oc.~:oJ~rlJUâ~
'l'rabalho SubJ.tltuto, 02JidOl.~ clrgol da Juiz ela••i.ta de

~:n~::'i:::~r~:d~i:e~~~r:·~·~;~~.~arr:r~:'~~~t.• ~-1~~!51 carvo

VI - na cidade de "arroupilha, 01 (lDla)

~:'~~ag:l~~n~~;~ig:~t:1J~~q3~~~:~ (~~)(~~ ~~~Dca~~oJ~IztTu~~
Trabalho substituto, ,102 (doiaA. cargo.. d. Juiz Clas.ista da

~~n~~~l:::~r~:dgl~.~*~~rd:·~;~~e~ary:rà~'~~~t.e~-i~~ ~ 51carqo

VII - na cidada de çra.a~o, 01 (uaa)

~~ni;~g:lg~n~;;;1~:~t:J~;9~~~~;~ (~~) (u~~ ~~~~ooa~:oJ~ilJU~~
Trabalho Substituto, 02 (dois~ carqoa de Juiz Cl•••i.ta de

;~n~~;'i~::~rd:drii:.~b~r~:·~:~~e~arr:r~;'~~taeD~-f~! 5 t oargo

VIII - na cidade de Novo Hallburqo, 02
(duas) Junta. de conciliaçAo e Julga.ento (4'. 5') t 02
(doi.) cargo. de Juiz do Trabalho Pr.aidente ~e Junt8, 02
(doia) carqoa 2P Juiz do Trabalho subatituto, 04 (quatro)

~:~Y~:r1:,3~lZ02 lft(~~i;) ~:rg~~tb~IBob~~~:~:o·dar·CI::~~;·ç~~·
Becr.tarJ" dI!! JuntPl DA!J-]Ol .~Il

IX - nll cjdnd~ d(' PahuJir. dn. Hl••ô•• ,
Dl (uma) Junta de concilillçAo e Julgamento (1·), 01 (Ulll)

~:rj~i ~e g~1~r~gB1'~~bft~~b5~1~~~~~n~~ d('dg~~~"~a~~olU1nje c~~I~
ClftRsista de Junt.lS, obs.rVbda a reprecentaçAo paritárIa, e 01
(UlTl) cargo em collliG&&o "~Diretor de Secratar1. O. Junt..
DAS-l01.5:

x - ti" 010tu:1. d. Va••o 'undo, 01 (u•• )
.1unt. d. concllieçAo • Julqam.nto (2'), 01 (u.) car90 d. Juil
do Trabalho Presidente de Junte, 01 (UJI) cargo d. Juiz do
Trabalho Substituto, 02 (doial cargo. de Juiz ela••i.ta d.

g~I:~A~b~:~i~:t~rre~;tl::~;:ta~i~ará~~~t.01D1s~lo~~~9~ :~
(um) cargo •• coal.alo de Diretor d. Serviço de Di.trlbuiçlo
DAS-10l.":

de Concl1façio e JUl~;m:n~~ ctg~~~ g~ f~rta~~rg~ ~~~~i~un~~
Trabalho PreBidente de Junta, ol. àUl1) c.rQ'o de Juiz do 'l'raba-

~~~e~~~~i:ut~~p~;.l~~~~loca~~~iLá~j;~iJ:e C~is·t::) d~ar~:,t::.
comi.sAo de Diretor de Secretaria dI! Juntll DAS"'10l.5:

XXI - na cidade de Santa Cruz do Sul, 01
(uma) Junta d@ conciliação e Julgamento (2'), 01 (UII) Ca1:90
CJe Juiz do Trabalho presidente de Junta, 01 (um) carqo de
J\liz do Trabalho substituto, 02 (doia) carqos da Juiz
el•••i.ta de Junta! ob.ervada a r.pr•••ntaçlo par1t.'r1aj 01'

A~:!lg~:go. :~ (~:)·~:~90de.~i~~;~;.,~ed=agf::;~~·dade••~7=
da Iliatrlbuiçlo DAS-l01. 4/

XIII - na cidada de Santa Mari'a~ 01 (ua)

~~n~:ag:l~~n~~~~t~:~t:J~:9~~~~;~ (~~) éu~t ~::~oo.~:oJ~tlJUA:
Trabalho Sub.tit.uto, 02 (doial cargo. de .1u1l: Cla.aiata de

~~~r:~,~b::r~j~:t~rr·~;·::~;:~.~i~ar~;'~~:t.01o1n~10~~~9: ~~
(UI\) cargo ell coai••60 de Diretor d. Serviço d. Di.tribuiçlo
DAS-l01. 4/

. '!"" XIV - na cidade de 610 La0rldO. 01 (ai)

~~~~ag:l~~n~;;~r~:~t:J~~9g:~;~ (~~)é~t ~~qOca~:oJ~izJUà~
Ttiabalho Substituto, 02 (dOiel cargo. de Juiz. ela•• t.eta 4e

~~n~~~i~~i~~:dgi:e~~~r~:e~;~~.~.rf:r~;'5~ta• D~-!gi!5tclrgo

XV - na cidade de Sapiranqa, 01 (Wla)

~~ni~ag:lg~n~~;;t~~~t:J~;g~::~;~ (g~)(~l ~~~oce~~oJ:l&JUâ:
Trabalho Substituto, 02 (doial carqo. d. Juiz ele••iata de

::n~~~i~~:~~:d~i:.i~~~~:·~;~~e~8rf:rá;"~~~t.• D~~-l~~ 5 f car'ilo

XV1 ... nA c 1dad. d. '8puca.t a do Sul, 01
(urna) 3unta de conciliaçAo e Julqlultlento (lt), 01 lU.) cargo
de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, 01 (um cargo de
JUiz do Trabalho 5ubotHutc, 02 Idoh) darqoB de JUiz
clesslst.a dê Junta! observada a reprecentaçl&o parit6ria, e 01
(ó.m) pargo, em com 8cio de Diretor de Secretaria de Junta
D/lS-l0l.5;

XVIII - na cidade de 'J'r'. Paa.os, Dl
(um.a) Junta de conciliação fi JulgaMnto (I-), 01 llm) eergo
d. Juiz do Trabalho Prasident@ d. Junta, Dl (WD cargo a.
Juiz do Trabalho Substituto, 02 (dois) cargoa de Juiz
claa.dEta de Junte r ohGervad8 a r4!pre...ntaçlo par1t'rla, _01
(um) cargo em comu~.lo de Dirtl:tor de r:.cr.taria de Junta
DAS-I01.5;

Trabalho~r;; 5;,!qu~~~e~r3~~i:~ ~: ~~nc:riY~~~o d:
g~~~~~:n~~, a'CftrgoB pOTt.ln,.ntl"", a•• 1111 cH.trlbu1da.1

._1 JJO I;.tado d. ".hla.t

I - na cidade de Salvador, 10 IdOll
~:~~~: ~: T~~~iil~aç;~a~al~~1~i::~;:n{~6- t5.a~~~L~ tg ~::
cargos de Juiz do Trabalho Subat.ituto, 20 (vinte) car'iloa de
Juiz: Cla••i.ta de Junta, oba.Nada a r.~re••nt.ai'o pariUria,
~\i~~a(g~l10~~;Yo... comiaalo dlf D1r. or de ecretarla de

Junta de Concilieç60I~ ju~;a.~~~~d(2~), ~~.y:)h~:~9~1de(~~
do Trabalho President.e de Junta, 01 (u.) cario CSe Juiz do

~~ri~:~h~b:~~;~;u;o~.~:e.~~~~;loc~;~7~tl~!.,J~iZ(~).~::~ ::
coaia.lo de Diretor d.a Secretaria de Junta DU"101.5. 01
~~:!1~~~~ e. co.i••lo de Dir~tot d. Serviço da Diatribuiç'o
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111 - na cidade d. aarreira., 01 (ua)

~~ni:.g:l~~n~;;~t~:~t:J~;9;:~~~~ (~i) tU:l ~~~OC.~:OJ~t.JU~~
Trabolho SuboUtuto, 02 (dOlol cor900 do Jub Clooaioto de
~:n~~~l:~:~~:d~l~.~:~rd:·~;~~.~.rr:râ;~~~~t.•D~-lgi~ 5,car90

IV - na cidada de ao. J ••us da Lapa, Dl
lu,",.) Junte de conciliaçAo e .1ulgamento (1'), 01 lua) cargo
de Juiz. do Trabalho Prallidanta a. Junta, 01 (WIl cargo da
Juiz. do Trabalho Subatituto, 02 (dois) cargos da Juiz
Cla••i.ta d. Junta! obaervlda • repr•••ntaQ'o parit'rla, * Dl
~~:!1~~:~~ .IR com ••10 de Diretor d. Secretaria da Junta

V .. na cidada d. Brullado, Dl (ulle) Junta
da Conciliaçlo a JUlg&W1anto (1') t 01 (1bI) oar90 d. juiz do
Trabalho Pr••idente da Junta, Dl (UIl) cargo de Juia do Traba
lho subatltuto, 02 (doial cargoa d. Juiz ela.aiata d. Junta,

~~i;::~1Id: Di~~~~:·~:a~.~r.~:~l;'~~a~un:a°fi.u!~~.5~ar90 ••

de Con011119&0 • JulV~Il;n~~ c:~:f· g~ Y::)C'éa~lo(::'!ui;un~
Trabalho Pr••ld.ent. ~. Junta, 01 iU-l oargo. d. !ul1 do Tr.ba-
~t~.~~~;i:ut~~p~:ai~~~~~oo·~~~rU~la~11. ~~.I::) d:ar~~nt:~
co.i••lo d. Diretor de secretaria de Junta DAS-10l. 5,

VII - na cidade da ~C&.a9arl, 01 (uma)

~~n;:.g:l~bn~~;~i~:~t:J~~g~=~;~ (~~) êu:t ~:~oca~~oJ~tzJu~~
Trobolho SuboUtuto, 02 (doiol cor900 do Juiz Clooaioto do

~:n~~jd:~:~rd:d~i~ei~~r::·~;~~a~arr:r~;'~~~ta·D~-!~~!5'cargo

VIII - na cidada de C:and.la., 01 (ullIa)
Junta de conciliaçAo I Julgamento (la), 01 (um) cargo de Juiz
do Trabolho Proaidonto do Junto, Dl (WI) cor90 do Juio do
Trobolho SuboUtuto, 02 (d0101 cor900 de Juio Clooaioto do

:n::'l:~::rvcs:d~l:.i:~rd:e:;~~a~arr:r;:'~~t.•D:-l:i~!5'carvo

IX .. na oidade d. auclid•• da Cunha, 01
(u-a) Junta de conol11açlo e Julva..nto (1·1-' 01 lua) oervo
de Jul. do Tr'abalho Pra.ldanta 4e Junta, O (ua car9D '4.
Juia do Trabalho 8ubatituto, 02 (doia) cargo. da -'uia
ela••i.ta de Junta! ob••rvada a rapr•••nta9'o parit'ria, e 01_
~!l~r~l~ •• coa ••lo d. Diretor .,. ..cretaria d. .7unte

X - na cidada d. ,..ira d. 'antana, 01
(uaa) Junta da Conoiliaçlo. Julg...nto (3'), Dl lua) oarvo
cta Juia do Trabalho Pr••idant. d. Junta, 01 (u. Clargo cSa
Jui& do Trobalho lubotituto, 02 (dolo) cor900 do Jui&

~~i·~:~;ode.~u~~:!.:~~.rvc:dÔl:ai~~r·d:ni:~~~~:r;t6~;·, J:n~~
DAS-101.51

XII - na cidode do Itabuna. Dl (UII0)

~~n;~a~:l~~n~~:~!~:~t: J~~g~~~~;~ (~~) (U~t ~:;~oca~~oJ~izJU;6
Trabalho Subatituto, 02 (doJ.a, carqoa de JU.h: ela••iata d.
~n~:~l~~:~r~:d~i:.i:~r~:·~:~~.~arr:r ~;'~~ta•~-l~~! 51oarvo

Junta de conclliaçAoX;I~uig~:.~t~a1~·1~~~·r~tng:fg~lda(grL
do Trabalho Pr•• idente de Junta, 01 (\Dl) cargo d. Juiz do
Trabalho Subatituto, 02 (doi., cargoa d. Jui.. Claa.lata d.

~:n~::-l::::~:dgi:.~:~r~:·~;~~.~arr:r~~~ta·~-1~~5'aa~o
XIV - na cidade da Juazeiro, 01 (\ma)

Junte. d. ConciliaçAo e .. ulq&Jlento (2 1 ), 01 (u) cargo de -Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 01 (\Dl) cargo de Juiz do
Trabalho Sub.t!tuto, 02 (dotal cargo. da Juil ela••iata de

~~~r:~A~b~:~i~:t~rres;e::~;:{.~i~ar~;'~~~ta01D~~lo~~~g: ói
(WI) cargo e. co.10010 do Diretor de &orvil'O de Diotribuiçlo
OAS-I01.41

01 (uma) Junta dê ~~n~i~ra~~~a~. g~l::~:~:t~~~~t~ d~lJ·(~:i
~:r~~i~· ~~i~r:bai~~ba~~bstf~~~~~n~; d'ld~~~fa ~a~~olU·!e c~~I~ela••ilta d. JuntaI ob••rvacSa a rapr•••ntav'o parlt'rla, • 01
mll~~~X~ e.. co. 0010 do Diretor do 'o"retario de Junto

OI (u.a) Junta d. ~~~D!lr:Q:~d:d·Ju~;a::~::lf~.f· ~r·J1::~
oar(jlo d. Juil do Trabalho Pr•• ldant. d.. Junta, 01 Cu.) car90
d• .1'uil do Trabalho Substituto, 02 (doio) cargoa d. Juir.
ela••iata d. Junta! ob••rvada a rapra.antavlo pariUrla, •. 01
t=!l~~:g~ a. co••al~ da Dirator da '.<:rataria d. Junta

XVII - na cidada da Ubafra, 01 (u.a)

~~ni~.g:l~~n~~;;i~:~t:o1~;9~~~~;~ (S;) (U~t ~::~ocaá:oJ~tzauâ~
'!'rabalho Subatituto, 02 (doi., carqo. d.. Juiz Cla••i.ta de

~:n:.i:~:~r~:dDi:.~~~r~:·~;~~.~.rf:râ:'~~t.•~..l~ ~ 51cargo

b) no Eatado de .arljlipcu

I - na cidede de Aracaju, 01 (\lall) Junta
de Conciliaçlo e JUlgamento (4 1 ), 01 (u.) carqo d_ Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 01 (U1ft) car90 da 3ui.. do Traba
lho Sub.tituto, 02 (doi5~ cargog de Juiz ela••i.te da Junta,

-:~:r~:~'d: Di:~i6~·~;ft~e~r.~:~f;'~~lljun:.°AAB!~~1.5~argo ••

11 - ne. cidadE.' de No••a Senhora éSa cl6
ria, 01 (u1l\a) Junta de ConclliaçAo e JUlyallanto (li) i 01 (lm)

~:r~~i~e ~~i;r~gai~~bD~~bs~r:~~~~n~; dedo~~ta ~.~~ ~UJlà. c~~r~
Classista de JuntaI observlIda 11 repre.entaçio par1t'ria, a 01
(um) cargo 11ft com .8bo de Di retor de Secretaria d. Junta
D1IS-101. 51

Ju.tiça do Trabalho~r;~ 6~~~ui~~~.c~~~~::' ~: c:~ot!y;~o d:
Julga..oto, e cargos I"~t tinent•• , ••ai. diatribuida.,

n) no Estado de Pernambuco t

. I - na cidade da Rec1r:a, 06 (a.l.) Junta.
d. ConciliaçAo a ,Julgamento (15' • ;ZO·). 06 l.ai.l carIJo. d.Ju1a do Trabalho Pr.ll1denttll do Junte, 06 I ••i. oarfjJoa d.
Ju1. do Trebalho sub.titulo, 1:2 (do•• ) oarljlo. d. Jul.
y~:r:~·~:r~~. J:~t6bml~::~V~~ft ~i ~:t~~·d~t:~~~.r:;t:'~·' a~~:
D1IS-101.51

UI - no cidade do Corplno, Dl (woa)

~~ni~og:l~~n~~~~t~:~t:J~;9~~~~;~ (~~) lu~~ ~~~oc~:oJ:r.JUà~
Trabalho Su~tituto, 02 (dDi.~ cargol de Jull- Cla••lata d.

~:n~:~1:~:~~:d~i:.~~~r~:e~~~~.~.rr:rà~'~~taaD~-l~~ 5,ca~o

JV'- na oldad. d. flor••ta, 01 (ua.)
~~n;:.g:1~~n~~~~r3:~t:"~~U~~~~;7 (~; )lu:J ~:~'oO.~:OJ~t."'\lA~
Tl:abalho 5ub.titutQ, 02 (doi.l car90. d. Juie ele••iata d.

~:n~:~i:~:~~:dgi:.~:~r~:e~:~~.~.rf:rà;'~~~t.•D:;-I~~ ~ &1 carVo
d. conei11açlo • JUlVa;.~~ooi1~~) I d~l IY~~)··~~ro~ à:-;~l~un~:
Trabalho PraaJd.ntf\' 3" Junta, 01 (Uftl) cargo de Yull do Trabl
lho Subatituto, 02 (doi.~ oargo. d• .Juiz elaa.iatl d. Junta,

~~:T~::~ad: Dl:~t~:e~;ll~.rire~:~t;'~~a.iun~aO~AI!~~l. 5~ar90 ••

VI - na cidadê de Ipojuca, 01 (ua) Junta
de Concil1açlo o Julg• .,onto (1'). Dl (UII) cor90 da Juil do
Trabalho Pra.identl!!l ae Junta, 01 (um) cargo d. Juiz do Tr~
lho 8ub.tituto, 02 (doi.~ cargo. de Juiz Cla••iata de Junta,

~~:t;::~~d: D!~~~~~·~;·ge~r.f:~f;~~~lljun~aO&A9!~~1.5~·r90 ••
• ~ VII - na cidnde de 3abo.tlo, Dl (Ulla)

~~ni~ag:1~~n~~;;i~:~t:J~;9~~~~;~ (~i) (u~~ ~:~oca~~oJ~izJUâ~
Trabalho substituto, 02 (doi.) cargos de Juiz Clas.iata da
Junta, observada a representaçâo ~arit'ria, e 01 (um) car9t",J
.In COJll11l5io d. Dir.tor dI!' Secretl'lr1a d. Junta DAS-101. 5 J

. VIrI - na cidade d. Olinda, 02 Id'Aa.1

~~~~~: ~: J~i~ci~~ftf~~b8ih~Ul~~::J~~ntl1~.•J~~t~ g~ ~~t:
cargo. d. Juiz do lJ'rabalho Substituto, 04 (quatro~ carezo. de
Juiz Classista dI! .Junttl, observade a repreeentaç&.o pal'lt'rla,
02 ~dol.) cargos il!m comifioA.o de Dirator d. Sacret.aria de

~:~t~~;1~1;~rrbu~~6~~ÂB-~~i?~:em co.l..10 da Dlrator de

IX - no cidndp de Rlbelrlo, 01 (u:aa)
Junta de concl1iaçfto • JulgnlUftnto (1"), 01 (u_) 0.r90 d• .luia
do Trabalho Pr@sid~nte de Juntl\, 01 (u.) cargo d. Julz cio
Trabalho Substituto, 02 (dois~ cargos d8 Juiz Cla•• tata de

~~n~~;'i~::~ra:d~i~@~~~r~:·~;~~e~ftrf:rà;'5~taeD~-~~~51cargo

X - na cidade de SAo Lourenço da Mata, 01

á~"g~i;u:;~a ~~a~~~~~l~~~~~d:nt~Ulil:"g~~~o~l~l' ~~.lu~~r9~ar3~
Juiz do Trabalho Substituto, 02 (dois) cargoI de Juia
ela••l.ta de Junta! ob••rvad.a a rlpr•••ntaçlo parlUria, e 01
~11~~~X~ ... ·co., 0060 de Diretor do Socratario do Junta

XI - na cidode do SerUnio, Dl IUllo)

~~n~~.g:1~6n~~~~i~:~t: J~~9j~~~~~ (~;) (u:~ ~:~~ocad~oJ:i&Ju~~
Trabalho Bub.tituto, 02 (dol.~ cftr'i'0. d. Ju11 el••• iat.a d.

~~n~:.l~~:~r~:d~i~.f:rr::·~~~;.r"Tf:r~;'~~~f.·n:~ ..l~~~ I, oarvo

XII - na cid.d. d~ aurubi., 01 (\1IIlj

~~ni~ag:l~~np;~~iâ:~t: J~;qg~~~;~ (~~) (U~t ~~~~oca~~oJ~lzJU~~Trabalho Substituto, 02 (doi.! cargos d. Juiz Cla••iata de

~:n;:~i:::~r~:d~l:.i~~r~:e~;~~.~arf:r~:'~~~taeD~~-lgr ~ 5,carVo

'Xln ~ na cidftde dft Tiabatlba, 01 (UJaII',

~~ni:ag:l~~n~;~~i~~~t: Jd;9~~~~;~ (~;) (U~~ ~~~oDa~~o,,~iao1U~~
Trabalho Subatituto, 02 (doiai cnrgo. d. Juiz Cla••iata da

~:n~~~i:::~~:d6i:.~~~rd:p~;~;a~arr:rà;'§~f.eD~-1~!51cu-;o

b) no z.tad.o de AI.90a. t
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I - n. cid.d. d. M.c'io. 03 (trb) Junto.
da cQncl1iaçlo • Julga.ento (4'.6 1 ), 03 ltr'-l cargo. d.
Juiz do Trabalho Preaidente d.e Junta, 03 trl. carqDa d.e
JUiz do Tr.balho Sub.tituto. 06 (••is) c.rqo. d. Juiz

yt~::~·~:r~~.J:~~:nDi:::~~~·,nl~:r:;~·~~tS~~~e~:~f~6~;.,J~g~
DAS-IOl.SI

de Concl1iaçlo a JulI;";n~~ c~~~~~ g~ t:tai~áro~ ~:m3~i~un~~
lJ"rabalho Pr••id.nt. 3. Junta, 01 ~U.J cargo d. Juta do Traba-
~~.~::i:ut~~p~:.1~~~·loc.r~~tU:ia~1•• ~~••:::~ d:.:t::.
coai••ao d. Diretor d. i.cr.tllrla d. Junta DAS-IOLsI

111 - na cld.ade d. Porto calvo, 01 (ua)

~uni;.g:l~~n~~:~t~:~t:J~~q~:~;~ (~i)êu:t ~:;~ocaa~OJ~I&3U~~
'J"rabalho 8ublttituto, 02 (do1al cargos de Juta Cla••lata de

;:n~:;'i::::~:O~i:.g~r::·~:~~.~arr:r~;'~t.•D~~-I~~ 51 cargo
IV - na eieS.de d. Santana do Ipane•• , 01

(ua.) Junta d. Conclli.çlo. Julg._nto (1'1. 01 lua) c.rgo
de Juta do Trabalho pl"•• ldent. d. Junta, 01 (..... oarqo d.
"uia do Tr.balho 'ub.Ututo. 02 (dolo) c.rqo. d, Juh
Cl••ai.t. d. Junt.

I
oba.rv.d•• r.pr•••ntaçlo p.riUri••• 01

l::!1~r~~ •• coa ••I() de Dir.tor da ,.ar.taria de Juntl

V - n. cid.d. d. 11o Luiz do QUitun<l.. 01
11... ) Junt. <lo ConcUi.çlo. Julq•••nto (1'), 01 lua) c.rqo
.. "uia do lJ'rabalbo Pr••1dente de ,;Junta, 01 (ua car90 de
"uia do Tr.balho lub.Ututo. 02 (<Ioi.) c.rvo. d. "uil
Cl••ai.t. <lo Juflta

l
oba.rv.d•• r.pr•••ntaçlo pariUri•• a 01

(ua) c.rgo •• COIl ••10 <lo Dir.tor <lo ..cr.t.ri. <lo Junta
(lU-10l.S'

Art. " " alo criatta., na " Reqilo da
Ju.tiç. do Trab.lho... ..quinta. Junta. d. ConcUi.çlo •
"U1v_nto, e car'90a ~rtlnent•• , ••aia di.trlbu1.4•• '

I - n. cid.lI. d. rort.lea., 04 lqu.trol
.Junta. d. conciU.~o • JU1~...nto {" •.12'). 04 qu.tro::= :: g:f: d~ ~~~~~o .~=t1;~t:,.s.o~U(~l.oV4o.rq::tr~.
Jul. Cla••l.ta de Junta, oa..rvada a repre.entai:: p.r!urJ..·.
~..:::.(m~rgL~:rqoa ". OOIIi••lo <lo Dir.tor <lo ratar~. <lo

II - n. cid.d. d. IIaturiU, 01 (.... )

~::";~.:l~n~~~~~~:~t: ~~q;:~:~ (~~) i.:t ~~~oo.~~oJ:~."uà~
Tr.bàlho 'ubatituto. 02 (doi') oarqo. d. Juia Clo••i.t. d.
Junt., ob••rv.d•• ".pr•••nt.çlo pariUri.,. 01 (ua) carqo
_ .....i ••lo <lo Dir.tor <lo ~or.tarlo <lo Juna. 1lAlI-1Ól.5,

• 111 - n. cid.d. d. cr.t.Il.; 01 (.... )
Junt. d. conciU.çlo • Julq•••nto (1'). 01 (u.) 'carqo d. Juil
do Tr.b.lho Pr.o1d.nte <lo Junta. 01 (ua) carqo d. Juiz do
lfrabalho Sub_tituto, 02 (doi.l cargo. d. Jul. Cla••t.ta d.

::n~~I:~:~~:d~l:.~~~r~:~~~~.~.rr:r~;'~~~ae~_!~~~ 51 c.rCJo

. IV .. na cidade de Juazeiro do Norte; 01
(.... ) Junt. d. concUi.çlo. Julq...nto (1'1. 01 (... ) cargo
da Jui. do Trab.lho Pr••id.nte d. Junt., 01 • (ua) corqo d.
Jub do Tr.balho· 'ub.tituto. 02 (doi.) c.rqo. <lo Juil
.el,••i.t. <lo Juntai oba.rv.d•• r.pra••ntaÇlo pariUri., • 01
t,à) c.rqo "' coa ••10 <10< Dir.tor d...or.tari. d. Junta
tlL.-101.S, ; . '.

Y ; ná cid.d. <lo Li_iro do Morta. 01
t....t Jl1IIt. d. Conoili'\llo I Julq...nto (1'1. 01 lua) c.rqo
.. Jui' do Tr.bolho Pr'lI.id.nta d. Junt.. 01 (ua o.rlJO d.
""ia do Tr.b.lho Sub.tituto. 02 (<Ioi') c.rqo. <lo Juia
Cl••oi.t.. <lo Junta, obalrv.lI•• r.pr...nt.çlo p.riUri••• 01
tua) cargo •• com.alo d. Dir.tor <lo ....r.tari. d. Junta
(lU-10l.S, ,

.JuatiQ8 4Q Trab'lho~:; ·;.;ul~t~.c~~~~::' ~: c:~crrY;:.o d:'

..J\I1V...nto, • carvo. ~rtln.nt•• , •••1. d~.trlbu:lda.,

a) no Iltado do P.d.

I - n. cid.<Io <lo "1'. oe I.d.) Junt••
la conciliaglo I Julq...nto (,. • 14'). 06 {..lal o.rqo. <lo

~t: d~o!'r;":~~ho Pr:~~m~t~ ~fticio::)· ~:~ol·~~J.r:
cl••d.ta <lo Junt•• oba.rv.d•• r'~.'.l1t'ÇIOCriurr.;- • /16
m~~~1~:~qolI •• oo.ilo&o d. Dir. r <lo .acr. ri. <lo "unt.

II - n. cid.dl ·d. An.nind.... 01 (.... )
:::n~.g:l~:n~~~r~:~t: "~;q;:~:~ (~~)I.:t ~~~o.~~oJ~."uà~
Tr.balho 'ubotltuto, 02 (doi'l c.rlJO' d. Juia Clt.ai.to d.
='~i::::~d~i:.~:~r::.~:~t.rr.r~:'~~{.,~_ ~!,'c.rqo

I • •

01 (.... ) Junta <Ia g~iJ:J~d:lSaJ~q=~~9f~,t ~~qui~l
CArIJO <lo Jub <lo Tr.b.lho W••id.nt. d•.Jl1IIt•• 01 (IDII c.rqo
da Jui. do Trabalho 'ubotltuto. 02 (doi.) CArqo. 11. Juia
ClJo••bt. <lo JuntaI cba.rv.d•• r.pra••nJ;.çlo pariUri., • 01
,_) c.rgo _ OCII ••10 <lo Diretor <lo ."r.tad. <lo "unta
(lU-1111.S, .

IV - n. oid.d. <lo Itaitubo, 01 (.... )
~.=l~~;~r~~ J~g~:~;c: (~~) I':'~ ~~oo.~o,,:1.Ju~
!'raball>o 8ubotituto. 02 (<Ioi*i0'rqoa <lo Jub Cl•••i.ta d.
3unta, obprvada a r.pr•••nta r.riurla, .01 (ua) .cargo
_ COII1aüo de Diretor de har t'ar a de Junta DAS-l01.51

• V - n. cid.<Io <lo JCarAW, 01 (uaa) Junt.
da·concilil!çlo. Julll...nto (2'),01 (Ia) 0111"90 <Io'Juiz .<10,

I~~b:~~~tr~~~~~e~~e (~~i~)n~:f g; ~~m~ui:r~la::i~~~E d:
o :i~~:~

ob.ervada a repre.entnçlo parlt'ri&, 01 (UII) cargo e. co.1.-

~:~9~e.~lr:~~r••:6 sd~r·~t~;~ord:.JU~;~~~.l~. Di:t~lbul;ã~
1lAlI-101,4,

Junta d. ConciliaçAoV; ju~;a:~t~e(1~),rg~a1~tn~:rCJ~1d. (~il
do Trabalho Pr••ldlllnte de Junta, 01 (UII) cnr90 d. Jui& do
Trabalho Subatituto, 02 (doial cargo. d. Juiz Cla••l.ta da

~~n~~.i~::~~:d~i:a~~~rd:·~:~~.~"rf:r~;'.i~~ta•D~~-!g~~ 51cargo

VI r - na cidade de Parauftpeba.., 01 (u.a)
Junta de conciliaç60 8- Julgamento (li), Dl (um) cftrgo de Jui~
do Trabalho pre.idente de Junta, Dl ('um) cftr90 de Juiz do
Trabalho" Substituto, 02 ,(doil! cargoll d8- Juiz Cla••ilt. di

~~n~~~i~::~a:d~i~e~6~r~:e~;~~e~arr:rà;6~~~tfteD~~-l~~~ 5,car9°

VII! - na cidade de senta t.abel do ParA.
01 (uJna) Junta d@ conciliaç&o e Julq&lJIonto "(11), 01 (ua)

~:r3~1~· g~t;r~barh~b·A~g.rf~~~:~n~;drdg~~lft~a~~o~UlftA. e~~y:
Cl••ailt. d. JuntaI ob..rv.d•• repr•••nt.çlo p.riUri., • 01
(u.) carvo •• coa ••10 de Diretor de ••ar.taria ... iJun"
(lU-I01.S, .

bl no ".tado do b.p"

de conel11açlo e JUlI a;'~:oel1;~), g~ ~~j~'é.~lo(=·jul~un~:
Trabalho Pr••ldente Xa Junta, 01 (UII) o.rvo d. 3uh: (20 '%raba
lho IUb.tituto. 02 (doia) carfo, d. juh Cl••ai.t. <lo Junt••
::~.ã:·gtr:t~:prd:e~::~:~.~~;t:;l~~~~ ~:!lgi~lo :-01CO(::)
cargo •• coal••lo de Diretor de Dl.trlbulçAo DAS-lOl. 4'

11 - na cidAd~ d. Calçoen., 01 (uaa)

~::,,~.g:l~~n~~;~~~:~t:J~~9;:~:~ (~;) i.:t ~~~~oc.~~o J~.JU~
Tr.b.lho 8ubatituto. 02 (dolll o.rqo. d. óluia Clo.ai.t. d•
~:n::~1:~:~r~:d6i:.~~~r::·~;:~e~arf:râ~'~~tae~-l~~5'oar90

111 - n. cid.d. d. Lar.nj.l do J.ri, 01

~:-;~i~~~a ~.~:i~~li:~:id:nt:Ul~:~~~.~1~1' ~~~~lr9~·r3:
Juia do tr.b.lho Subotituto, 02 (doia) c.rqo. d. Jui.
ela••iata d. Junta! ob••rvada a rapr•••ntaçAo ~lUrla, e 01
~!lg~~X~ •• DO•••10 da Dir.tor de Seoretari. de "unta

Art.' '1 '{ 910 cri.d•• , "na gl It.CJ110 da
Ju.tlça do Trabalho. a. ..quint•• Juntas d. Concl11açlo _.
Julga_nto. e cargo. pertinantes, •••i. di.tribuida.e

1 - n. cid.do d. curitibl l 08 10i tOl
.:Junta. d_ Concil1açlo a Julgamento (1J'. 20· ,08 oitoc.rgo. a. Juiz do Trabalho Pr••laente d. Ounta, OI (oito
c.rqo. d. Juia do 'l'rab.lho Subotituto. 16 1d•••••o1.) carqos
de -'ulz ela••i.ta da JuntaI. oba.rvada a r.pr•••ntaçlo pariU...
~~a.;~t:.~~~~l.~~rgo ••• oo.i••lo da Dir.tor de ••ar.teria

11 - n. cid.d. d. "".ponq... '01 (.... )
Junta d. concili.çlo • 'Julg....nto (P). 01 (ua) o.rvo d. Jui•
do Trab.lho Pr.aid.nta d• .Junto. 01 (ua) cuqo d. Jub <lo
Trab.lho BUb.tituto. 02 (doia1 carqo. d. Juiz Cl••d.ta d.

::n::'t:~::~:d~i:.~~rd:·::~.tarr:r~~~~f.·D~-l~~11cat"CJO
111 - na cidade de' Arauc·'ri., 01' (oa)

~~~ag:l~~np~~~r~:~t:Jd~9~:t:~ (~~) éU:~ ~~&ocd~d.:J~iEJU~~
Trab.lho SUbstituto. 02 (do1.1 cargo. d. Juh Clo.ai.t. di

~:n~:'i~::~~:dgl:.i~~rd:·~~~.~arf:r~:,~~t.eD~-l~~5(CU90

IV - na cidade d. A••i. chat.aubrt.nd, Dl'
(uaa) Junta d. concilloçlo. Julg....nto (1'1. 01 IDa) cçgq.
d. Juiz dp Trabalho Prelllld.nt. da Junttl, 01 (UM cargo ...
"uh do Tr.b.lho 8ub.tituto, 02 (d01.) carqo. d. "ui'
ela••iata de Junt.

I
' ob••rvada a r.pr'••ntac;lo par.1Uria, e Dl

(ua)c.rgo •• coa ••10 d. Diretor d. lacratari.· <lo' Junta
JíA11-101.&, .

V - na cid.!!. de Ca.tro, 01 (ua.) ·Junta
da Concl1iac;Ao a Julqa..nto (1~)~ 01 (u) caroo da -lula do
'l'rabalho Pr••ldante d. Jun~a, 01 u) cargo d. Jull do Traba
lho lub.tituto. 02 fdoi'l !ii.rqo. • juil Cl••ai.t. d. "unta.:::r::::-cs: Qi:~g:·~:'.~~~~:~f~'~·jun:' O~!~1.5~·rg~ -

. . VI - n' cid.d. d. coloabo. 01 luaa) " ..t.
d. Concili.çlo • Julll....nto (1') OI (ua) OUllo el. Jub do
Trabalho Pre.ld..nt. d. Junta, 01 lu) carg'o de Juia do 'l'raba·
lho 8ub.tituto. 02 (doia! carqo. a. Juia Cl,,"iata d. "unta,

~~:l~::·~: Dr:~t~~·~~·X.~r.~:;1:6~ajun;a°k.~~l·.s~a:t'fIO -
. VII - n. eidolSa d. rOl do Iqu'9\I, 01

(.... ) Junta d. Concili.çlo. Julq...nto (2'). 01 I"') carqo
d. Juh do 'Tr.b.lho Pre.id.nte d. Junt•• 01 (ua 0",,'10 d.
Jub do Tr.bolho Subotituto. 02 (doia) o.rqo. d. JuU

c~).~:~.odee~~~:!.:~:·~:d~ir:t~~prd:·~~~:~.~r~i~l.jun~~
AU-l01 ..1 e 01 11m) õar90 a. 00.1••10 d. Dir.tor d. Dl.~ri
buiçlo J?AI-101. ,

VIII - n. cid.d. d. Ir.ti. 01 (uaa) Junt.
de Conciliaç60 ;. Julqaunto (1-), 01 (u) cargo de Juiz ~o
Trabalho Pra.ldente de o1untll, 01 (ua)' cargo d. J'uia do Traba
lho Subatituto, P2 (doi.) cargo. de Juiz Cl....l.t. 12. Junta,
ob••rvada.. repr••entaçAo parit'r18j e· 01 (o) cerVo ••
coai••io da Dir.to.r d. S.cretllrla da unta PAJI-l01, 5, ..
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IX - na cidado do Jagruaria1va, 01 (""a)

t"~ag:l~~n~:~~t~:~t:~;g~:~;~ C~~)l~l ~~~ca~~oJ~r.Juâ~
Trabalho Subatituto, 02 (doia) oargoa do Juio Claaabta do
Junt., ob••rvada a rapr•••ntaçi:o parlt'ria/ e 01 tua) cargD
•• co.l••l.o da Diretor de 8.~r.t.rl. de Junt:a DA8-101. 5,

X - na oidaae d. Lar'lnjelr•• do Sul, 01
/UIUl) JUJlta do COllc1l1açlo. JUlquellto Cl'}, 01 (ual cargo
d. Jui. do Trabalho Pr••idente a. Junta, 01 (ua) oargo aa
Jull do Trabalho Bubatituto, 02 (dali:) carCjJoa de Juiz
ela••i.ta d. JuntaJ ob••rvada • repr•••ntelçAo parit'ria, _ 01
l::!l~~~X~ •• co•••Ao d. Diretor de 8IicratarJ.. d. Junta

XI - nft cidade da fJtlndr-Jna,02 fdUBa?

~:~~~: ~: J~1~clà;ef:~bll!hgul~::~~~nt13~" ·J~~lá, g~ ~~6t:~
g~I:O~1::s1~~: ~~ ~~~:~h~b:~~;~;U:O r.~:I!~~~~;~~~ ~:~?t:ri~~
• 02 (dois) c.argoa •• Co.l.slo da Dlratclr de secretaria de
JUJlta DAS-IOl-51

xn - no old.do do lIaraohal Clndid'&'

T=1°~.":~ ~~a~~i~ua;o ~ab~~:i~~:~t~o~t~u~:o;-u::~~,(~~ I, (u:J
corvo d. Juil do Trabalho 8ubat1tuto, 02 Cdo1al oarvoa d.
.lula ela••i.ta de "unta. em.arvada • r.sr•••nt.~lo parlUJ:1a, l
~~1~f.'~,oarqo .a ooaiaalo da Dir.tor o loora ari. da Junta

XIII - no oidode de IIaringi,02 lduaol
"unta. d. concllia9lo e Jul a••nto (3 1 • 4 1 , 02 doi.
oarvoa d. Juil do Trabalho Jraoidenta di' JUJlla l 02 doia
eervoa de "ui. do Trabalho Subatituto. 04 (quatro car90a de
J\Sla Cla••iata de Junta, ob••rvada a repr.aentaçAo pariUria.
• oa (doia) oar9Q. .. CO.i....o de Diretc.r de Sacretari•. de
Junta DP.8-101-51

XIV - ne cidade de Porata Gros•• , 01 (uaa)

~~:eg:l~~n~~~~tX~~t:J~~9~=~:~ (~;) lU:~ L::~o"a~:oJ:r.JUâ~
Tr.balho 8ubatltuto, 02 (doi.) carçroa da Jul& Cla.al.ta da
Junt.•• ob••rvada a repr.aentaç'o parlt'rin, 01 (ua) cal:.90 ••
co.t••lo d. Diretor da Secretaria d. Junta DAB-lo1.5 a 01
(...) carqo _ ooalaalo do Diretor da DiatJdbui910 DAlI-IOl.41

XV - na oidado da Ilollndia, 0.1 (""a)

t"~ag:l~~n~~~~t~:~t:J~;g~:~;~ (~; I í':~ ~~~oca~~oJ~rIJU~~
Tr.balho Substituto, 02 (doi.) carg08 da Juit ela••iata de
Junta, ob••rvada a rapr•••ntaçAo p..rit'r:la,. Dl flUI) c.rqo
•• 00.1••Ao da Diretor de ••aretaria d. Jllnta DAB-10l. 5,

• XVI ... na cIdade de SAl) JOII' dOIl pinhai.,
01 (urna) Junta de conclliaç6o e Julgftmsnto (11), 01 (um)

~:rg~i:e ~~i;r:baIh~b·~~~í~:~~~n~~d(d~~t~tftéa~~o~U~A.c;~7~
ela••iat. da Junta! ob••rvada a r.J»:•••nt!ilç~o pariUria, e 01
1::!1~~~~. - coa ••10 de Diretor de ••oretarla da Junta

XVII - na cidade de '1'.1'.1100 JIorba, 01
(waa) Junta d.e Conclliaçlo a JulgalMnto (11), 01 lU) car;o
d. Juta do Trabalho Pr•• ldant. d. Junta, 01 (\111 cargo d.
Juia do Trobalho SubaUtuto, 02 (doi,a) cargoa da Ju1a
el•••l.ta de JuntaI oba.nada a rapre••ntaçlo pariUr18, • 01
l::!l~i~~ •• coa ••10 de Diretor da eacretarla de Junta

XVIII - na c1dld. da Venc••lau Ir.E, Dl'
(u.. ) Junta d. Conclllaç60. Julq...nto (1'), 01 (ua) cargo
d. Juia do Trabalho Pre.idente de Junta, 01 (\DI) oarc;ro da
Jub. do Trabalho SubaUtuto, 02 ·Cdoial cargDW do JUiz
Cla••i.t. de Junta! ob••rvada a rapr•••ntaçlo pariUria, _ Dl
1:::!1g~~I~ ... ooa ••10 de Diretor d. aear.taria de Junta

Justiça do 'J'r.b.lho~r;; 't.;u!~~••c~~:~::, ~: ~~~orrY~::~ d:
D'uIv__nto. e carv0ft pertlnente., •••ia diatribu1a••1

aI no Diatrito 'odorall

I - na oidado do Ilr..Uia' 10 (do.1 Junta0
da conciliaçlo e Ju19aaanto (11- a aO I ), 10 Ide.) carQoa d.
Jub do 'J'rab.lho Praaidanta 40 JUDto, 16 (da. oarvoa da Jui.
do Trabalho SubaUtuto, 20 (vintol cargo,. do Juiz Claaaiata
da JU/lta, obaorvoda a leproaantaçlo perlUria, • 10 Cdo.1
cargos •• oo.l••ao d~ Diretor- de Secret.aria de Jubta DAS-.
101.51

b) no Eatado de Mato Illro••o:

I - na cidade d. CUia'j)6, 03 (tr'.) Junt••
de Conciliaçlo e Ju19•••nto (3 1 • 51), 'D3 Itr'-! cargos d.
Juia 40 Trabalho Proaidont. d. Junta, 03 t>:1a oargoa do
Jui. do Tr.b.lho .su1»tituto. 06 (••1.) o.rqo.··. d. JUJ.c

~~:::~·~:r=.J=t~ó.~=:~:~· ~i~:~~:·~~t;::~~.C~f;'g·,J:n~~
DlIS-IOl.51

11 - na oida~e do Alto Floroata, 01 (uaal
Junta da Cor\clliaçAo • Julga..nto (1' I, 01 (""I cargo do ",uh
do Trabalho Preaidente d. Junta, 01 (ua) oerogo d. Jui. doTrabalho Sub.tltuto, 02 (doia, cargos d. Juiz Cla.aiata d.

~:n~~i~~::~:d~i:.~:~r::·~;6~.~arf:r~;'3~~taea:~-I~~~ 5,oal"Qo

111 .. na oidad. d. lIarr. do oar9.~, ()l
(uraa) Junta d. C~mcil1.ç'o _ JUrO&Mnto (3-), 01 jUro) oarÇlo
d. Juiz do '1'rabalho Presidente d. Junta, 01 (\UI cargo d.
Ju1a do 1'rabalbo subatituto, 02 (do!,) cargoa do Juil
Cla••i.ta de Junta! obaervad. a rapr.a.ntaçAo parit4rie, e 01
l.::!1~~~1~ •• COIl ••Ao de Diretor de a..cretari.· d. Junta

IV - na cidad.e de Di••antlno, Dl (u.,,)

~~i:.g:l~~n~~~~tX:~~ü~~9;~:~;~ (~~) (~t ~~oC.~OJ~!.JU~~
~U:~:~h~b::::~;U:o;.~.al~t~~locar9~~J:i JU;_o~l.::~.t~ar:~
•• ao.i••lo d. Diretor d. seor.tarr: de JuAf.. DAS-fOI. 5: .

V - nA cida4. d. Binop, 01 (UJlA) Juntll dQ
conctliaçlo e Julqft.ento (1·), 01 (UJI) cargo da Juiz do
Trabalho preuident. de Junta, Dl (UlIII) c.rgo de Juiz do '1'raba..
lho substituto, 02 (doial cargo. de juiz Claflsleta d. Junta,

~~:i;::~8d: Df;~~~;e~:a~.~r.~:~: ~'~~.jun~a O~As!~~I .5~argo e~

VI ... hft oid.de d4t Tanger' dn S.rr... , 01
(UIlJI) .)unt. d. cOhc1)Jaçlu. JuJq....uto (1-), Dl CUIft) carqo
d. Juiz do Trabalho pr•• 1dent. d. Junte, 01 (ua) aar90 d.
Juiz do Trab.alho Substituto, 02 (doia) ",ariJo. de Juiz
Cla..iata do Junta/ obaerva~a a rapr..antaçlo parlUria, a OI'
(1.1.) cargo .1ft cO.l••60 d.e Diretor de ••cretaria 4e Junta
DAS-IOl.!>I \ .

e) no lat.do d. H.to Oro••o do .ul r

1 - na cldade d. e.apa Grand., 02 ldu'.l

~~~~~: :: J~~~ci~~ai::b.rh~U1J;::7~~nt14~e • J~~lá g~ ~~t:
cargo. d. Juiz do Trabalho aubatit.uto, 04 (qultrol carro. d•

~uA~ ~à:i:~·~:r:~aJ~~aéo:~::~a~: • DI:~~:~·~;-J:~r~~rr:r1~~
Junta DAS-IOl-51

11" na cidade de Paranaíba, 01 (u.. )

~~n~:ag:l~~n~~~~t&:~t: J~~q~=~;~ (~;) (U:~ ~:~~oc.~:oJ~izJU~~
Trabalho sub.tituto, 02 (do1ai cargo. d. Juiz ela••i.ta d.

~:n:~1::i6~:d~i~.~~~r~:fj~;~~.~al:f:rá:'~~t.a~_!~~ 51 cargo

d) no I.tado de Tocantinal

I - na cidada d. Pai•••• 01 (UJlal Junta
da Concl11aQlo e Julr;r....nto (P) I Dl (ua) cargo d. tlul. do
Trabalho PJ{t1.1dant. d. Junta, 01 (\DI) cax-qo d. Juiz 40 Traba
lho BUb.titllto, 02 (dai-i oerqo. d. 3tl1& ela•• i.tl da Junta,

~~:i~::~ftd: Di:~t~~·~;·~.~re~:~f~6:i~ajun~. 0~A8~~~I. 5~n:90 ••

Juatiça do TrabftlhO~r;; l~e~u~~~fI. c~~~~::' ~: ~~~c~i1~~~o d:
Julganumto, e cargoll pertinente,., anshn dletribu1dell:

I - na cidadr d. Mflnaua, 03 (tr'_) JuntnlD
de Conciliaç'o e Ju19aWlDnto (10' .12 1 ), 03 Itr••! cargo. d.
Jui. do Trabalho Pr••ident. de JWlta, 03 trl. car90a 4a
Juiz do 'J'rabalho 8ubaUtuto, 06 Cao1al oargo. do Juia
ela••i.ta d. "unta, ob••rvada a rapra••ntaçl.o tariUria, • 03
lli!;~1~;~90••• cOlaiaaAo de Diretor d•••cre ari. d. Junta

II - na cidade d. "aoac.puru, 01 (UIIa)

~~ni:ag:l~~n~~~1~:~t:J~:q~:~~ (~;)éu:t ~~~oca~oJ~llJU~
1:'rabalho subatltuto, 02 (doial cargoa da Jui. el•••i.ta cS.

~:a~~i:~:~~:d~l~.~~~rd:·~;~~a~.rr:r~U~~t. a~-l~~!:car90

111 - na cidade d. Pr.ald.rit. "lqu.lrado
01 luaa) Junta da conc1Uaçlo o Julga.ento (1'1, 01 (aI

~:tg~i:· ~61~r:bar~6b·~~~.rf~~{~~ng;d(d~r:I·~.~~o~umA.I;~~Y:
(~).~:;;0d••~U~~:l.:~~·r~:d~i~.t~re::n~:~r~J~r~t'~~.,3~n~
DAS-I01.51

IV - na cld.da 4. 'reI., 01 (uaa) Junta d.

~~~m~Ç~~0:id~~~~·=n5~ntC'61 ~~I (~~ oo~;vgut: d~U~ab:~·
lho aUbetit.uto, 02 (dOl.l caJ''tIo. Il. jul. gl•••lata d. Junta,

:=r~::'\,:"D~:~~:·~;al.~r.f:~f:'~~·3un:.O~!~l.!5~.rgl) 8.
Art. 12 - '.0 oriad•• , na 12- "yll0 d.

~:i::=n~g, ;r~:;~~~'S:~.t::m:;·:.~~~t.t~b~~::~_ç'o •
I - ná oidad. da florion6poUa,04 (qUQ

tro! Junta. d. Concilia910 e Julg...nto (4 1 • 7 1 J, 04 (qua
tro cargo. d. Juiz do Trabalho Pr••ld.nt. de Junta, 0"'
(quatro I cargo. de Juiz do Trabalho SubaUtuto, OI (oito)
caryo. di. JUiE CI•••i.ta de Junta, ob••nada a regr•••ntoçAd
g:~r:t~~r. ~.o~unt~u~~$~Io~~~1°· •• ComiasAo de iretor de

Il - na cidade d. Baln.Arl0 de Callbur1\\,
01 (uaal Junta de ConcilioçAo o Julga..nto (1'), 01 (a)

~:r~~i~· ~~iri-:b.I~~ba~~~.~i~~t~~n~;d(d~~ia~.~~o1U1l~.cg~y~
el•••i.t. d. JuntaI ob••rvada ,li: r.pr•••ntaçAo pa.rjtjrJ.a, a 01
~~!lÓ~~r; •• co•••10 d.a Diretor ela hontari. de J\JI1ta

ZXI - n. oidada d. 81u.enau, 01 (ua.)
g~ni~ag:l~~n~~~~~8:~t:.J~;9~:~;~ (~~ )lu:t ~~~ocaá~oJ:llJU~~
'l"rabalho sub.tltuto, 02 (doial cargo. c:ta Juiz ela••ilta da

~:n~:;'i~~r~~:d~l~.~~~r::·~;~~.~.rr:rl'~~t.·D~-l~~5,cargo

IV ... na cId.c!. de Cbo~o6, 01 luaa) Junta
d. conol1ia910 • JUlq.urt.nto (2')~ 01 (ua) oarljlo d. Jui& do
h.balho Pr••idante da Junta, 01 UIl) o.n~o d. JQia. do 'l'rab.
lho Subatituto, 02 (eSol.) carla. • jullr Cl•••l.t.a da .:runt.,

=.ã:agrr:t~:Pt::·~;:~:~a~r;·~~i~ún~~ ~!lgi~go :-01cO·l~)
Oa1"9O.11 ooaioalo do Diretor da llarviço de Diotribu çlo
DAlI-I01 •.., .
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v - na cidade d. curitibano., 01 (uaa)

~~~~.g:1~6n~~::i~:~t:J~;9~:~;~ (~~)l~t ~=~oO.~~OJ~izJuá~
Trabalho Substituto, 02 (doia) cargo. de .:Juiz ela••iata da
Junta, obs.rvada a repre.entaçÃo pariUria, a Dl (UIl) clrqo
ell 00.1••1.0 d. Diretor da B.cr~tarlll de Junta DAS-l01.!s t

VI - na cidade de IlIbituba, 01 (UlIa)
Junta de Conciliaçio li Julga.ento (li), 01 (wa) cargo d. Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, Dl (wa) cargo de Juiz do
Trabalho substituto, 02 (dotal cargos de Juiz ela.aiata de

~:n~~:d~~:6r~:d~i~.i~~r::!t~;~~.~ftry:rà;'i~t.·~~-l~i~5,cargo
VIr - na cidade d. Inda1.1, 01 (UJlR)

~~ni~.g:l~~n~~;;t~:~t:J~;9;=~;~ (~~) {U:f ~:;4ooaá:oJ:t&JUà~
Trabalho 6ubatituto, 02 (d01-1 cargo_ da Juil cla••i.ta aa

;~~:ái:~::r::d~l:.~:~r::·:;~~.~arf:r~~~~t.e~-I~~ 51 carv
o

VlII - na cidado do Joinv111a, 01 (uao)

~~ni:.g:l~:n;~~~t~:~t:J~~q~:~~~~ (3i) iu:t ~~~oaa~~oJ:11JU~:
Trabalho Substituto, 02 (dol.) car90s d. Juil Cla••iata de
Junta oba.rvada a r.pr••~nta9'''' parit6ria, e 01 (ua) 'cargo•• 00:"1••10 d.a Diretor da Secretaria CSa Junta DAS-lOl.51

IX - na cidada da Lajaa, 01 (waa) Junta

~~a~~~~~1~:::id:n~:13:·~~~~a,(~~)éu:t ~:~~o ~:r!~i:·d~ui;.b:~
lho SÜbstituto, 02 (doIa) cargo.· d. Juiz Cla.slata d. Junta,
ob.ervada a rapra••ntaçAo parlUrla, 01 (ua) carvo e. co.i.
alo d. Diretor d. Secr.taria d. Junta' DAB-I01.!5 e 01 lua)
carvo.. co.ia.lo d.a Diretor da ••rv19O da Di.tribu 910
DAS-10l.4;

x - na cidado da Porto Unilo, 01 (uaa)

~~i~ag:l~~n~;~;!~:ri~J~;g~=~;~ (~i)(~t ~:;~oca~~oJ~tzJU~~
Trabalho sub.tituto. 02 (doiai oarqoa d. Jui. Cla••i.ta. 4e

~~~~I~~::r::d~i:.t:~r::·~;~~.~arr:rA;'~~~ta·Dn-!gr~51 car90
XI - na cidade d••10 Jo.', 02 ldua.l

,]unt••. d.. conciltaçAo e Julga••nta (1' a 2'), 02 doi.
clIrgos de Juiz (10 Trabalho Prosident. de Juntai 02 doi.
cargos dfil: Juiz do Trabalho subatituto, 04 (quatro carqoa de
Juiz clas.ista de Junta, ObGu:v3da • repr••antaçlo pariUrla,
02 (doia) car90s.. co.i••lo da Dir.tor de Secr.tari. da
Junta DAS-.101-!S. 01 (ua) carqo .. oo.l.aao de Direto.: da
hrviço da Diatribuiçio DU-10t.4!

XII - n. c:idade da Tubar&o, Dl (UIla)

~~ng.g:lg~n~~:t8:~t:J~~9j=~ (~~) iu:t ~~oc.~:oJ:1zJUâ~
Trabalho-Sublltituto, 02 (doia) car9Çl. d. Juiz Cla••iata de
Junta, obaervatSa a rapr•••ntaçlo parlt6.rla, 01 (ua) car90 ••
co.l••60 CSe Diretor de Secretaria 4a Jun1:a DAS-l01.5. 01
(\Dl) cargo .. coaioalo' da Dirotcr do 8arviçe, do Diotribui9l0
DAS-10l.4;

Trabal~O~~ l;a~rnt.ac~~~::, ~: ~~~c~m~o d:
~~i~~n~, o cargo. pel"Unontaa, aaai.diatrÜJUldaa:

a) no Eatado da Pa...iba I

l' - na cidade d. Joio Pe••oa, 02 ldua.l
Juntas da Conciliaçio e JulljJ...nto (4' e S'), 02 40!.
cargo. de Juiz do Trabalho . Pra.identa de Junta, 02 401.
c!a~o. da Juia do Trabalho .u~tituto, 04 (quatro) oarlJo. de
Jul& ela••iata da "Wlta, ob••rvada a repr•••ntaçlo par1Ur.ta,
• 02 (doi.) cargoa o. Coaiaalo da Diroto~ do Iocl"Otar1a da
Junta DAS-101-5;

II - na cida<lo da Araia, 01 (u,,) Junta
da Conciliaçio o Jullla_nto (1'), 01 (\Dl) cargo ISo juio do
Trabalho Pr••i4.nta da Junta, 01 (WI) carqo d. jui. 40 Traba
lho Subatituto, 02 (doi.l c.rqo....d. ';ull1 ela••i.t. aa Junt.a,

~:i~:~"d: Dí:~g:e~:a~e~re~:~t:'ã~·b:.O~!~~l.,~ar90 -

111 - na cidade 4e cajazeir•• , 01 (oa)

~~ni~~:l~~n~~;~tS:~t:J~;q~~~~~ (~i.)t-:t ~~~oca~~oJ~t&~.Uâ:.
Tz'abalho .Subatituto, 02 (40i., cargo. d. Juia ela••iata de
~:n~:il~:::d:d~l:.~~~r:e:;~~a~.rcr~:'~~t. •~_!~~5,oa1"90

IV - na cidade de ca&I1na Grande, 01
(uaa) Junta d. Concillaçl.o e Ju19a_nto (2' , 01 lua) cargo
d. Juiz do Trabalho Presidente de Junta, O (ua cargo 4.
Juiz- do Trabalho Substituto, 02 (401.) cargo, a. Juiz
ela••iata 4. Junta( ob.ervada a repre.antaçlo ~riUria, 01
(\QI) cargo a. coa1••lo 4e Diretor d. Secretaria da Junta
DAB-10l.5 o 01 (\Dl) cargo .. COJIbaio do Dirotor do Iorv190
da ·niatl"ibuiçio DAS-l01.41

V - na cidade da Catol' do Rooha, 01

~:Jn~~i~u~~a ~~ag~~h~l~~~:~4:nt~U13:-;~~a!1~l'r~~~~r9~·r3:
Juiz do Trabalho Subatituto, 02 (doia) cargoa de Juiz
ela.si.ta de Junta ( ob••rvada a r.pr••entaçio parit'ria, e 01
(um) cargo •• com••lo de Diretor 4. Secretaria de- ~unt.
DAB-10l.5;

VI - na pidada. de Itabaiana, 01 (uaa)

~:n~a=l~~n~~~;tS:~t:J~~V=~~ <ã;,) 1U:~ ~~lroca~oJ~t.Juâ:
Tl"abalho 8ubaUtuto, 02 (doi~ cargoa da Juio Claaaiata da

~~~=~";<I~i:~~l"~~t.rr:r~~~tao~-!~!5'0U90

Junta .s. !l!>nCillaplo~I";l~~e.scl'~ ~?rui~l~(=~

do '1'raba1ho Prl!.ident. de-Junta, Dl (ua) c.rgo ae Jui& do
Trabalho Sub.tituto, 02 (dai., cargo. da Juiz Cla••l.ta da

~:n~~~~~:~~:d~i~ai~~r~:·:;~;.~arf:r~;'~~r.•D~-l~~ 51 carqo

VIII - na cidad.e de Ma.angua~, Dl (\me)

~~ni~ag:l~~n~~;;i~:~t:J~~qg~~~~~ (~i)(u:t ~:~oC·á~OJ~rlJUâ~
Trabalho substituto, 02 (doi., cargo. de ,Juiz Cl•••i.t. da

;:n~~~i:::~~:drii~ei;;~r~:fl~;~~a~Drr:r~;6j~t.•O~~-!~~ 51 car9°

IX - na cidad. 4. Montairo, 01 (ua.)'
~~n~.g:l~~n;~~~r~:~t: J~;ljJ~~~~;~ (~i) (U~f ~:~~oC.~~OJ:I.JU~~
Trabalho 8ubatituto, 02 (dol.1 cargo. d. Jqil Cla••i.ta de

;:n~~~i::::~:d~i~.~:~r::·~;~~.tarr:r;;'3~t.•D~-!:i~ 151 oa1"90
X - na cidade da Pieu!, 01 (uaa) Junta de

~~~g;I~~9=~a:id~~~~a~:n~~nt1~'6i 1~) (~:~fjJOC~~9gur: d~U~ab:~
lho lub.tltuto, 02 (dol.) carljlo. de Juia Cla••i.t. d. Junta,
obeervada a rapre••ntaçAa parit.rta, e 01 (U) oar9Q ••
co.i••lo da Dirator d. Secretaria 4. Junta DAII-10l.51

XI - na cidada da Tap",,'" , 01 (llJIa) Junta
do Concil1açlo o Julg..anto (1'). 01 (\Dl) cargo da Jui& do
'!'rab.lho Presi4ant. d. Junta, 01 àua) cargo 4. Juil do Traba-

~~~a~~~;i;ut~~p~;a~~~;~loca~~~~t'~i~~izoc~!aa~~j d~ar~~t::.
co.i••lo da Diretor d. Secretari. de Junta DU-l01.51

b) no Zatado do Rio Grande do Mortel

I -' na cidade 4. Matal, 02 (dua.) Junta. de
ggni~;~:I~~ ;r~:fa:~~t~. (~~n~a;' ~2' r~oi:)1~~r~~;9~: g:iaJU~~
Trabalho Sub.tituto, 04 (quatro) cargoa d. Juiz Cl•••iata 4.

g~~:~~ ~~.~~~~:.O'a d~egr~:~~~aç~~ s~~~;i:~i:' d: J~t. (dgi:l
101.5, .

11 - tia cidada d. Açu. 01 (UJIli.) Junta d.
Conc!l isç-Ao. .Julga!llanto O' ), 01 (um) carqo d. Juiz do
Tr.aba1ho Pre!'lidente de .Junta, 01 ~um) cargo d • .Juil do Tr.ba-
~g~.~~~;!;ut~~p~:.~~~;~locar~~it'~i;~iZ• c~~a.~:) d~~t:.

-coai••lo d. Dir.tor d. ~ B.cre~'IIria d. Junta DAS-10l •.!'

111 - na c14ad. da Caic6, 01 (uMa) Junta

~:a~~i~~1~;::id:n~:13:1D~~~a,(~i)'~~ ~~~o ~:r3~i:·~ui:~~
lho Bubatit.uto, 02 (doi.) cargo. ~. Juiz ela••i.ta da Junta,
obaervad. a rapr•••nta9'o pariuria, e 01 (ua) cargo _
co.i••lo d. Diretor 4. secretaria d. JW1ta DÃS-l01.!U

IV - na cida4e da C••r' )(iri., 01 (uaa)
Junta da Conciliaçlo a Julq...nto (1'), 01 (U) oargo de Juta
40 Trabalho Pr••identa de Junta, 01 (ua) cargo de Jui& do
'l'l"abalho 5ubatituto, 02 (doial cargoa de Juiz Claali.ta elo

~:n~:Íti~~:~~:d~l~.i~~rd:·~:~~.tarr:r~:'~~t& eD~-i~~5Jcarvo

V - na cidada <Ia Curnb Novoa, 01 (\Dla)

~~;~ag:l~~n~~;~l~:~t:J~~q~~~~;~ (~~) (~t ~:~ocad:oJ~i&JU~~
Trabalho lIubatituto,. 02 (doiai c""goo da Juia Claaaiata do

~:n~:ál:~::~:dÔi~.~~~r~:e~;~~.~.rr:r~~'~~tae~-f~~ IIcarvo

VI - na cidada da No••or6, 01 (uaa) Junta
<lo Conciliaçio o Julga....to (2'), 01 (u.) cargo do Juio do
Trabalho pr••ld.nte ela Junta, 01 (UIl) carq:o da o1u1& 40 ~abe

lho 8ubatitutc, 02 (doia) cargoa da juia elaoaiata do Junta,
ob••rvada a r.pre••ntaç'o p.rit'ria, • 01 (UI!) oervo ••
cOlli••Ao da Dir.tor 4. S.cretaria d. Junta DAJI-10l.!5. 01
~!lg~~:~ •• co.iaalo d. Diretor 4e S.rviQo d. Dietribui910

VII - l1a cidade d. Nova Crul, 01 (uaa)
Junta 4. ConciliaçAo a Julga_nto (I'), 01 (ua) carqo 4. Juil
do Trabalho Pre.ic1ente d. Junta, 01 (UJl) cargo 4. Juiz do
Trabalho Subatituto, 02 (doia, cargo. d. Juiz Cla••iata da

=~::i1=::rv~dDl~.~~~r~:.:~6~.~arf:r~;'~~fa•~_!~~~,caqo

VIII - na oi4a4. c.1. Pau do. Perr~, Dl
(U••) Junta d. ConcillAçlo a JulfjJ...nto (1-), 01 IWI) oerqo
ela Juiz do Trabalho Pre.idante da Junta, 01 (ua cargo d.
Jui. do 'l'rabalho Substituto, 03 (doia) cargo. de Ju1.
Cla••iata da Junta( ob••rvada • repre••ntaçlo parlt.Aria, e 01
'(ua)" cargo e. co.l••lo d. Diretor de Secretaria da Junta
,DAlI-1Ul.5;

Juatiça do Trabalho~r;; ]:.;u~~~.c~~~::' ~: ~~~cril;:.o 12:
.)ulg•••nto, e carioa J1erlln.nt•• , •••1. dlatrlbu1da••

a) no E.tftdo da Rondônia:

I - na cidada de Porto Va'lho,02 IlSu"l
Junta. da COnç:iliaçlo a Julga_nto (4' a 5'1, 02 doi.
cargo. 4. J'Uiz" do Trabalho Pr.aid.nt. de Junt.á

J
02 doi.

~I~o~l::.~~t: ~~ run~:~h~,,:~;~:u;ofe~:.1~~Jo=~I~rl~
~~~a(~~10~~;1oa o.. coioiaalo da Dil"otcr do Iooratada do

, II - na cidade da Colorado do oa.ta, 01
(UIIll) Junta da conciliaçlo o Julq....nto (1'), 01 11lJI) OUVO
d. Juiz do 'rrabalJl,o Pr••14.nt. a. Junta, 01 . (UI! cargo d.·
Jub do Tl"ahalho SUbltituto, 02 (doia) cargoa elo Juio
Cla••iata CSe Jun~ ot..rvada a rapr•••ntaçlo ~lt6rl., e 01
~!1~~~X~ .. c .••10 d. Diretor 4. S.cretaria de Janta
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%11 - na cidade d. Co.ta Marqu•• , 01
(.... ) Junt. ~ Conolliaç'lo. Julo...nto (1'1, 01 I"') c.roo
~ Jub do Tr.~lho Praoidant. d<o Junu, 01 (u. Caroo da
Juia do Trabalho SuNtftuto, 02 (doi.) carooa ~ Juiz
Cl••aiata da JUn~ ob..rvad•• r.p.....ntelllo pa;-iUri•• a 01
~ll~~:~~ - .do ~ Iliretor d. aacraud. da Junta

IV - na cidade de J.J:1l, 01 ( .... ) Junt~•.u.
eonolli.çlo a Juloa..nto (1'1, 01 (...) oaroo d. Jub
!'raloaIlJo ....oi~nte da Junte, 04 (uel OUoo da Jub tio Tra
lbo Bublttituto, 02 (doial o.roo. d. jub Cl.ai.ta ~ Junta,

=~::.c:.D1:~:·~:·i':rar:~f~~·~un:aO~!~I.15~.r90 -

V - na cidada tS. CUreI h.to d'o.ata, 01
(UIioi) Junu ~ Conclli.lllo a Juloa..nto (I'), 01 I"') oarl/o.se Jub do Trab.lho Pr.oidante da Junt., 01 (... oaroo d.
Jui& do Trabalho auNtituto, 02 (doia) o.rOoa da Jub'
Cl...leta dia Junta

l
o~.rv.d. a rapr...ntaçlC) pariUt'ia, a 01

t:ll~~~~ - co- ••10 de DiratpX' de 8ecretarla 4. tlunta

. VI - na Clida~ d. 'i...nt. Ilu.no, 01 (u.. )

~~"=l~~~;tr.:t: J~o~::~:~ (~~)l':i ~=~ooaã:0J~.JU~
Trabalho BuNtitUto. 02 (doia) o.roo. ~ Jub el••ai.u ~\

=,~:'.::rv~~:.~~r~·~~~.rcr~~i~L.·~-1~~5'caroo

'VII - n. cid.d. ~ Prnidanta JUdioi, 01
(.... ) Junta de conclli.çlo. Julo...nto (I' lo Dl IUlI) c.roo
de Ju1. do Trabalho Pnaldente da Junt.., 01 (ua cargo d.
Juia do Trabalho auNtituto, 02 (doia) cervo. da Jub
Claloai.t. de Junte! obaarva~ • rapre••nt.çlo pariUri., • Dl
l::!1o~~I~ - coa ••10 de Diretor da Sacretaria da Junta

VIII - na cidad. de Roli. d. lfoura, Dl

1.~~i~~· ~A~~ih~1~~~:ld:nt:U1X:-;~~a~l~l' ~~iU:lr9bar3~
Jub do Tr.balho SuNtituto, 02 (dOi.) c.roca d. Jub
Cl•••l.t.a de Ju::t oba.rvada a rapr•••nt,aolo parlt'ria, a 01
~!l~~ - ••10'" Pir.tor ~ r_reu..i. ~ Junte

b) no ktedo do Acre.

I - na cidada 4. Ric. Branco, D2 IdU••1
Junta. da Conoillaçlo a Julg'a_nto (3 11 a .. -), 02 doia
Cl.~ d. Jub do Trabalho Pradd.nta d. Juntá 02 doi.
~ da Jui. do Tr.balbo ruNtituto, 0'1 (qu.troj o.roo. ~
.TU1. Cl_.l.ta de-Junta, ~ervada a repr.aaentaç&o par1Uria,
• 02 (Gol.) oarooa .. éoaiaalo ~ pirilt.or ~ Bacretari....
.:ranta 1lAB-101-5,

11 - n. cid.d. da 1Ir••11'i., 01 (.... )

~~~l~~;t:i~~~ Ju~o~~~ (~~) l.:t ~~l>caã~oJ:!'Juâ~
Trllbalbo SuNtituto, 02 (doi., c.rqoo d.. Jub Cl•••iat. d.
=,::al:::rv.s:~l:.~~r::·=;.~arr~r~~~i.:.D~-í~~51gar90

111 - n. cid.da d. Fdj6, Dl I.... ) Junt.
de Conc::l1iaçl.o • JUlq...nto (1-), Dl (ua) cargo de Juiz do
!'rabalho ....d ...nta da Junt., Dl (... ) carqo d. Juia do Traba
lho .lIbatituto. Da (doi., CU9"" d. :'ub Cl••d.t. ~ Junta,
~.:Pr-.,:g~.=·ia~r:~i:'~·jun~.O~!~l••~·roo ..

IV - na oid." d. ..na "'dureira, 01·

~~~i~W\':- ~ag:~~~1~~:lC:nt.eJul1:-;~:.~ 1~l' 1~1":lrv:·':
Jub do Trabalho aubatltuto, 02 (doi.) carO'" ~ Juiz
ela••iata de JuntaI obeervad.a a rapr•••ntali1o pariUria, • 01
l::~l~~:r: .. coa • .ao ~ Dir.tor ~ ..cretari. ~ Junt.

V - na cidade d. Tarauae', 01 (ua.) Junta
de concll1aQlo e 3ulljla..ntd (1-), 01 (u.) cargo c:t. Jul& do
Trabalho Pre.idente de .:Junta, 01 (Wl) carQo da .:Juia do 'lTab.
lbo BuNUtuto, Da (doi., c.roo. ~ :'uh el••ai.ta d. Junt.,

=~:~.s: D~~~~·:·~..ar:~t:'~·J"",U~!~i.5~aroo ..

VI - n. cid.da da XIlpu"i, Dl (.... ) Junta

~.:~~~l~::id:n~:l~:-;~~.,(~;)éU:l ~;m) o ~:r~~l~~u~.~~
lho auNtituto, 02 (doi.1 c.roo. d. auiJI"gl••aiat. da JW1ta,

=~.:~a.s: Dr:~~~·:·L~r.C~t~~ajw.;'O~!:l.5~ar90 a.
. Art. 15-lI' 610 eti.du, na 15' iegi60 d.

Juatlça do Trabalho, a. ..Çluint•• Junta. d. Concillaçlo •
JulV...nto, • cargos pertinente., •••i. di.tribuid.•• :

. 1 ... na cidade de .::...plna., 04 Iquatro)
Junta. cfe Conc111açio _ JulqaJUnto (SI ••-), 04 Quatro)
carCjJoa d. ,Juiz do 'trabalho ~r.ald.nte 111e Junta, 04 quatro)
car90. d. Juiz do Trabalho Subatituto, 08 (oito) caryoa d.

~u~: ~~::::tac:::v~:n;:'=:;::dd-."Dr:~i::·~:-i:~~,irI:ri~
Junta D1oII-IOl-S'

II - na cidade de AMrlcUla,' 01 (uaa)

~;;'::l~~n;;;;rX:~~~:lV~::~;~·(~~)iu:t (::~~aã:0J~ilJU;~

~~~~~~:~u;o~ o;••l:~a'0c::~i~:i., ~tl f~)~;~~ ::
coai.sao cS. Diretor ~e seer.{llria de Junta DAS-10i.5 e 01
(ua) c.roc .. coai••lo ~ Diretor ~ "rvlço ~ Di.tribuiç'lo
1lAB-101. 4',

• 111 - na e1dad. cs. AraQatuba, 01 (uaa)

=,g-=l~~;~t~:~~J~;'I1=~~ (~i)(U:f ~:-~oca~oJ~i&JU~

Trabalho Sm-tltutQ, 02 (dOisl cargo. de Juiz ela••iatA de.

::n~:~i::::~:ci~i:.i~~rd:·~;~~e~arr:r~~'~~~ta • ~_{~~ 5.c~rqo.
IV - na cidade de Ararequere, 01 (\1118)

Junte de ConcillllçAo li Julgamento (2 1 ), 01 (um) cargo d~ Juiz
do Trabalho Pre.ident. de Junta, 01 (UI!) cargo CS. Jui~ I.Q
Tr.b.lho llubatituto, 02 (d01&1 ouqo. do Juio Cl•••iate d-'

~~l:~I~~:~~~:t~r...~;·::~~:t.~i~arâ;I~~t..01~10~~;0~ ~~
(ue) o.roo .e ooei••lo d. Diretor da a.rvillo d. Di.tribuiç'lo
IIAII-IOl.4'

VI - n. cJdad. d. ht.t..i., O] (u•• )

~~n~:.g:1~~n~~;~i8:~t: J~~9S:~~~~ (~~) (U~~ ~~~~oca4~oJ~IIJUà~
Trabalho Subatituto, 02 (doi.) cargo. de JUJ.J: el....i.t. d.
Junta, observada .. r.pr•••ntaçio pariUria, e 01 (UJl) carfj10.. coai.aio d. Diretor de secre:-Ilria d. JWlta DAS-101.5:

VII - na cidad. d. Saut"U, 02 (du•• )

~~~~: ~: J~i~ci~~a;:~ba!hgul~~::~~~nt~2~e ·J~l~, g~ f~~t:~
g~I:o~1::.1:~: ~~ ~~~~h~b:~r:;~~u;ofe~:el~~~;~~~ ~:;Y~:r.t~~
02 (doia) ca1:'go. ell Comi••io de Diretor de secretaria d.
Junta DAS-10l-5 e Dl (UII) çargo ali' cOJlli••Ao d. Diretor d.
Sarviço d. Di.tribuiç'lo DAS-10Io 4.

Junta de ConciliaçãoV;I5uiga~n~~d(~~), d~18t~iu~~rggl de (g~i~
do Trabalho President@ dQ Junta, Dl (ua) cargo de Juiz do
Trabalho Subatltuto, 02 (doi.~ carqos d. Jui& Cla.ai.ta d.

~=l:á.~bacs:~t~:t:rr:;~r::~~:~~rl.p~~l~~:'D~ ...l~ ~,~al"90 e.

IX - na cidade d~ cajuru, 01 (u.a) Junta

;;a~~r~;1~;:id:n~13:-;:~a,(~~) '~) á:;Jo ~r5~i:ed~U~ah:~
lho Substituto, 02 (doi.l cargo. ~e Juiz Cla••l.ta de Junta,

~~r;::~a4: Dr~~ioe;e~;aie~r.~:~t~~;a Jun~a O~AJJ!~l. 5~ar90 ••

X - na cidade d. C••po Li.pc Pauliat., 01

~:-;~i~~~a ~.~~~h~l~~::id:nt~Uld:lI;~t.~l~i'~~~~~rg~ar~~
Juiz do Trabalho Stmatituto, 02 (doia, carqo. de Juiz

~~;s~:;;ode.;~~:la~~~e~:d~i~e~~~r.~:n~:~~~~~l~t'd~ll,J:n~~
DM-I01.5:

xx - nA cidade de catanduva, 01 (lU1b)

~~n~~b~:l~~n~~~;i&:~t:J~~q3~~~;~ (~;) éu~~ ~~~oC8~~O3~!zJU~;
Trabalho &ubatituto, 02 (doial cargo. de Jui'l el••• iata de

~:n~~i.j:~::~:d~j:'i~~r~:·:;~~.~arr:rà;'~~taeoX~-!~~ ~ 5 ~.rgi
1::!1~~~!~ .e coei."o d. Diretor d. Sarviço d. Di.tribuiç'lo

XII - na cidada d. Franca, 01 (ua.) JUhta
da Concl11aÇllo e .:JulQl...nto (2-),01 (U.) cargo d• .lU!,; (to
Trabalho I'r•• tdent. de Junt., 01 ~ua3 c.c~o d. "ui. do Traba-

~~.:~~;l;u;:pr~:.~~~~:l~:~Y~:ri:, u~~ (~)·~:~;od:. ~~r:~
~:~g~..~lr~~:l••:: S~;re~i~;~ord~eJ~;~~~~-l~;.5Di:t~ibul~~
DM-I01.4,

d. Concll.taçAo e JulX;;;ntona
(~~~~d~ldeu:)rç~~r~~ ~~·~~1 ;un~~

Trabalho Pr.aidente Se JUhtn, 01 (um) cargo de .:Juiz do Traba-

~t~e~~:;i:ut~~p~:.~~~;~l"ca~~~j\~~i~~iJ:c C~~••~~j d~.r~~t:;.
co.i••lo de Diretor d. secretaria d. Junta DAS-lol.5r

XIV - na cidnde de Indaiatuba, 01 (u..a)
Junta de conciliaçAo a .Julqallento (I-), Dl (u.) cargo de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do
Trabalho substituto, 02 (doiaL cargoc de Juiz Cl••Cõiata de

~:n~~mi:~:~~:d~i~.~~~r~:.~;~~~~lIrf:r~;'~~~ta11D~;-j~~5; cargo

XV - na cid.ade dI! Jele6, 01 (uma) Juntade Conciliaçio e Julgamento (li), 01 (umJ cargo de 3uiz do
Trabalho PraCõidente de ,Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Traba
lho SubJ5tituto, 02 (dois) cergos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação parit~ria, e Dl (um) cargo ...
co.ial&Ao de Dlre:tor de secretaria de- Junta OAS-IOl.5:

XVI - na cidftde dtl JOII~ Bonit'cio, 01

~~~i~~~· ~.~~~~~1~~~:id:nt~U13:·g~~a~ 1~l' ~~i~~rg~ar3~
Juiz do Trabalho substituto, 02 (doia) cargoB de .Juiz

~~;·~:;:;ode.~~~:I.~~~e~:d~i~ei~~r·d:n~:~:~t~~f;t'~;-,Jun~~
DM-I01.5:

• XVII - no cidade de Jundiaf, 02 (duaa)
Junta. d. conciliação e Ju19amento (3 1 e .-), 02 (doi.)
cargoa de Juiz do Trabalho Presidente dt) Junta, 02 (doi,,)

g~i~O~l~:&i~i: g~ 5~~:~h~b~~;à~u;o~eg~e~~~~;~~b ~:~Y~:ri~~
• 02 (dois) cargos eJlll cOld••Ao de Diretor de secretaria d.
Junt. DAS-I01.5:

XVIII - na cidade de Lenç6is Pauli.ta .. 01
(waa) Junta de Concl1iaç60 e Julgamento (li), 01 (UJD) cargo
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da ;ruiz do Trabalho praaidanta d. Junta, 01 (ua) ~arllo d.
Juiz do Trabalho Substituto, o, (doia) ~arllo. da Juiz
cllI••iata de Junta t obllervada a repr•••ntaçlo parittria, e 01
~!lgr~~ - 00IIi.... ,da Dintor da "ontuio da Junt"

XIX - n. cid.d. d. Loran., Dl I ....) Junt.a
da conciUaçlo a JUlll• ...,to (I"), Dl (ua) C""1I0 ela Juis do
Trabalho naaid.nto da Junto, Dl lua) carvo da Juis de !'raba
lho 8utt.tltuto, 02 (120181 carV08 de .)'ul. el•••iata da Junta,

=I~::ad: DI~i:~·~:·i.~r.C~i:'~~·~un:. °ka!~1.5~·rvo ••
d. concll1açio • JulX:"';n~~ ct~:1~ g~ 1~fll:~r~~ ~:~ll;unj:
Tr.balho pr••ldente X. ~unt.., 01 (u.) cargo d. Juiz dQ Traba
lho 8ubatituto, 02 (dola) car9'oa d. Jul& el•••iata da Junta,
ob••rvada a rapr•••ntaçlo par1Urta, 01 (u.) car;o.. ooaia-
~:~9~1t.~ir:~r••:~ s~r·gi~;:ord:.JU:;:V~-1~.5 Dl:~lbul;~
DAS-I01.4,

XXI - na cid.d. da NatAo, Dl (.... 1 Junt..
da conciliaçlo o Julll...nto (I") 01 (uo) CUIIO do iJuiz do
Trabalho Praaidenta d. Junta, 01 lua) CUIIO da Joio do Traba
lho Bubatituto, 02 (dob) C""1I0. da Juia elaa.iata da J~to,
obaervada a rapr••entaçlo r.rit'ria, • 01 (ua) carvo _
CClOl..lo da Diretor da Soera aria da Junto DU-IOí.51

XXII - na cid.d. da Hoj i Gu.9U, 01 (uaa)
~~ni~ag:l~~n~;;~iX:~~J~;9~:~:~ (~~ ~ (U~~ ~::~ocad~o3~1zJU!~
Trabalho 8ubatituto, o, (doiSl c""go. 11. Juia Cla..i.ta da

;'un~~:::~:dgl:.g~r~·::~.~.rf:r~~5~t.•~_!~~ 5 Jcargo
XXIII - n. cidad. d. OUapia, 01 (uao)

Junta da ccnciUaçAo a ,Jullla..nto (1"), 01 (ua) c""1I0 da Juia
de Trabalhc Praaidanto da Junto, 01 (ua) cargo da Juia do
!'rabalho Bubatituto, 02 (dcia) oo"llo. da Joio Claaaiato da

~::"~i~~::r;d~i:.g~,,:a=r.~rf:r~t6g:faa~-m!51aarvc
XXIV - na cidada da PauUnta, 01 (uaal

~un~.g:l~n~~~~~t.:o1~9~~~ (~i.)I~t ~~c~:o~"'''â~
!'rabalho Bubatit.ute, 02 (dob) c""llo. da Joi. Cla.aiato da
;:'~~~~rv~d~l:.gr~~::r.~f:r~t6g:faa~-i~!" CUIIC

XXV - na cid.d. da Pi.d.da, 01 (uaa)
~n~.g:l~~n;~~~tX::t:3~;~:~:~ (~~) tU:~ ~~~o"·~:o.,~t&JUâ~
!'rabalho aubatit.ute, 02 (doia) c.rgo. da Juis CI.aai.to d.

:,,~=~r;d~i:.gr:~r.~rf:r~t6g:faa~-m!51O""II~:

. XXVI - na cidad. da Ranchada, 01 (uaa)
Junta da ConciUaçlo • Julll..anto (1'), 01 (ua) cUllo da Juia
do Trabalho Pr.sidente de Junta, 01 (u) cargo d. Juiz do
!'rah.lho Subat.itute, O, (doia) c.r_ da ;ruis Cla..iata da

~:'i=~":~i:.:~r::·=~r.~rf:r~t6~~t"~1~~51carVC

XXVI1 - lia cid.da d. 'alto, 01 (\IOII)

~un~'=l:n~~~t~~c: J~II~=~~ (~~)I":~ ~~oc.~cJ:t/u~
!'raballao Bubatit.ute, 02 (doi.) ca"llo. da ;ruis Claaai.to da

~:":~i:~:rv~d~i:.:~r::a=:~~rr.rl.t6~~t.a~-m!5'oorvo

XXVIII - n. cid.da da aanta Nrbaro
1~a~::'g~1d1~~l.J~ta~:b~~~i~:ma:~u~~.~,,::~~,(~i.)'(..:t
CUllc da Juio do Trabalho aubatit.uto, 02 (dOb)c.ry". da

~u~~ ~~i·~:~;od:.3=i••~:-:.rv~r;.:o~aLre:::l:~tr~ ~~tá
DM-I01.5,

XXXI - na oidade 860 JOII' doa C_po., 02

~~~r:l ~~~;~: d:· ";y:o~~i·~~b:lh:u;:::t~::t.(3~••J~;~: g~
ldoJ.. oar90a d. Ju1. do Trabalho .ubatltuto, O. (quatl:'o)
o.rio. d. Juta ela••iata da Junta, obaarvada. rapr•••ntaçlo
C:~1â ~a ~J4ill!lg~~X~ - 00IIi."0 da Diretor da

XXXII - n. cidad. da 810 Roqua, 01 (ua.)
Junta d. Conciliaçlo e Julga.anto (1-), 01 (\DI) carejlo d. Juiz
do Trabalho pr••idente d. Junta, 01 (u.) oarg-o ae Juie do
Trabalho aub.tituto, O, (dcial o""lIoa da JUis Claaaiata da

~:n~'1:~:~ra:d~.l~.~~r=·~:~~.Ut.r:r~'5~ta·Dn-!~~IJo.~o

XXXIII - na cida,de de Sorocaba, 01 (1mB)
Junta d. ConciU.çlo a ;rullla..nto (3')1 01 (ua) CUIIO d. Juio
do 'I'rabalho Pr••idant. da Junta, 01 1111) car90 d. Ju11 do
Trabalho Subatituto, 02 (doia, carÇJoa da Jui. ela••i.t.a da
~:n~g~l:~:~r~:d~i:e~~r~·;;~~e~.rf:r~~~t.. ~-!~!51 carvo

XXXIV - na cidad. T.n.bi, 01 (\I0Il1 Junto
d. concil1açlo a Julll...nto (1"), 01 (ual c.rgo da JUio do
Trabalho Pr.sidente 4& Junta, 01 {UJl} car90 â .lu1e do Traba
lho aubatituto, 02 (dol., oar90a d. "\fiz. el•••iata de "Uftt.a,

=t~::·d: Dr~~~:·~~·i.~r.f:~f~~a.;un:'°Su!~~l.,~·rgo ..
XXXV - na cid.d. d. Taubs~, 01 (.... )

~~ni;.g:l~~n;~~;t~:~t: J~~9~::~;~ (~;) lu:t ~:;,ocaá:0J~tzJU~~
~~~:~h~b:~~;~;U;ofe~~••l~~~~loO~i~~~,~!., JU~i ~~)·~:;;o ::
cOMi••Ao d. Diretor d. Secretaria da Juntll DAS-I01.5. 01
(u.) oaroo •• cONJa.lo d. D1retor d. ServlQO d. Dl.tr:1bu.lq1o
DAS-lOl •• , •

XXXVI - n. cid.do d. Tia~, 01 (.... )
~;:n~.g:l~~n~~;;~&:~t: J~;q~:~;~ (~~) (U:t ~:;~oo.~oJ~ZJU~
Trabalho Substituto, 02 (doio~ cllrgoa da Jui. Cla••lst... de

~:n~~~i:~::~:dDi:.t~~rd:e:;~~e~.rr:r~:,~~t.e~-l::i!!s:cargo

Juatiça do '1'r.balho~~; l:.~ut:t..c~~~:,:: ~:ac~y~=~«:
Julga..nto, • cargos pertinent••, •••1.'cU.tr1btdctaal •

8.) no Estedo do Marenhlo:

I - na cidada da SiO Luia, 02 (du.al
Junta. d. conciliaçAo e Julqa»ento (3· e 4 1 ), 02 (doi.
cargos d. -luiE do Trabalho pr...id..nte de Junta, 02 (dota)

g~rgo~l~:&~~i: ~~ :i~~:;hgb:~~;à;u;O;e~:.~~~~~~~:;7t'ri:~
• 02 (doia) cargo. •• co.l••&o'da Diretor da liecretaria _
Junt.a DAli-lOl.51

11 - na cidada da ~alllndia, 01 I.... )·
~i:ag:l~~~~~~~:~c:J~;9~:~;~ (~;) l":l ~~~oca~oJ~l'JUà~
Trabalho Substituto, O, (doial caril". da ;rula Cla.ai.ta da

~:n;:~l:~::~:d~i:.t::~r::·~;~~.~.rf:r~UN~ta•O:-l~~!S,GarfO

tIl - na cidade de Sant:. IM., 01 (u.a)

~~i:ag:i~~n;~~;!3:~~J~;9~=t;~ (~;) lu:t ~::~ooa~oJ~lZJU~
~~:~h~b:~~~;U~o r.~;e.l~~~~1o c.rq~i ~~1.JU;Eo~l·::~·~ar=
•• co.l••ao da Diretor rle ••cr.tarC d. Junt.a n.a..-101.!5'

b) no a.tado do Piau1.

I - na eJd(ld. d. Ter••lna, 01 tu..) Junta
a. ConcilJ.açio e JU13Anento (3 1 ), 01 (1111) cargo de Juiz do
i~~b:~~~tri:~~~e~ie (d~i~)~:r9g; Ái!ul:r~l.~:l~~Z d:o~:~:
ob••rvais. a rapro.antaçlo p""it'd.j a 01 (ual cuVC ..
CIO.i••lo da Dir.tor da "crataria da unto DAS-I01.51

Art. 11.1/ alo cri.d.a, 11. 17' '-aVia0 ..
Juotiça do Tr.b.lho, a. a.\lUinto. Junto. da conoiUaçlc •
Julll...ntc, • ca"llo. pertinante., ...io di.tributdaa.

I - n. 'cid.d. da Vit.ór1a, 05 Ic1nccl
~~~~: ~: J~~~ci~~·f~:b:lh~u~~::!~:t!·"daao1:Ü, g~ ~t:::
~r:O~l=:.i:~: d~o3~~:~1::••~~:1:u:pr~~.nt~;:~ ;:~Y:rl::
• 05 (cinco) carg-oa.. coai.,lo d. Diretor d•••creblria ã
Junta DAS~IOI.5. 01 (uo) c""go ali coai.alo da Dirator da
..rviço da Diatdbuiçlo DJUl-lOl..1

11 - na cidade da Aton.o C16ucUo, 01
(uaa) Junta de Conciliaçlo e Julg-...nto (1-), 01 IUJI) carvo
de Ju1a do Trabalho Pr••idente de Junta, 01 (u. Dar90 de
Juia dc Trab.lho aubati t.uto, O, (doia I carllOO da ;ruis
~~)·~:~:ode.~U::J..:t~·~:d~i~.:~r.:n~:g~~~i~U~a,J:n~
DlUr-lOl.'>r

de conciliaçlo e "Ull::~~t~B (i~)~·O~(~)qr~árg~ ~:-~L~un:
Trabalho Pr••ident. 3. Junta, 01 (ua) cargo da Jvla do 'l'raba-

~~~.~~d;l~ut~~p~:51~~;~loca~~~!t~:l~~i••c~~·~t~;) d~a~~t:~
00.1••10 de Diret.or da s.cr.~ari. da Junta DAB-101.Sr

IV - n. cidade de Guarapari, 01 (ua.)

~~ni~ag:l~~n~~;~i~:~t:J~;9~~~~;~ (~i.) l~t ~~;~oca~~oJ~izJUà~
Trabalhc Substituto, 02 (dOiol cUllo. da JUiz CI...iat.. da

:"~~i~~~""~d~i~a~~r~:·~;~~e~r~:"~~~faa~-1~!51c&r\lC

V - no cidodo da lIiao.o do Sul, 01 (.... )

~~i~.g:l~~n~~;;ig:~t: J~;9g~~;~ (~~) (~t ~~~ocaó~oJ~i &JU~
Trabalho Subatituto, 02 (doial oaT90. de Jui& el•••i.ta da

:n~:~i::i~rv~d~i:.~~r::·~;~~.~ftrr:rà.u~taeO::-l:~!I5'oar90
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xx - São Gonçelo: o rlQspeotivo aun1cipio, .

XXI - BAo Joio do MlQri ti: o r ••pec!ivo

XIX - ReB@nde: o respectivo aunicipio a o

xxv - S4nto.~ o reapectlvo .unJc1piol

XXVI - 610 bernardo do Calftpol'o r ••pecti-

XXVII - 810 C••tano do 8ul: O r ••pact:lw

XXVIII - Slo Vicanter o r ••pectlvo .unS.

XXIX - SÚ.lnol o ralpaetlvo .unic1plo,

XXX - Tabolo da .errer o r ••pactlvo

XVI - Jondlrl' o roap"ctivo lunlc1plo1.
XVII - HsuA: o relSpeçtivo Jftunlclpl01

XVlll - . H09'1· d•• Cru1.•• t o r ••pecttvq,
8J.rJtlba-Hhhn, Ouarare... e 'al••6poU.• , .

XIX - 08:1I.00: o r ••pectJvo a~telpJ.o,

XX .. Po6: o respectivo .unlc1pioJ

XXI - 'rail Grande: o ralpactlÍ/9 aun1c1-

pio,

de Itatiaia I

XVI - Nova Friburxo: O rellP4tctlvoaunlci
~;~r:.0: S~:i:~ro~.rdiJ\, Cachoeira. e Hacacu, Carao, Duas

XVII - Nova Iquaçus b r ••pectlvo onio1.
pio e o d. ParacBw>i J

XVIU - Petr6polis. o r.opactlvo aunl01-

XXIII - Trfs Rioc: o r ••ptIctivo aunicípio
• oa da Paraíba do Sul, Rio das Flores e: a.pucaia J

XXIV - Volta Itadondal o r ••pactivo JIW11
cípio • O d. Barra "an.a.

Art. 22." FicaI\. lI.si.definida••• ·'r.a.
de jurisdiç60 das Juntas de conclliaçAo a JulgDJH!lnto, locali
zada. na. cidad.es abaixo, pertencent••• 2 l RIlgiAo, no latado
da 860 Paulo, c::o. a.de na cidade de Sáo PAulo:

- SAo Paulo: o r.apectivo .unJciploJ'

II - Boruerl: o rupectivo lunlc1plol

111 ... c"I.iraa: o ra.pect1vo aunlc1pio,

IV - Cajamilr: o resPf!ctivo .unlc1plol

. V - clrapicu1bl: o ra~pact1vo aunio1p.i'

Iblllne .v~I;g~~t~~;n~. ~:~f!;~~iO
lun101pio a ÔIl

VII - CublUo: o r.opactivo aunlc1pio,

VIII· - Dild.I" o r ••paet!vo aun1c1p10,

IX - X.bu: o r.spectivo auniclplol

X - F.rr.~ d. V••coneelo. s o r ••pe~tlvo

d. 1topev1~

cIpiol

aunic1piol

llunlc1pl'o e o. d.

pio I

XI ... Franco da Rocha 1 o "r••pactivo aunl
oipl0 • oa, da J'raneIaco Morato e Malripor.,

XII - lIuoru:l': o r.opact1vo .unieipio •
a. de Bertlog8 • Vlc.nte de Carvalho r

XIII - Guarulho.: o ·r••pectlvo .unic1pl0
e o. d. "'ruj', e Santa :I..a~~I "

XIV - ltapeoarlca da S.rra: o re.pectlvo
.unl01pl0, _ 00 di tabu-GUO~U a Juqultib~1

XV - Itaquaquecatuba: o r ••pectivo aunl~"

XIII - IIagi: " re~Pectivo .unic1pio,

XIV - NilópoU.: o r ..pactivo lunic1p10/,
XV - Nlteróll o r"p"ctivo aun1eipl0. o

piol

xxn - ltibeirlo 'lrao: o ra~pactlvo
.unlc1pio • o d. Rio Grande de Barra: .

XXiI~~'~ Santana do Parnaíba: o r ••pectlvo
aunlcipio ,. o ~e Pirepora do BOln Jesus:

XXIV - san~o Andr's o re,pectlvo lflunlc1-

• Art. 23 .. j I'lca.. a••ia definida. a. 'r•••
d. Jurlad)çAo da. Junt•• de Conciliaç'o a Jul;a..nto.. local i
.ada. na. cld.dea abaixo, pertancenta... 3 l "91.0, no &atado.
da ..lIin.. Gerai••

vo ':unicíJi.io 1

.u';lcipio~ •

011'10 1

aunl!,lp10.

1 - lIl0 di ."lIabo. o raopaotho lunie1-
pio,

11 - Angra do. Reia: o r ••pectivo aunici
pio .e 05 de Par.ti e Rio Claro;

JII - Ararua•• s o r ••pthcti'\ro aunici.pio •

Art. 11. ~ 110 orildlo, 1.1 li' Rlgilo di
JUltlÇI do Trlbolho, la Ilguint.. Junta0 '1. Concll1aç'o I
Jul,...nto, a ""ZVO" pertinentl., ••81a diotdbu1d•• ,

I - nl cidld. d. Colllnio. 06 10liol
Junta0 ele concil1lç'o. Julql.,nto (7' .:12'), 06 ••b
cargol ele Juh do 'J'rabllho 'r..idlnt. d. ,7untaI 06 .810
cargos d. Juiz do Trablllho substituto, 12 (doze cargo. de
Juiz ela••ilta de Junta, obaervada a r.pr•••~llt.X'o parit'rJ..,
~~~II~~lo~~;Yo. .a c011o"0 d. Dir.tor ,1. .cratlria da

11 - nl cidlde d. An'po11o, 03 Itr'"l
~:~:~: ~: J~i~cià~·f:~b.ihguIJ:::l~~nt!2~. _.3~~l~, g~ f;::
oargos de Juiz do '1r_balho Su~tltuto, 06 (a.la) car!oa d.

JóiZ
(~:::;l~::CJ~: J~~t~~.r:::~·:: ~i~:~~~··~:·g:~r~~;rI:ri~~

Junta DAS-101.5. Dl (ua) cargo •• coai••lo d. Diretor de
S.rvIço da D1otrIbuiç50 DAS-I0l •• ,

XXI - na cidade da Aparecida d. Gol'n!a,
02 IdU•• ) Junta. d. concilJaçlo _ Julq•••nto (1·. 2 1 ), 02

Ido OI c_rqoa d. Ju!lt do Trabalho rrDllld.nte d. ,Junte, 02
doia cargo. da Juia do Trabalho Sub.tituto, 04 (quatro)

caryo. d. Jul,r ela••i.ta de Junta, ob.ervada. reprea:enteç'o

~:~1:'~~" J~~t~dgi:~1g~~~os•··oio(~:)'oC:~9~i~:tO~o:i.B:~cr~;
Diretor de serviço de DIGtribUiçAo DAS-10l • .c t

IV - na cidade d. c.r•• , 01 (UIIA' Juntaa. ConcJ.liaç'o e Julq...nto (1"', 01 (WI' oargo d. Juiz do
Trabalho Pr••idant. d. Jllnta, 01 ~ua! cargo d• ..lui& do Traba-

~t:.:::~i:ut~.P~:.~~~~~loC·~~Tt'~i.~i•• A;··~:j 4~ar;~t:á
co.l••lo d. Diretor d. secretaria da Junta tIAS-10I.51

V - na cidad. de acUo, 01 (uaa) Junte de
concililçio a Julgl_nto (1'" 01 lua) CllrqO d. Juiz do
Trabalho Pre.ldant. de Junta. 01 _ha) car90 da Juiz do Traba
lho Subatituto, 02 (doial corqoo ele jub Claooiotl da Juntl,

::t~:~ad: Dr:~~::e~:·i.~r.~~f:'~· 3un:aO~~Il!~l.S~.r90 ••
VI - nl cldoda de li" Luio de lIontaor::,.~a~~o (~:aJui;u~;a :~a~:rg~l~:::ide~t;"1~·;~~f:, (~~), (u:f

cargo de Juiz do Trabalho substituto, 02 (doia) cargos CSe
Juia ela••J.st. d. Junta, ONervada a repr•••mtaçAo par1Ur18,
a 01 I UI) cargo a. comiooio ele Dirltor de alOer.tari. de Juntl
DAS-I01.51

ele Concllilçio • JulV~;'~t~" 1~~jdeO~·(~~r;r'léo~lo1:::0!ui~un~~
Trabalho Pr••identa Xa Junta, 01 , uJI ) oargo d. Sui. do 1.'raba
lho lubotituto, 02 Idoia1carlJoe a; jub Cboaiota da Junta,

=t~:~"d: Dm~~~·~~.~raf:~i:'~~"jun~"°i~!~L5~arlJo .a

VIU - nl cidade d. Mlneiroo, 01 IUle)

~~ni~lg:l~~n~~m~:~t:J~~'~=~;~ (ã;) lu~l ,~~~~o CI~:OJ~t.JU~~
Trabalho Substituto,' 02 (doial oarqo.. da ,::ruiz ela••i.ta de

~:n~~i:::~~:d~i:.~:~r~:·~;~~e~.rf:r~:'~~~taaD~-!g~~5,cargo
Art. U. J00 cárgoe de Juiz do '.frabalbo

lubatituto, crlado. por ••ta X.i, lntaljjlra. D quadro Caral da

m:~o~odi~~:~~~.,·~t~~m= f: ~::C;t~" co:m:9ionA:
Jul\ll_nto.

Art. 20. ~ Pari c.dl Ju1& Cl..aieta ele
iJunta haver' UII suplant••

Art••21.~ picII I ..ia dofinlde... 're..
ele :Iuriodiçio di. JUnta0 de ConclUlç'o a Julgalll{lto, locIU
.ad....Ia cidld.. abaixo, pertancenteo l l' RalJilo, no I.tado
do tio de Janeiros

o d. Saquar••al

I.V - Barra do pira1.1 o r.scctivo aunic1.-
~~~n~i~~ ~tr:t~d~:ia~*f:lv::~~~~:~/.atl de>' "1 ara. .",,10 da

CHI de Arraial do c~ ; ~:~~~::::daoA~~:t:~ti.vo .uni~1.l'10 •

VI - Ca.poa dos GoytacAze.: b ra.pectivo
aunic1pio e o. da Italva, 810 rid'li. e Sln Joio da Barra:

VII - Cord.iro: o r ••puctivo au.nicípl0 e
oa d. CantaQa10, Santa ic.ri. "4lCl"lana, .10 aab••tlI0 do· Alto
• Tr.j.no d. Hora!.,

VIII - Duque da Cax:la.t O r ••pactlvo

IX - Itaborait O re.p4lctlvo aunicípio •
OI da Rio Ilonito e Silvo Jlrdil/

X - nagulll o rlopac!01vo .unl01pl0 a "
... MlnqlraUba,

, XI - nlparunl. o rool>"etivo aunicip10 •

=rf:'~~r~~:::.d=ItI~~~:~~~r~~::~t~ J.I::~~r:ntkril: ~:
• 'duol

XII - IIIc",' o raopectlvo _lo1pio a 00
ele Claiaire d. Abr.u • Concoiçto ele IIIcobul
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Nov•• , Morro do Pil.r, paullata., pa~anha, Sabinópoll., s.nta
::~i.p~~r:u.~l, .::~u~~Aos:~~~:ll~oa, ~:~o:o.:U~li~;uri~
Virvin6polial •

XXIII - GUII"U~: o r ••peetlvo .unicíplo •
~~~:i.~~~~:g~l:~·Mo~;:u.s~~to ~~h:ln::~r~::~lnh~;-;g;~
Res.nde e 810 Padro da Unilol

o. dê" i~I:1 3••u. do x~;~";o~t;~~~~~, oli:~:ct~~oM:~giC~~~ro~
P•••nbtlJOl, Santa Marta do Itabir•• Slmto AntOnio do Rio Abaixo
• 8'0 8.b••tlAo do Rio Pr.to'

XXV ... lttljun6: o r~tJpgcUvo rnunicipJo e
o. de 8raz6poli8, cone.içAo da Pedra. Cone.içAo do. ouro.,
con.olaçAo1 cri.tina! Delfim Mor.ir., Gonçalv•• , Mart- da ",

~r~=~~o~'8:~_t~~;.a, ooP:~:~~~~li:puc:!~~~~I:'. plf;~~~I:ú
ar••,

XLU - PI~ro lAopoldo. o relpactivo.
• uniciplo e o. de capi. Iranco, Lago. ..nta, "ato&inbo. • .
V..~.l.nof

XLIII - Pir'r.::ra, o r ..p.ctivo· .un1c1pio
:.:-.::.:~~;::~odaJ;~~~:~i, ••anc~, lant. '4 de Xin•• ,

XL - Pato. de Mina•• o r••~ct1vo .unlc1
pio • oa'da Ar.pua Carwo do Paran.ih. I x..;••ar, r..;oa 'O[aO'"
." H.tutin.. rr"!d.ntl 01.q'rio. Rio p.r.naíbA! "nta ~•
el•••rr.. 810 Gonç.lo elo Ab••U. &10 Gotardo • T 11"0"

• XLI - p.troc1nio. 'O r ..pactivo .unic1pio
• oa 'da Abadia d04 Doutado., Coro.andel, Crua.ira da rortal'.
•• , Douradoquara, .atrela do lu!, oui••rani., Ira! da Mina.,
JIonte CenteIo, ~a.rl•• '.rra do '.l~tr.: •

XXXVIII - P8r8c8tu: o re.pectivo :-unicf
'pio e D!t de Guarda-M6r, Joio Pinheiro _ Vazante,

• XXXIX - Pa••oa: o r ••pectivo aunicipio e

;~r~:1~i~ln~rli:!n;:~t~~~~~c~~·&i;ia~1.~:V·\h:;~ln6s:~~!:
Prat'poli., 610 Joio eati.tll do Glória, 810 S.baatilo do
Para18Q e 810 Tod. de Aqulnol

XXVI - It.dnBI o r ••pactJvo auntofpio e

i~a:Ial~~~~II~~~ g~ pr:~~qUr~o~::i·~~ M{::~~t~~i I.t~:gu~~:.
el. V.rginh., .•

• oa dr{ Cachoeiraxxv~u;.~;~tu~::~In~r;:~;;ivoe:~~ff;~
~~~~~g~;.Ít~~::~l~:ta;O::~~:dO~i~;i:'•G~í~n~;~~i;~~·Çd~
S.l• .,

XXVIII - Janu~ria: o ra.pecttvo .unicipio
~Ol~ ~: p~~~~a;a~;íer:~3r~1MontaIvAnia, sAo p'renai.co, Slo

.unicipio e os de Al~~~~poii8:0:~r.~o~;e~~~:i.,oBel~e;l:~;id~
Mine., Dionirdo, Nova Era, Rio Piracicaba, Santa B~rbara, 610
00.11\90. 40 Prat.a, .'0 Gonçalo do .10 Abaixo ••'0 Jos' do
Goi.ba11

10 • oa de hl.lro X~~a;a~u~fe::,"~~:~ft~.~.~~;~~~~ ~~~~;i
C.chaco, be.coberto, Zubank. da el••ra, cu.r.r', Li.. Duarte,
Mar d. Eap.nha, M.riM de Min•• , M.ti.. !Iarboa., Olaria,

td:;7n::~X:~~;.n:·3~e~~e~t:~ts:~~.:~v~6 ~;~.=~~.•I:OC~:::
lfepoaucano, lenador Cort•• a Si.lo Per.ira,

oa de 80. eue•••o, C=~:I v.~:~·~~r.~ ~:.t:~:~v~.~ioir~oti:
Mln.a, C.rranca., Ibituruna, Jj.cl. In9li1. huairi.,
Itutinqa, Wain'rJ.•• , Hepoauceno, OlJ.V'elr., 1".... 'te.pa,
Perdoe., P1raca.a, Ribeirlo V.ne.elho, Santo Ant&nlo do bpa-
ro, 510 "ranoiaco d. Oliveira e sAo Tiagol .

XXXII ... Hanhu.çu: o ra.f:ctivo aunJc1pl0

i.a;;nh:~ ~:~~~~a,Ma~C~;trl~~nc;~I~, d;oer~~~~·II,Pr~~t~:ri~•
=:~l~n~:n:as1:~i:r~~a, santana do Hanhuaçu, 810 30.' do

XXXIII - Monte Azul: o r ••pectivo aunic1.-

Ef~o~o ~:. ~:Ch:~~;~o:r~ ~:~~~~~ M1:;~ eV:i~·j06~o~~.i~;~~~
.01

XXXIV - Monte. Cl aTOS I o r ••pectl'Ot)
aunicípio e 011 d. I'ocahlv., lIotUJll1rill , Br••flia d. Min•• ,

~:r~~:lia~n~~;:~heÍ:~roH.V~~~O, J'~~~~~l&oocO~~~~~l~d.,.r.~~1~~~
S6. Grlo Hogol, Ibiai, Jtae'l1blr., Jure..nto, Lagoa doa
Pato., Kirabal•• Uba1" "

o. d. Ant&ríio Prado ~~M~n::~i::~loo~~·C~~~v~l~~le~~t~.~
C.par.ó, C.rangoi., Divino, a.per. reli., E'ugen6polI., raria
Le~., Laranjal, MlraOouro, p.llna, patroclnl0 do Murl.',
hdr. Dourada, 8'0 pr.nei.cO' do G16ria, Toabo•• Vi.ir•• ,

• xxxVI - Hova. Li... o r ••paetivo .unic1pio
•• O. d. JtapolJo. • Rio AciJUlI "

pio .'oa d. Ac~lac.,~~~ da~;~c~~~;i~.~ i::~~rt~o••:~~;:
na' • •

I - Belo Horiaontel o r ••pectlvo .unic1.-
piol

XI - Abor'•• o r"r,ctivo .unic1pio • o.
da Alvaren9&, con••lh.iro Penal lUOOo. ~ Itueta, "splendor,
• anta Rit. do Itu.to • 'l'UJo1rit nq"

111 - Alfan•• : o r ••pectivo aunIcipl0 •
o. d. Altero•• , Ar••do, C••po do Meio, Cupo. Gerai., Carao
do Itio Cl.ro! carv.lh6pol1.. Conc.içlo el. Ap.r.cid••
Cordial.neSta, O vi•• Nova l ,.... , Kachado, Para;uaçu, Poço
P1lncSo, ••rrania e 'l'UrvolAnoia, .

da Ibirit"

IV - Al..nara: o r ••pectivo .unic1pJo e
o. de 'qu•• VarJI:alh•• , AnlSr' ".rnand•• , Bandeira, coaerclnho,
coronel Hurta, ".li.burgo, Front.lrl doa VaI•• , Jacinto,
"equttinhonhaf. 30.1•• , JordAnl., Hadlnft, Pedra AEul, Rio do

:~·~~it~~:;~t~'A~~~~r.; ~~1~~~1nt~·;t~a1~~f;~:~' Santa Maria

V - Ar.quar! I o napectivo aunlo1pJ.o • oa
de C••calho RJ.oo • GrupJ.ara: •

VI - Arax' I o r ••pectlvo aunloieJo e o.
::n~:.~ria~~t:"T.pl~~~' p.drln6poH.. J>lrdll... ret1nh••

0Il de Alto Rio Doc.,~tõnr:r~:~i~::~~:r=Jv:.;:~~~p~i.:\
Porte., Capela Mova, Caranda!, cipotAne., De.terro do Melo,
Ibertioq., Oliveira Porte., Paiva, Ra••aquinha, Santa Urbarat.~ày~.~·nt. Ilit. do Ibit1poc••••nto. DulIont. Slnhor.

de Bonfim, IJru.adi~~~~ -c~~f~in~i~~a~;~~:ld:~cí~~~r:~~
....t:au. Z.lIa, Piadade da. Gerai. e Rlo "IInaol

IX. - 1'0. Despacho: o T••~ctivo wunicipl0
• o. d. Abaet', AralJjoa, Biquinhaa, Cedro do Abaet', C6rrego

:";::ia~i.::n~~o I~~~~~lr:~t~;~ ~~r~~~~~:~, J:~:i!~~6' ca~~~~
1IcNi.. , IIorada Mova da N1n•• , Nova ••rrana, p.ineira., ,.p....
ct~!. =r~g:: •• m:~g~~...~~:g:~. ou.rtel Ger.l •••nto.

X - C.r.tin;&: o re.pectivo lIunicípl0 •

;: ~l=:,Ja;::n:~d::l~úr~~~~~;o1:~:~'I::py:~ati,o&3X:~à;
~i.nta••obdl1•• T.ru.iri.'

XI - Ca~.9u•••• t o r ••peotivo aunic{pio •
H ti. Altb' Paraíb., ArqJ.r1tat Altolto Dutr., Dona J:u.ibi.,
btrela D.lva, Ila••r.ti aa Min•• , lAlopoldin., Miraí,
I~~~:~7~:'.-;~r~.oér::~~~na d. C.t.;u•••• , ••nto Ant6nio de

oe d. Aiuruoca, Al~~~'~ C~~:iindi.~··~;~t!~.~uni:;~:di~
aoc.ina d. IIln•• , 80. Jardi. de Mina., Caabuquira, Clr'*) de
• ln•• , Carvalho., Cone.lçao do Rio Verde, Crulilia, Do.

:t=~!,1~~nI~'NO~~:~~·ntt~~.~:·~:t~ó,~=::iVln~~r::~:ó
Alto, Santa Rftl de J.eutingA, sio Lourenço, &10 Saba.tilo do
tio Varde, .10 Vicente d. Min•• , slo ToM 'd.. Letra••
"rit.ill9a, ••rrancu~, Soled.d. d. Nln•• e Virgínia,

XlII - Con~onh.a: o 're.paetivD .unic1pio
• o. d. "lo Val., De.terra de Entra )1:10., Intr. Rioa d.
IUn•• , Jaca.b., Mo.ela, OUro Iraneo _ &10 Br'. elo Buaçuf. r

aunlciplo a o. de ~~~.~.j~~~.~~:~ro c~~~~~t~~l~. r:!~:;tt~:.
Noruega{ Cri.ti.no Otoni, Itaver.v., La.in, Pir.n~l,

~i;;:~l a, RIo E.para, &.nt~n. doa ~ntec a aanho,ra de O i-

XV - COntaga.: o r ••pectlvo aunlcípio • o

XVI - Coronel JI'.briolanol o r ••pectivo
JlUn1clpio. oa da Antônio Di•• t Balo orienta I IpatinÇl.,
J'vuaraçu. Joan'Ii•• Ilarli'ri•. lII.quit•• T1a6taol

XVII - Curvela: '0 r ••~ctlvQ aunlc1pl0 •
N de AuljJUato da Li.a, lIuan6poli., corinto, r.llxltndi.,
%ftlautaba, Joaquia ralicio, Monjolo8. Morro •• Garça, Pr••l
_~ Juacalino•••nto Hip6lito • 'l'r" IIari• .,

. XVIII - Dia.antin.: o r ••peotlvo .unlci-

~~t: ~: d;.;;r~:~lld:· :f~::' C~~:;~·F.~~gl~nh~~..dos:~i~::
'.li.berto Caldeira, Gouvt., Itaaar.ndtba, Pr.aldente
JtubitachaJc. Rio V.....lho. Santo Ant6nio elo Itallb4. S.n.dor
JIO:d••tino aonçalv•• , Serra Azul da Min•• e Serro1

XIX - Div1n6pol1l: o respectivo .unic1pio
• oa de C••acho, Canno do c.juru, ClAudio, Itapeceric., Pedra
do Inda!'. Slo Gonç.lo do Pará. 810 Saba.tUo. elo ':!".t~!

xx - ;'onl1q.. o r ••pacUvo .unfc1pio • o.
.. AguanU. ArCOI. lJ.abU1 c ••po ""lo. C.ndai.. C.pitólio.
Crbt.ia. Dor••ópoli.. éu.p'. Igu.ta... Ilad.!ro.. 'ain' l'i..nt•• 'iui, lantan. elo J.c.r6. &lo ~ua da II1n•••• 'fIIpirn
• V...... ~ni"'" .

XXI - Govarnador Valadar••• o r ••pectivo

~~t~p~:.·La~:nj~!ra:~~im:!.~·~~i!1In~~'n~l~~" It~~m~~~
.. ••ntan.~ ••ntan.! H.rU.c. H.nd•• P1_ntalc\ H'oip ltald.n.::m.~r~:r~.d;ir.n::Ü::o•a;I~~~,~M~.el' '. &lo J\,' el.

011 de Açucen., ~;~:I~.~u.~~:g;.o r~:::ir~:, ·ug~~~ra~
COlun•• <:Ol1Oliç.o elo Ilato Ilant~o. Div{nollndi. da Hin... _
Joaqula.,. Dor~. _~~ Ouanbl•• , aon••;a, ....t.erJ.,trid1.; Nlna.
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XLIV" Poços de Cald••J o r ••pectIvo
aunlcipl0 • oa de Andrada., BaneS_ira do Sul. Botalho., Cabo
Varde, Celel.. , Ca_otra, Jbiti\l.ra de lIina., Jpillha a S.nt.
aita de Celelaa,

x -, Carwa.. o re.pectivo aunio1.pio,

XI - Caraalnhol a t ••pactlvo auniciplo •
Da 4e. A1to Ale9J:.., callpO' Bol'ii1." Co,larado, ••pu-a.o r

~~;~~~~l~gg~0áol:~-=:~. "=:i:;.~l:..~o~:~ul~
Viotor araaff,

do sul: o reapectivo
BDQue!rAo do lAiD,

Rio P.rdo, S.grado,

tia Glorinhal

vo municipio e os deXXf~~str:~e~~~;los:~6;P~~;i~: ~a~tk~r1:
Palmltinho, .Pinhal, Planalto, Rodeio Bonito, Seberi, TrJ.,d. D

do Sul, Vic1ente Dutra, Vista Alegre e 'J'lIqu.ruçu do Sul

oa .de Camb<llr' do SU~~Xc;n:i:~lld~;quYr;~:~~~~~oP:~~~~~t~ :
51o l'rancl.co d. PIIUlBI

XX - aravata! t o r••pectivl) aunie1pio _ o'

O. 'da XXVI - O.ório: o r ••pectivo .un1cipio •

Ant6ni~~:ip.~~ig:~'T;~~:Od~aAr~r~~·TO~~:;~ig~.;~! .1~1~
C.phoair... , "

XXVII - Palmeira da. Mi••Oea: o r.specti-

Ub:~~t;i~~lza~o~Slt.~:nt~~:~a~~nd;ei~~.:rR~~d!nh~~n.tllntitl."

XXVIII - Pftfõ&O Fundo: o reapectivo auni
cipio. OS de Água Santa, Ar"orezinha, Camargo. Casca,
Ciriaco, David Canllbarro, l:rn••tina, Mar,u , Montauri, Nova
~;;:j:::; ~:~lnr:i~l: Jf:~.t.~l\l, Seiefina CorrA., .,.rtlo,

XXIX - Pelota•• o r ••paotivo aunlcfpl0 e
O.,4e Can'luçl1, Caplo do lAlo, Horr-o Red.ondo e Pir.tinil

• 0fI d. aanta Vitórl~~o- p:f:lI~r:n~:~ ~o;:·g:c:~~.; JrUnlcipl~

o r ••pectivoXXXI - Ho.'rio do Sul =
aunioip10 a o ela Caaaqui'

XXXII - Santa Cruz

~~;:~;fi:~a~ I~:):a~:, A~i~~~nodoGr;~X;~'
Sobradinho, Venllncio Aires e Vera Cruz:

d••arra do Ribeiro ~XildO~:a~b~~ ~ui~·pectivo aunicípio • o.

XXII - 1:1ui: o raopactivo .unicipio ao oa
da Ajurlc.ba, AU\luoto Pooton•• Chi.pett. o JÓi.,

XXIII - lAjeado: o r.spectivo aunlcipl0 a
o. d. Anta Gorda, Arroio cio H.lo, "arroa C•••• l 80. Retiro
do Bul! Cruz.Iro do Rul, r:nc.nt«do, S.tr.18, Fontoura X.vi.r,
IlcSpol a, bl19rantei l'fiuçuJn, Nova Or'.c18, POUao Ho"o, Pro"
~~~~~la~utln9'a, !la Vlldo, Roca sal•• , 8'0 Jo•• do Iferval e

XXIV - Hontenegro: o re.pectivo aunic1pio
~.:·~t.:~r:~iv:~~~h~~isu~o."T;~~:ri~araonl., ••v.r.... , Poço
pio,

pio. o. d. Antônio ·~::;d~,C~;~~~:.d~aG~~~h~;.:~c~~~~o:~ici-

XIII - Cruz Alta: o re.pectivo aunictpio
• o. de Condor, porteI'" za dos Valo~, J:birub', PanaJlbi,
P.juçara, Quinze d. Nove,.cbro, Saldanha Marinho, Santa Nrbara
do Sul. Tupanclr.t&:

. XIV - Erexlm: o respectivo Ilunicípio e 05
de A:t'Btibi!\., Aurell, Bar·i.o do Cotegipe, cacique Doble, Campinas
do .sUl, Entre Riolõ do 'Sul, ErebBngo, Erval Grande, Estaçào ,

i~:~~b;zi~~o,sur~urg~~útJ~;;?li~ac~:~r~h~, I~~;~~ytnodoRII~;:
:6~i~~.0M~;oúr~t~~~'li~~ngo::, ~~.g~~~; ::~av:~~~~la,S:~:~~~:~b
d. Al..ic!a, '1'r'. Arroio•• VJaduto.:

xv - EIlt6ncia Velha: o relõpectivo .unict
pio. o. d. Dois. Irmio., Ivoti • Santa Maria do H.rva1;

XVI - Esteio: O re.pectivo auniciplo;

XV!I - Fllrroupl1ha: o respectivo aunici
pio • o de MO\'fa Roa. do Sul I

XXXVII - Santo Angelo: o r ••pectivo
.unlciplo e o. d., Caib.te, Catuiptt, Cerro Largo, Dez••••i. de

:g:::Wprr.~~r;o:~~i;ávi:~~'rá~u~f!Gg~:;r:~, ~~~rWf&d~~nz:~:;
.10 "i911-1 d•• Mi••O•• , 810 Nicolau • 810 Pllulo da. Ml••t>tt:.,

XXXVIII - 81o .8orja: o r ••pectivo am.1c1
pio. o. de Itaqui e Santo AntOniC] d•• "1••68."

XXXIX '''' Slo JerOniao: o r ••s:ctivo awii
~~~a~ o. de Arroio doa »..to., Buti', Charqua;" a.. CIlntral

• XXXIII - Santa Maria: o r ••pactl'Vo> .uni-
c:1p10 e oa de F.xinal ' do soturno, P'onr,lguairo, Ivor' , Júlio
:11~:i;;1~~rli~:;.' Nova Palala, S o Pedro do Sul, 610 Sap4 •

ia • o. 4. Alecri.~X~I: ;l:·ni~.,1to;t;t: ~~·~~r~:~ ~~~~1~;S•• Ml••o•• , cAnOido GOdoY, Doutor Mauricio Cardoao, 01ru',
Horilontina, Indepand'nci., Porto Lucena, .ante cri.to, Te••
tia Maio, '1'ucuneluva a 'l'uparanel1.

XXXV - Canta., a do Livra..nto: o re.pecti
vo lIWIicipio a o ela OU.roi,

XXXVI - ••n tJ -90 I o 1'.'peictJvo .un1c1pio
:.:-r~:n~:~~r~;·Á.~l:o:r~~~,vi~~~:~l~o"~~i,&.pel'.nQ& do 'uI,

XLVIIí: - .Babar', o raop"ctivo .unic!pio a

XLV - Ponta Mova. o r ••pectlvo .unlcipio
• o. de Abra C••POr oparo da Serra Araponga .arra Longa,
C.juri t Canal, Co abr., Do. 81lv,rlo, Gu....clab.r Jaquari,Pear. 00 Anta, Piedade d. Ponte Mova, Porto P De, Raul

~~~:~~ ~~oG~::;~'s:~oHt~:i ~:ni:t;~u:i~OJf:~~:l~~:o,r.~:~;~
serlcita, Teixeira., Uruc'ni. e VIço•• ,

XLVI; lJouao Alegre: o l'••pectivo ll'Iun1ci-

C~~n~'o~ltc~~ho:l~:r~a~aHi~~:, R~~~~~âú~:~;~&ca:u~~t.é.r:~~~~
~~i~:~lll,~~~~:~~ do =~~i~~~~~ I ~~~~iid:~~;~, do ~:~~~;
~:=;~~·á.~~:~ :~n:t.~il~Áo O:;~:~7~~t d:ani:l.Ri~r.t::
lIan.elor Jod Bento, silvianópoUo a 'rolaelol

110VJJ - aibairlo el.o lIa"ao. o r_paotivo

o de caa~1

-.ioipio,

IJ " AlOlJUtal o raopae:Uvo aunicipiq,

JJJ - Alvor.tI.' o 'raopacUvo .unicipioJ

IV - Arroio Gr.nd.: o' I'e.pectiVo aunici-
pio. Da d. Banal, Ja;uarlo a P8:dro Oaórlo;

V - 8a9' 1 o re.pectivo aunicipio • .0. d.
Doa Pedrito, Lavru do Sul. pinheiro Hacbadal

. VI .: Bento GOnçalv••: CI r ••p.ctivo suni-
c:lpiQ" e o. d. Carlo. Barboaa, cotiporl, Doia Laj.ados,
".gund•• Varela, Garlbald1, GUlbijl1, Guas.or', Hova Araç',
Moy......no, Mova Prata, paraiJ ProU.l0 Alv•• , .10 iJorV81'
_anclpolio, Vi.t. Ala9ra !S" Pra.:. a Vilo Florao,

VII • __l.zo,tnha,' a "..paot.ivo lIUDioi-

UV - Ubarab.,. o r..pactivo .unicipio a
~ de ACjJ\l•• co.~rlda., 'caapo Florido, cone.10lo da. Alagoa.,
~~:~i=; I'ron .1l".~ "ru~.l, Pir.juba, Planura~ 'acr--.nto _

oa ela Inelian6poUo, [NJk;ne-m~a'.:~t~:~~i~v:un~~o:
TUpactquár.1 ' ,

LVI - Dna1l o re.~ctivo aunlc1pl0 a o.
.. Arino., )ontin6poUo 'tla H1n.o, auritio a !'OBOOO'

, LVII·" V,r;inhal' o t'••pactivo Jlunlcipio e
oI. de lIoa "~r.ny., c••~anha, CarlM) da Cachoeir., Coqueiral,
fi:!s::~.~~~c.~~.Óon9:~:·d~oi.=;~: '~:~t~:.::'.v:rg:~
Pontu,

A,rt. 24· ~ ria.. o,oia definielao.o 'r..o
ela :lurbeliçlo el.o Junta0 ela ConciUaçlo a ",ul\l..anto, loaali
.ael.o n.o oieloela. abaixo, pa~tao • 4' "'\lUo no labolo
... aio "Gr_ tio IUl, ...

X - -Porto Al-vrel o r ••pect.ivo .unic:lpiDI

.io,

VIII - Cacm..1ra do lula o r ••pectivo

~~ir;:n:O~00: ~=l.~r:~c~:íf~=; p~·i:f~V:a~:1.:Uàb
a"l, a..ti"",. laaa a Santana de Iloa Viota, .

da c.rr" Grande do .~~,-c~!:~~~Jo:.r;:n~r;~,·::~ci~:r:n~:
....u1 a 'rapao,

XLIX - Santa Luzia: o rcsapectivQ· .un1ei
pio a. OI ela J.botic.~ubao. 1I0v. unllo a 'l'.qllar.çu da lIin.. ,

L - alo Joló Del' R.i: o re.pectivo .Uhi-

g:~~.; t:qo:- ~::;á:~l~:cÍ~~or~.loe~:v~:r ~~ri::~' :i:;.n:~
Piedade do Rio Grande, pr.doa, !le.ande Cc~t., RiUpolla •
Tindentaol.

• oa de Araça!, ~.t~i;, S~;6h:::f~:·: d: ~~:~~t!~:et:~~~if;~
COt'diaburvo rortuna de lIin.o, runU'nelia, Jnh.lloa,
JaquiUW. ;araopaba, Prudenta de Moraio, '!lntan. da rir._
a llant.... elo Iliacho, o o

, UJ - 'h6tllo otonh o "aopaat1va .uniei-
pio a 00 de 1.0uoo raBOO.. , ar.9u.i/: At.1'ia! larilo ••
"rtdpolla, Caapan'rio, c.ra1r Carlos hIJ9•• ,Cnapada do
Morta 'rancl.oo ••d.aró, Pra a••par. xt,a1p4, Itallbaour1,
1Qobl. t %~ln9'" ,lAdainha, Nachacall., lCallc.chata, Nanuqua,.
Mova Móalca, Movo Cru.airo, O\Iro Verde d. IIln•• , Padra p'ra1-

::'~~::~o~:~:~:r ~~~=2:, J~::\I~:tf~i:OVie::. =~~~o

de ara. do .1"&, Dl~I~I.i.~W~r:.~:·~~~~I:~~ty;~iOG~.r~~
nl, Guldoval, Guir1oeaa, »lere'.. Paula CAnd,ldO

d
Plra~b.,

~::f~:~t:l~.1:~~1:: ~~u~:rr:: =~tln:',~ ~~:~n4á ::na:i~
aranooJ •
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...mtolpio.

XXVII - ••nto AntOnio da J ••uas o r ••P'lc-

11::1:,;i~~1:'C:do~o.::,~i~r:·M.4~~~UiC:'duc;mg:1ç:;i~
Muni. Perrelra, .azar.á ••1in•• da "argarida, ,alo P.l~, Co
II1vuel da. Mata., Taol ndia, Varz.clo • "'.no••lau Gui..r .... '

XXVIII - S.nhor do Bcntl.; o r.,.p.ç:t.,ivo

=i~fr:~iri:,~tt:t=~~~~::~1~i:l==~a:'~-:~n.:~rwJ-
· . XXIX - .1_. Filho. o ....peoUvo a ....l01-

pio. O da 8io Saba.tito"do ·Pa••é: . .

• XXX - Teixeira de FreitllS: o rer;~ctivo

t..j:~~~O":d.~:O:-Hat~~O~~:fjc:r:~::·;lço~~}r.pql, ~ .~h••,
,XXXI- Ub.1,,'''· o r ..paotlvo aWlicipio .•

~i.n:itl~.lo::nta~~::~l'ndi., Jiqutriç', Laje, Mutu1pa.,

os da C.iru, Ca_u,~~~pi~:~a~l~~,~·:fi~ti:~.~~~Cí~f~a1
do ,Morte, Pr••idanta Tancr.do Nav••• Tapero',

XXXIII - Vit6ria da éonquiata: o r••pec-
~~::.,:1:~~~~,. C::t:o~·9~iJr~a.~.~~~r.r~:, c·:h~n:~.
.1.na1~, JJoq&e•• 'J'r...daJ. ,

b) no set.do d. lkrq1pa•

I - Aracaju: o r ••pectivo aunic1pio. 0&

~~"ed~:oC~l:t~::~/t:.pqran9a"'~jud., \Mo••• Senhor. ~o

. 1% - E.tlno!.: o r ••pectlvo aunlc:lpJo •
oa d. crlatlnAP4-11•• Ind,tarob&. It.bo.tan1nh••••19a4o, S.nta
lAIaia ,do ltanhy _ To.ar do Geru, Umbat1ba,

· 111 - Itabalna: o r ••pectivo .unlc.1.pio ..
os de Areia aranca, C••po do Brito! c.rira, Macaabira, k.lha
~~~ .....ita. redr. 1101••• nhio. iUbal..6poU•• 5Ao

IV - Laqarto: o r ••pect!vo .unicip.1o • oa=l..~..~t~~~!':-~:~=:í J>oço V.rd•• aiachllo do .Danta••.

V .. Mariua: ~, ra5pectivo aunio!piO. O.
d. C.pela, CarJlÓpoli8, Divina Pa.tora, General Maynard,
Japaratuba, ~ranj.lra., Piraabu, Riachuelo, Roa'rio do
e.ta~.......t" _. d.·14.... S.nto baro d.. Ilrot....iridr

VI - lIo••a S.nhora da CJ6rià: o r ••pecti
vo aunlc.1pio • oa d. carincW da 810 Franei.co, raira Mova,
Gararu

l
Craxo Cardo.o, Mont. Al.qra d. sartllJ.pa, No••a Senhora

:r:r:~,da, ,P090 "cSondo, Porto da Folha ••'0 Hi9Ue l do

o. da Aaparo do B~~r pr~~~r;~~: ~~l~rJ~iV~r:~iÇá~~~d.~
~~:=, =ro~t.~lo..~~=il;~h...=:.Pl~~r~t~, i:t::.~:
p.ca~uba, alo PranDi.co _ Telhaa

Art. 26• .l Fic.m ...s1. deCinidac IlS .r.a.
de juriadiçAo da. Juntas de ConcilieçAo e Julqallento, locali
••da. na. cida4e. abaixo, pertencentes ia 6- Reglio:

iII) no El!Itlldo de PeTnillrWuco:

I - Recit., o r ••pectivo aunic!pio • o d.
".rnando d. Moronha:

~~~7 :a~i~Úe~;~~rt. Dutra, Blo Gabrial, sou~ So.-

XVIII - Itaberaba:: o Ãspactivo .unicipio

;pí~,C:- I~:;~:,Gr~~::un:~Vi:~ç61~, or:~~:j~;u·~t~ii1ó
lo..... 1111_. JIuCuq'. Rui U ..bo... Ut1nq•• W.gner,

c. de AlIIadlna, auar~:';,Z~~:~l,OPÍ::h~t~r~.~~f~:.t:
bul, Governador Lonnto Jdnior. Ibicar.í, Ibicui, Igua1,
Ita'!"lpe. ItaP'. Itaplta"9.. Mov. canal. • ...ta cru. da
vltiri., .

XX - It....rajul o r ••pectlvo aunio.tpl0 e
e- de Jucur1I9U, Pr.do • Vereda I

e 011 ~ C••tia, En~:U;lf~:~;l~~,rtI~C~~~ =~~f~
JIalqulnlqu. a aibei..Ao do Lal'9o, .

· . XxIi - J.oobln.: o ....peot!vo ..unloipio •
o. de C•••, -cald.lrlo arand., Capi. Cro••o, Nairi, Miqual
Calwon, Mirah9aba, Mundo Movo, ourollncU., Ponto ,Movo,
Qui"abeira, ••11eSe, .10 30.' do Jaouípe, aarroltn41.,
"apiZ'a..tá, VAra•• Nova, V'rl.a do Poço • V'rll•• da Roça,

XXIII - Jaqui', o ....peoUvo aunioipio a
Da _ Aiqll..... ApII.raaa! ao. NoV•• lrat,Uba

é
It.:l1. ltaqu.....

~~: ~=:i~;r;;.d~o;·~~c:,:-~·i~.It~~:~~· ,.Lag. de!

_ .. caa~ hv.; C\ar~cJ:' i.~;:.~r:1 .~b~:~~~tvo aunfo1p10 e

XXV - Paulo Aton.o: o r ••pectivo .unie!-n:x:...::, :c,.~:~:·i.n~:I:r;i:td.,G16rJ.., J.raaoabo, Pedro

. XXV!' - Santo baro: o r ••pectivo .urde:!-
pio •. H. Ü ai. Prenoi.co do Cond.a, ,Saub&ra. ho4oro Saapalo

. e TII"_ XOV.'

XL - do t.opol.'do' o ....notivo auniolpio

~o~: t 1l~~~i~Dca=-~U:·~~~l~·.t· =~1aoill~
~i. "

XLI - ••pi..lUl9.' o' ....pactivo ......iolpio •
Da de Cal:po Boa • Nova Hartz,.

.l!L1t - ••_1.' 0..' a\ll. O ....J*'Uvo

XLIn -~. o ....'DeDUvo _ioipio.
De _ Ivre:li~•••rot>'. aio.1Iibo. llo1anu-. n:.. CDI:oU,

XLIV - !'d. Pu_' o n,.pactlvo -.1oiI!:." cc a. ara!a, caapo MoYotocaroael aic.WO, . Crl••1uaal,
-:;~~~~r.-..~tt.toCa= • ~ JIuU._.~ - •.

.XLV ~ orrl1UlfO. o ....pactlvo· -.101plo••

XLVI - Vl'II9Uaiâna••o·....paotivo _101-

XII - Iun6rtU•• '0 ....peotivo .....lofplo •
=~ .:-..,.=n:-í...:.~~"X:.~t:l Ita~1Jdri•• ltapül.

. XIII - rel... de ....tana. o ....pectlvo
IIWllofpio. .,. da Àqu. Fri... blIU. _I.",...·Angua....
Ant6nio C:.rd...o. C...d••l, cont..i9l0 do Jacu!pe. CO...O _
Nad.! Iohu. I_••tII.· I ..ar' • u ....Ao;...:ntad... ..f••l

=1~&.:-=-'?::~~ i::"~ln6=1:t.. •.'l'Imq:t:::~~ •. do

. XIV - au.n.al.>lI o ....peoUvo _ioiplo •

~~1~ C~:~~~:~i~.nfi:tnioc·~rm:~i:l~~lr:.::,::~,JIo~:r'::
llatina. ouro Il..anoo•••1... _Ik1llu Alto• ..-tUo Lu.....
:1.1..... U1:andh

XV - 11"'.... o ....pecUvo .....lôlpl0. De
de canavl.i..... Itaear'. Un•• Ul'IIQ\"".' .

• . XVI - I~.II' o r ..~UYo .unicipl0. Da

~:l~:~lU~;.,~:l:.e:~~·Ib91~iú\aU"I~~IIa:à~·ÍIqv~1:
UbatA • Ubaltaba. .

c. de blfrlca Dour.d~~;r.%r:':"n~.:~·CCZ:~Y~;::lc~~rto~
Catarnau., canarana, central, Gentltl do. ouro, Ibi~,
IbltiU, Jo&o Dourado, Jua••ra, Upl.o, JIo~~ do Cba~u.

. pio,

. XLVI~ - V.oui•• o ....peoUvo aunio!pl0 •
... d. Andl'll d. Róoh., .1Ihi.....oao • aoa "••u.. c...l.n>a. ....-
pld•• Ibl.Ç'. Ibl..uuu, :lp6 • Lagoa v lha' .

. XLVIII - Vl..o. o peotivo mUt1a1pio •
De __tardU•••1'":'.... do .ul • or.V .

Art. 35 - rlo....da _Unid.. 118 'r...

:-...~:r=i~t~:::~i::._pe=~=o.·I~U~-=~'_li-
. .) no .._ da -.M••

I - ••lv.do... o Pae:Uvo _101pl0 ...
.. ;Eupe..io.. Lauro .. rreiua • v cru.,

. 'XI' - Al~\IOinhll.' ~ ....~oUvo .....io1pl0 •
... de Ao.:lutiba. Apo"'. h.Qu. lU'aaari. C."'.l da .Uv••
.CIltu. I>!tl'eJ10l!' "pllp18da.~.ourl_u. _o;
I'oj_ ••• .- "! lI1•• / • • •

, III - .......i..... o ...._ti.........iolpio •
... de An9ioal.· ..1an6poli. C.tolIn<11.. COta9ipe.
crl.t6poli•• ai_o \lu ,,_. no DaailNrlo. _ ..1"1" •

. ri - _ 01..... da Lapa. o ....pectivo
aunlc:lpl0. 011 de 8oQulra, Bre101Andla, CaMp;tli.,
Ibiplt."'J.l llao.lIl>u. • ....fl"9~t aiaoho _ un.. •...ta
.....1. da V t6r1 tana! "o ...11.. do COrlbe, Dour.-
.............. dQ lI'll;,.,lt!l· ~ ""to ~ 'J'aboc" ao :10 !•.1~'

, , . . v - .rw..fio. o ....pe';Uv.. _iclplo 11 ...
da h.o.tu. Ba..... dá íatlv., C.cul'. COndaIU>a. COrdal....... 00.

~,;~~,;t~~·~~..~~~-=:~l~~~UIl~i".~::"~·r:dr~~oa .1~~:
Pr.aid.nta Jblo oua-.· Rio da Conua. aiQ da Ant6nio.•
~.Ç\" " .'

• Vl: - c...çA. o ....~oU'vo .....Ú'lpio. o.
de Ar.taca, ltaju dD ~16nl., It.aranti., JUII••ri/ Ma.cote,
••u Brul1. l'Dtir.qlá;, "o "oa' da V1C6".l,., ....ca Luda, •
santa Na..la aten.,

VII • euaçarl. o ra.paê;tlvo _lolpio .•
... .... Dl.. d'Àv!l•• ItaIUl<Jr•• Nata de "o 01060'

VIII - candei... o ....p..,tivo .....lo1pio •
... ,de Nadre de Da"".· .

. .. , . IX - . con<>aiçAo do COlt6. o ....pectlvo
.....101p10 .• o. _ Araoi .."~t 81rltl"9•• capeI. cIO Alto
Aleg.... Gav1Ao. Mov. t6U... ... de sen.. ..U

1
....
1
.1Ind1

i
••

Ri.chAo do ".ouipe.....tal.... do Dcaiftgoa. 'facf ndi..

valenta. ic _ Cru. d•• Al".' o ....paotivo a ....loi-;
pio. oa d. Cabeoeira. do Para9\l."u, ca4:hOfalra, C••tro
Jl.lvea, Cone.içA0 d. r.ira, GOverna40r lIaM.beira, Itatl.,
..."._lpe. llurlUba.....t • .,....ainhll••Ao FUi". .pa89U,

. Xl - E1lo1id.. da euftha, c. ..••pectlvo

;~1~~i~.!i6~~t.~~:~·~::~~~t~ái:;i:~O.:-n=~
bal, .'fuCl...o • U.II6.
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VJ· Sant.an.. do Ip.n.... : o r ••p«~t.1V(

~~61~r~ha.ec:a~:Pi ~l car~:~~os~r~l:iro·~~;:r~. ~~; Jti:~h~::
lnhapi, ".ear.· do. Ho~n~, Jaralll8tai., Kar.vilha, "'.r Grand",
Honte!rópolis, Olivença, Olhe d'A9ua da. Flore•• Olhe d'Aguf
do Ca.,do, OUro I!lranco, Pllestina, Pio de Açucar. Firanhll(;,
Peço da. Trinch.iras e Sic Jo.f d. Tapera:

VIl - 110 Lub do lI'A1tunde. o ra.poctivo
aunlc1pl0 • o. de Barra de .anto Ant6nio, Flexelra. e Pa••o.
de c...rav1ba,

Vl11 - slo "lgull do. Ca.po•• o r ••poctl
vo aunlcipl0 a o. de AnacU., Barra CSa 81.0 Miguel, Caapo
Alavr., coruripe, Marachal DeOdoro, Iloteiro • Tanque d'Arc.'

IX - Unilo do. Palaare.: o r ••pectivo
aunioipl0 e oa de 8r.n~inh., Ch' Prata, CoIOn!. IAopolcUn.,
~:~i:g:·~:'"~~:3U;••lo ~:, c1:.~~:~' MurJoi, .OVO Llno,

Art. 27.~ Flc•• a••l. detinida. a. 'r•••
H jurl.diçlo da. Junta. da Concili.çlo e Julqa_nto, loe.li
••da. na. oidade•. abaixo, pertencente. • 7. Ra9ilo f no huda
do cear"

VI - Brav•• : o r ••~ctivo auniclpio. 01
t~:~i:.; ~~i;tta-:-lvaço, oeix:.. do Par', Portei. alo

VII - Capan•••: o ra.pectlvo aunioipio a
o. d. A\l9Uato Corr.a, Bonito, .ratJan9., CaplUo Poço! Carra
fio do Morte, )fava Tiabotaua, our'a, Pelxe Boi, Pr ..vara,
;t~~~~i;l.::~t.Nada do Par', .antar~a JIovo, do Joio cta

t VIII _ C••bnh.h o re.~ctivo aunicipio
• OI d. CUruç. Iqarap4:-Açu, Inhanqapi Irituia, Haq.lb....
aarata, Ilaracaní, Marapania, aio "ranel.co do Par' a 810
NIVual do QU...,

IX - ConctLiçlo do Ar.;uaiaz o ra.pactivo

~:í~:~~i:.~ti~.d:oRi~.q~:Í~~' ::~·~~~i~ ~niin::~ia~rl'=t;
do Hort:e ~ Tucual e Xinqúara,

X - ltaitubaJo oraapectivo wunic1pl0 e c.
da Av.iro • ItUr6poll., "

d. Boa J ••u. do ~;n~t~:~:.~ej:·~~;~~: .:::lC1~~~ai~~
~t~r~r;~~,~air~V:~l:~ndondo P.r', 810 Ger.ldo do Ar.quala

XXI - Al..iriat o r ••peetivo llUnielpio .•
Da ela GUl"\IpI, Pr.inha • Porto di 110.,

IV - Alta.ira: o r ••peotivo aunlclpio e
'o. de Ke41ci11n4ia, s.nadoar Jo.' Partiria a Uru.r"

V - Ananindaua: o r ••pect:ivo .unlcipio •

I - Portaleza: o r ••pectivo .unic1pio a
oa de AQulr.&,· Beberibe, C••cavel( caucala, Chorozinbo.
h.tlblo, Cuaillb., HOri&onteb Marac.nau, M.r.n~.pe, P.c.ju.,

=:~·cÍoP::~~,.:~:ir.:i:'do~~o=!rr :c1:t~::, a&o

oa 4e AO.r. , ~:~l:;~rii:~t~a~"h~~;r~.~uni~:~t~d4~
C.pl.t:rano, g:rid.de

l
GuaraalrAn9a, I'tapi\\na,. Itatlra,

,JlUlunqu, OCar., Paoot , P.lúci., Par.aoti e Radençlol

oa da 80. Vlaqaa,II~r;ç~ra;ed:ldr:liri~r:~tiv~n~~~~i~_~ia~
Ipapor.nq., Ipu, Ipuelra., Hon.enhor T.baa., Novo Orient.,
Nova Ru•••• , Paraabu, Pir.. Ferrair., Poranq., Santa
Qq.lUrla, Tuboril • Ta""

IV - erato:.() re.pectivo aunicipio e o.
de Altaneira, Antonina do Norte, Araripa, Aa.ar~, C••po.
"1_, ".ri•• Brito, JarcUa, Nova Olin4a, Pot:an91. Santana
do C.rirl'

V - Iquatuz o re.pactlvo aunic1pio. os
ele Acoplar., Arnelroa, .aix10, caril1., catarina, CedrD, ICÓ

f~~r:::ti~~'~rx~~~.~:~1~.II~:r~r;b-:::~i:~r~;6., plqua

VI - Juazeiro do Morta: O, re.pect"vo
aunlcípl0. otI da Abafar., Auror., 8a.rbalha

i
Barro, B:rejo

Santo, Cariri.çu, Granjeiro, Jati, Kaurltl, Ni &91'-., tU••lo
. V.lha. Penatorta • Porta1r•• , .

VII - Ll.oairo do Morte. o r ••~ctivo

~~~io~~~ ~.9~:re~:,,~1~a~:~i~~r.Arag:~árl:~r'ja~~:::
Mora~. Nov., palbano, Pereiro! Potlreta_, OUixer., Rue•.•• ,

-Slo Joi.o do Jaquarlbe e Tabule ro 40 lIorte, ,

Vl11 - Qulxld': o ra.poctlvo auniclp10 •
o. de lt.nabuid, Deputado Irapuan Jlinheiro, Ibarata..,·
Iblcul'tlnq•• Jladalen.. Milh', Pedra aranae, Qulxeraaobia,
"n.dor Poapau • &olon6pol.'

de Acarad, AlCant:.~:,- =~~~àa~ r;:~*i~:~1~r~o~:~
C.-ool., carlr', carn.Ubal, Chaval, Cor.ad, croat'! Cru',
po~11ha, Frachelrlnh., Gr.n~a, eraaira.l Ouar.c aba do

::rcà: ~:~~r~~~l.~ra~:~:p.,I ~;a~a, I~rr~':: ~~;:r::
IIorrlnhoa, Nucaaba, Pacuj', Reriutaba; 'antan. do Acara~~ tI.o

ge=:':gm.:~n~~~.~'v.;;t~;u~;19a:~.~~~.~~' Uba a~.,

Art. 28 - rie•• a.al. c!efinicS•• a. 'r•••
.d. juriadiçlo d•• Juntl. d. Conc1Uaçlo a Jlllva.nto, looaU.&da. naa g1dJl~. abaixo, pertencente" l •• Jtag-ilo:

a) no ntado do PaÁ'

I - "1'., o r ••~ct1vo aunic1p10 a Da ela
••lv.terra a loura,

o. de Ac.r', Barcar~;,- =f::~;~~~~~r;i~j:.m=o :
Ponta ela Pedr••'

41a, CDncIado,

. . XIII - IVaruA6. o rupact1vo _101pio •ClIl" :rtaar_. ltapi...... ' ' . ' .

XIV - lpoj_. o ra.pacU"" _ioiplo,

:IV - J'-Uo. o ....PMlti"" _ieipl0 • o

xxv - .h IooIIrallÇtt •• llatl' o . ralpoctiY~
_io1I110 .... c••r.,I.'

XXVI - larr" t.lhldl' • r ••poct1vo .uni
cS.l0 .......tJ.nla. C:.l,,*,,1. carnaSbII, Plorl•• e Triunfo'

xxvn - ••rUn•• : o raapec1t.1vo aunidpio
• H de Af'.~ d. ln;.1.1ra, arajlnho, cv.t.ôdJa. X,u.racJ..
2ft9a.eira,. tapetla, .60 "Da' do 191to, .anta hrel:inha.
1011410, T&bira e lJ'UINlr.t.... '

e oa de Fral lIi9u.li~~J~,;~U~~1::':~:=:i~V;.q:~~i~l~~
.ao Morte e vertenta&J

XXIX - "1"'~: o r ••p-ctivo .unic~pio 
0& de Caaut.&nva. ,..rra1rH. ltaabé.llacaparua a "0 VJcante"'rnr,

. xxx - Vit6ria do ••nta AnUo. o r"r.ctj
YO aunlcipio • oa de Ch' .. Ala9ria, Ch6 Grande, Glór I dt'
OoiU, ar.v.U a PoIIboa.

b) no botado" Atla90a.,

.. COqUeiro laco••1~ i.a~;:~1:~n;. t::r:e~v:o~~i:1~;tu~:o.

11 - Arap1raca: o r.'PlIct1vo aunícipio e

;:Jr.:~·~9o~~:4c:~o.~6:.r~r~·~r~::!a lCj~; Gi;~:or:~
lIar v.rulM. lIinador do J.cinto, O\lebranquiho. 'l'aquaran., e.
'l'rlip~,

o. de caJu, ira. ~apef~~ -vt:~:~a~1~o~~..;~t~n:~~1ii~~~ :.
aoc. da ".t.~

IV - Pen.do: o r ••pectivo aunicíJ:'io a 05
.. C••po cran4&. Falir o.••rto, Igreja lIova, Junqu.~ro, olhe'
:;~'::~~;i~:; Piaçabuçu, Port.o "al 40 col*gio, ...0 ar'. •

ti - Porto Calvo: o re.pectJvo aunicJpJo e
05 ele .laculpe, "apatinga, J\lJ1di'. Ilara;OliIi, Matrit ..
Ca..rag1tM.. Porto da Pedras e 1'0 JU;uel doi "~ll.;r•• ~

Xl - Ar.dpi"'.. o ....PMltlYO ....ioipio •
.... -..doo6, lpUIo1, o..douri • ftlnlSada,

1%1 - "rral~; o re.pecl'tlvo aunto1.pio •
.... ~o~, lio~ ela COr6a !Ir_ .lariJlbú•., .

. IV - ..lo J.rdb, o rupaotbo .....1011'10
e ... da aaojo da _ da _, Ianbari, iao ....to do llnll,
11Io caa_ • 'hO.ll1b6,

• ' 11 - Cabo' FO nl.PMltivo llUlIiolp10,

VI - ~n.' o nlaPMltivo II1IIllclp10 • Da

~Ia loa9OIl da ItII.....,. ;I~·~~~~ru, o r ••pactivo II1IIllc1pl0 •
Da da' Agra.t1n., Altinbo~ larra da Guab1raN. ..••rroa.

=~~,.~~1~:-::oc~1~lbe~·~~·J:~:~r.d:··~:U~
i'od_, .

4Ia IIorano,

Da d. _ Jard1a. cu::..; ~~1=.~ N::~~~~~g...~Clnb6, ....lr....lVad1nbo,

XVII - 1I••lr' d. IIata. o r ••rtctivo'
~~~~':V~~raIAl1an9.' ....no. lllr... ltaqu tinva.

llVIXl - oUnd., o rupact1vo _lelp1ol

XIX - ..z.aru. o rupacti1(D _lelpl0 •
.. da 4lIua ftata, _l.lra • JooquU 11_'

. xx - .a"U.ta. o rupacUvo -..ieipl0 • o
de AtIca".~,

". .. Al.V01nba, ~~=~'~~~=rt:v:
ti, YalrtllX'Oaa,

xxu - Petrolln.. o rapoctlvo aunioipl0
o DII da! Afranl0 .. &anta !larl. ela _ vlata,

XXIU - Il1belrlo. o rupoct1vo 1I1IIl1cipl<
.. DII da llaara:li. COrtla • Priaavora,

XXIV - ••lvue1ro. o ra.l:!ctivo 1I1IIl1c1pio

;a~at:la~-t~~.~..rc~ta~r=L.. ~}~i~ ~~1!.
XM, bua lkrIa ~,Ver~j.~t.e, .

.... ..1.. da ~l~~ Cu~r::-~~pa=-=ol~~~
lfAr.iali _1.., QIIipajl6,. lio "_ito do .IU,

IX - laoada. o ....PMltlYO _iolpio,

X - Floraata, o raaPMlt1.... _iolp10 • Da
,. "l'a de lio rr.nci_, lItiaida , INj', Itilcnarubll,
bv.llllllia • 'hOar.tll,

XI - Gar.nhWJ8' o r_PMlt1vo .....iolpl0 •
..... Acmaa "1.. , Anvalla, _ _lho

l
....110,

~lr1n1i., Ca.U. calç.do, CIlnbot:lnbo t capoeir•• , éor
nataa, I.ti, Ib1r.:luba~ Ital!>!, J\II>1, ..'1.......~ do 0IIr0,
hl.-rUMI, hr...._, AI"'. AO JOAo. !tano.iJIbã, .

. XII -.~1_. o ';""PMltl,"o ~olpio • ,o
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XI I - Óbldoa. O r ••pect.lvo aunlcipl0 • oa
da Alenquar, P'.~o, Juruti a Orixialnlõ: XXI - Marechal Cindido Rondon I o. r ••pae

tivo aunicíp~o e oa de Guairll~ Nova Santa Ro.a e Terra Roxa,

XXII "7 Mllrinqá: o re.pectivo aunicípio e
o. d. Atalaia, Coloradoe, Doutor C••arqo, Florai, P'lo;s:••t.,
r16rida, Iquaraçu, Itallb4i, IVlltubll, !.Obato Mandaquaçu,
Madaqu.rl. H.riaIva; Ouriaona t Paiçandu, Pr••ldenta C.atelo
aranoo,. Santa 74, Sarandi a Sao Jorge elo.lvai:

• O' de. Antonina, XX~~;r;q~:~:~:~u'~u~r;~~~ti~~ti~~~1Pi~
Korr.t•• 1

XXIV - 'Paranavai: o reapecttvo aunicipio

=o~~.~eG~;r~aç:~r~~~j,~~~~~~~ ~~u~~t~oJa~~l:u~ii~â:~ar;:nd:~
Xarllena f Hirador, Nova Al iança do Ivai, Nova Zapar.nça ~ Nova
Londrina; Par.íao do Norte, l'ar.naci ty, P.ranapo••• ,
Planaltlna do Paran', Porto Rico, Quer'ncla do Norte, aanta
Crua d. Monte C••telo, Santa Iaabecl do IV.i! Santo Ant.ônio do
~~~" s~~~~~~~ ~~rr~v:f~ftS:ou~i~~o~~ Ca u', 610 Pedro do

XXV - Pato Branco: O rO'f:otivo auntcípio

~,o~~~o~bf~;~~~~~!nh;~e~:~t~~~!o~or~~!;a~,v~~~, J~i~~j:i~
Jor«;a d' oe.ta, Sulina, ver' _ Vi.torinof t

. xxvr - Ponta aro•••• o ra.cctiyo .unict-
S~o.~.~iunig}r.nq., Ivai t PA1I:••ir., Porto alona. e .10

XXVII - RolAndia: o r ••pectlvô .unicipio
• o. da Cateara, Centlln'rio do SUl, Flor••t6poli., Cuaraci,
ItaÇJua:l', Jaquapitl, Lupionópoli., Mira.alva Ho... Senhora
da. GraQa., Porec.tu, santa In'a • Santo In'e101

tivo aunlcipio • o d:X~fJ~c;.s~~ ~~~~ do. pinhai., ° re.pec-

XXIX - Tal'.eco Borba: o r.apactlvo·
aunlclpl0 e oa d. curl~va, l'iquetr., Ortlqualra, h.erva e
lapoPo'"

de OUro Veret. do oa.~~ ;.~~~e~~i.~a~a:cc~~:~ :~~i~~r~i:a~~
Tupl••i e Ver. Cruz. do ce.te'

o. da Altenia, AltoX;fIuirY~U~~~::lr: l'~:pa~:t:~ ·~~~;Slria~
loarai.a, lPOl"', Maria 3.1.n., Marl1ul, Mova Oli.pi., Nrola,
alo .:lorg. do Pa~roc1nlo, Taplra _ xaabr"

XXXII - UniAo da Vitória: ° r ••pectivo

=~;~~ri~.~ne~:o~eP.~;Ô~~:i~~~~t~~Ul~li~~~iin,C~rtoM~i~6~lá
a lio Hahllo do BulI

a) no Di.trito Federal:

coap6. o Diatrito I F:d:~:~~li:~c;~~:n~o!;:a ;:rri~;t!~.~~:
con.tante. do inoi.o 11 d••t. al1n.a,

. 11 - Taquatlng8: a re.pectiva cide4•
.•0t41ito o 00 d. IIruUndia e C.i1&nó1a.

a) ~o É.tado de Mato Gro••o t

I - cuiab6: o r••pactivo .unicipio. o.

~~.~~í;:~~~.~5e1~~~'J::;~~,d:o~:l~~~~lli~~i:~h:~~:~~~~&~~:
do lJ.vra_nto, Santo Ant.6nio do r..v.rqer • V'rzaa Grand.,

11 - Alta Flor••ta: o r ••pectivo .un1ci-
~~~a~.~~a~eP:~;:~~·daG~:;:~~~ ~oT:~~~eKo~~v~oc:~~~.~o Moru,

111 - Barra do Garça.: o r ••Pfllctlvo
.un1cipio a oa da Araquaina, Cocedinho, General Carn.iro,
Mova Xavant.tna. Novo aio Joaqu!n e Torixorau:

IV - ClS.cerAa: o rll8pt1ctivo município. o.
da. Ana Bal., Araputangl!l, Jauru, Mira••ol d' O••ta, Nova
Plquoir6polia, Ponte. _ Lacerda, Pacon., Quatro Hari•• , Rio
Branco a Salto do C,",

V - Colidar: o r ••pectivo .unie1pio. o.
da Carae., Cidad. Indu.trial, Nova Can.l, Novo Mundo, e>acar
Aaericano, p.trlJ16nio, Plar.-Açu, S.nta 'alicidade. Terra
Movo,

11 - Ama.bai: o ra.pectivo .uniclpio • o.
de Coronal eapueala, Paranho., Sete Qu.da. e Tacurul

VII - lt.ondon6poli.t o re.peotivo .unici
pio a o. da Alto Garç•• , Dom Aqulno, Etiquir., Guiratlnqa,
Jao1ar., JuaciMira, Padra Freta. Poxor'ol

t VIII - Slnop: o r.apectivo .unieipio • o.
:~o~~':~~:1.~t:~:r.~ovoHorizonte do Norte, Porto doa Oal1-

XX - Tange.r' da S.rra: o r ••~ctlvo
aunic1pio e oa d. Barra do 8ugra., Ca.po Movo do Pareci.,
Donioo a Mova OUapia.

c) no Estado de Mato GrO.BO do Sul,

I - Call~ Grande: o r••pectivo .unieipio
a o. d. Bandairant•• , C....pul, Corgllinho, J.raguari, Rlbe. do
Rio Pardo, Jtochedo, 810 aAbriel do De.ta, 91drollndla a
Terano.;

XXXIII - Vance.lau Br.zl o re.pectivo
aunicipio e O. da Con••lhairo Malrinck, Ib.iti, Jaboti,
Jeplr., Pinhallo, Salto do Itarar', Sant.na do Iterar', Slo
.lo.' da Boa vi.ta, Siqueira Campo•• '1'o..aina.

. Art. 30:.J. Fica. a••i. definida. a. traa.

::di:r~::i~t~.~::~:I::,d:,~~~~~;~~~:oAI• 19~IC;I~~odaIgcU:~f:
9a de Tral>alho.

00
00 •

o. da oaplo,

1» no E.todo do "".pA'

da ferreira Go••• , K;!;g~~~aE~~t:na~a:~~~i~:t:~l~~p~:r:,
d. Atu', Anaj lS.. a Chav... .

II - Calçoena: ° r.apactlvo aunic:f.pio o
Oiapoque • Ta1:'ta1:'uq.lslnhoJ

UI - ~ronjal do Joril O ...pectlvo

o d. Monte Alaqral

XVII - Tucuru:ll o r.apectivo aunicipl0 •
o. de lIailo, Hocajuba, P.oa:" e Tail'ndla.

XIII oi> pl\raÇJo.lna.l o r ••pect.ivo auniei
pio. oa de OOa Ell.eu, "le do Rio. 510 Do.inqo. do capia,

XIV - .arauapeb••• o r••peotivo aun1c1.pio
o o do eurlon6pol101 .

XV - Sant.a X.abel do Par'. o r.apectlvo

:ri~A~f~i~o• T~:'~es:~j~;:t.n;o~:r~1v;i:;~r~:.~~:a;'Vi9~:~to
XVI - Sentar'.' o r ••peotivo aunio:f.pio •

XIII - rranolaoo Beltrlol o r ••~ct.lvo

=~~1~~~ .~~~ ~:r:r:í:~ Ba~~:;I~.~:P=.'~~~J~:i:hO~b
oe.ta, p~n.lto, pranchlta, R••l ••• , Ren••oança! se1qado
Pilho, Salto cio Lontra, Santa I ••bel do oa.ta • '&n1:0 Ant6nio
do sudoe.te I

a oa cI. Pinhio o ~~ - GuarapllavOl o raapactlvc .unicipi~

da Iabituva, ln'c10 :rtl~~~t:~1~et~·~ã:~~~S:~;~!~~:9.~~
I\io r.lul a Tabolu Boa..OI

oa de Borr••6poli., ~~did~V~~PO~:~u~;::rri:~~v~~~i~~~7r.~
Crand.o Itioo, Jardb 1.109", Lunard.íi1, Manoel Itihoo, Ilova
Tel>ao, Pitonga, 1Io00rio do Ival • 110 Joao de Ivall

XVII - Jacar••inho: o r ••paotivo .unici
~10 o o. da Andir', .arra do J&oar', Camar", car16poli.,
":3~r:.dâ ~~:~1~:'T'vora. ~~t1qu'. albe1rto Claro. .anto

Art. 29 - lic•• oooi. d.finidaa o. Iraa.
.d. Juri.diçlo d•• Junta. da concUiaçlo a JlIlga..nto, l""a11
.ada' na. cidadoa al>aixo, .portoncantoa " ,. llagilo, no Katode
do Paran4J . .

da Adrian6poUo, .k~d~o~~iti~r:o.::~~;i: ·~t~iPà~':l~:

XVIII - JaguariolvOl a raopoctivo l1W1ic1
pio o 00 do .krapoti o Song'./ .

. XIX - Laranjeira. dD lu1J:o r••pect1vo
aunicipio • oa d. AIta.ira do Paran', Canuvalo, • euaraniaQu,
QUeda. do Iguaçu. pal.italt

aa d. Alvorada do su~ ;.~n~I;~:tr100,~::r:~~i~,=:i~~I~r'~
Joto1ainhb, Prl_iro da Ma~Ó li Bortan6pollOl .

Grande do Sul, Man41rituba,' p1raquar., - QUatro aarr.. e
Qultandinha' .

o. de 80. 8ue•••ó, IIc;ltr~~l:~·~.~r::~c~;:~.r~i~Pi:Ul~
ltalor', Harlllndia dO sul, Marual>i, Itio 110. o no Pedro· dO
:lvai' . .

oa 40 Aatorqa, IlUnho~I~.~"~r:~nX:::U~l~·peotlYOaunlotpio. •

IV - Arauo'rl.' o r.'~Qtivo aW\ia1plo _
H de Bal•• Nova, C••po JAX'ljI'O, contenda. X.pal

V - .kOola .Chatoaul>r1and,. a roopeotlvo
amicipio e oa de rorw.o•• 40 oe.ta, 'ranoi.ao Alv•• , J ••u1:t••
a PalotinaI .

V~ - Caopo Hourlol o nopactivo auniolpio

tao~.~.co~u:~! ::r~~t r;~~:~.i:· ::f:~::?·;.~r:~ln~l:.~.
ar!, Ir.ta•• , Jani6polla, Juranda, Luizi.na, lIaJl):)ora, )Ior,ir_
10100, Peal>iru, QUinta de 801, IIoMador • UbiroU I

VII - Caocavol. o r.opoctlvo auniclpio a
oe d. aoe \fiata da Ararecid., araCJan.t, eafelineSi., c~

-ro~~~!a,C~~::~ L1g~C::~.,"a~~~:OÁur~:a~;::~~ ~~O":"II".;
o.at:e • Tda~•• do ParaM'

VIII - CutrO! .o.r.opootivo .uniolp10 o
co da Piral de 1111 o Tibagil

co do Cidada ca~~a; Ca~~~;:~a," ~~:r.~~~~i:,:"iC~~~I~
~:=~., 1'ond0ll, 'lo ~_, Ifa~j.s., Terra lOa a 'lUMir.~· do

x .. Coloabol o ra.pectlvo aunicipl0 a Oa
da ·.kl.irante Tuandar', .Rio IIr~nco do. 11111 o cano .klllll '

• XI - Çorn'110 Procópio. o r ••pactivo

~~~~~~;~,~ J~~dr:í ~ai~~: r;~~li~n~:;~·=~!o.c~~q~;~r:::
:~~:.r~;~1il.R.~~hop:;:g~.'..:~t:ii:~1:.Pin~·~to··~~6~li:b
Para1.oj 810 Jer6niao da ••rra: .'0 .oba.~flo da a.oralra,
SertaneJa _ Ura1,

XII - FOI do Iguaçu! o r.opoctivo .unlel
pio. o. da Di.•••nte d'o.ata, Maulandl., ".41.&n.1r., 'Mi•••l,
Santa Torodnha d. Itaipu oSlo Mi9\101 do I9\IO~UI
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tx .. hranetb•• o re.Pft1r::tlvo IlUhlo11lo •
~r.:--,,1"" da 'I'&""a.o, Ca••Uir>d1e, ~h.padAo do .1 a

11 - PonU ....r .......paotl.... _101,1. •
_ da ant6nlo .:J1tl. a Aral 110••1•• ,

• 0It .. Ap_ Cl.r:.~ ã~r:ti.~7:~·I.:n~·n~;1v:a-;:~~pl:
"lvld.,

H CSa .lqu.. da ~h:~~Ó; g~t~~6:c:x;:~c~~vos~lic~g~~n.i·
Pralt•• , Modelo, Nova tr..xllt, Pal.itoa, Pinh_l.1lnho, jtjo
Carlo., Baudad•• , Serra Alta. Un160 do Oe.t.,

IX ... Concórdia: o r ••pectivo .unlciplo •

;:rttl~~r·Plr~r~:~~1·~r;~i~;~t:t-iéa.~~~rA'r~~:~J.·.::r.·ILl.
Xavantinal .

X .. Crlci\1aa: o r ••pectJvo .unlc1pJo • o.

:-en::~u~~~~~~:; ~I~~~ó~Y~O. ~~~:~~9:~rro da ruaaça, Mova
I! - CUritlban... ' o r.apa"U.... auni.lplo

• oa da Corral. ,into. PC'nt«: )'Jt.., ••nta Cecili_ • "'0 .10••
'" ca.rito,

v - Catal' do Iloch.J o r.apeet,1"o sunic1
pio. OI d. Bel'_ eSo 81'.'0 "0 cruz, !lo. Sue•••o, areje crua,
aE.jo do•••.ntoa, ".r1c6, Riacho doa C.".loa • &40 Bar.':.o.

\11 - Cuar.bire: o r."p.ctlvo aunlc1p1o _
,..:aQl Araruna Bananeir••• e.l'a, Iorbor..... C:.clab.

..o, e.lçara, CU{teg1, Dona t:-".1 ou•• E.nada.. , Lagoa
c.. .tro, Marl, PilO.zinhoe, Plr~ir tUba, I.na dJl bla,
.. .aria, 1Io1'nel • Teci...

VII - Itat>aianl1 o raapectiY":l JtUn101~o •
;tI:: aI~:~9.~:r~I~::;'J:~11~·iro.".t\llNl. _ .. da 090,

XU - lol>ltuba. lO ....paot1YO _lel,io •
o- .. I_rui _ JA9Wl&'

XIII - Indowl, o ....I*'tlv• .-101,10 •
oa da Apluna, Aecurra j . Benedito Moyo, Doutor fe.drlnho, IUo
doa C4dro., •Rodeio • T -.b4t .

d. 'erra V.lh., 11~;~.7 I~I:J~I:.~·,,::~:';:n~~~c1~~:0:
.1I;lar.... '

XV .. Jaraqd do Sul! o r ••pect!'vo aunlci
,lo • os de corup4, Quar_iria, Ka••• randuba • SChroedarr

xvi - Joaçabal o r ••~ct1vo aunlcipl0 •
oa de. Abdon ••tlata, Aqua Doca, clI.poe Movo., C.cinzal,
e~:~=~il., ~:l. 'l~:~~OTill.:~rval d'OIIate, I l-:.r.,

XVII - Jolnv1l1.: O r..pactiYO .unl.lpio
• o. de Araquert, Gar·uV~r ttapo' • 6'0 rranctaco do Sul:

Da de Anti_ c.r1baldf;'r~.- J~~!:f4.os;:~~c~:o~~~~p~:.~
..10 do Sul, cel.o .aIlO8, otac11.1o co.ta, "0 -,"oAqul.,
Drublc1 • Drupa..,

XIX - Maftal o reapec:t.iYO 8Uftlc1plo. De
de ItaJ6pol1.: JIonte Ca.telo • Papanduva,

XlI - Porto Dni'o, o ....pactivo -.nlc1plo
• ... da Irln.6pol1......100. ec.tar

XlII - Rio ·10 Sul: o r ••pacU.,. """,lelpio

:u~ra~~~0~:~·íbl~~;~~6~~~{.~lii~~r.~~r:·5Óe.At~r~;~
Laur.ntlno, lAoberto lA:a 1 , Lontra., htroUnd,l., P':lu.o ~don
do, Pr.aident. ~t\llio, Pr•• !.dant. "'_reu, alo do ::••po, lUo
40 o.at., aal.t.., Ta16, Troabudq Central, Ylül ~., Vlt.or
"ir.l•• e Miaarlu.,

XXtI - Cio lento do auh o r-.apectivo
.....Iciplo • CtI ". C••po Al...ra • 1\10 M.\Ir1n1lo,

XlIIII - 560 Jo•• : .. raojMIotivo lIU1Iicipio
• O. ele Aqu.. Morna., Anq.lln•• Ani tApoU., AntOr io carla.,
81quaçu, Ceropaba, Covernador e.l.o "'aao., PIll".J~., Paulo
li:~;;'cr:~ChO ou.i••do, S.nto Aaaro CSa I.-pel".:.r J: • ..0

XXIV - alo' JCiquel d1oe.tel o r ••~ctlvo

~~~i;r~oc:~.1~a~c~;:;:~i~::~ ~~::.u3r~~ P:~: r.:~:n·~k
::iin~~:~~:i~.;~.~td~1~:~~,.1l~:~~j~lAon41a1, Pal.. 'ola,

xxv - 'J'ubarlor o r ••p-ctjyO -.m1ciplo e
De d. At"aal'., traço do "ort., arlo 'ar', Crav.tal,
~:gu~~:ro~:~:.";~:l~~:/."i;..:D~u~:lo~ant. ~a da Li..,

011 da Arroio Trinta,X~:lbu~:~i~t:m:l~:'~i;:o1~~c1~~!0tI:
• Tangar',

XXVII - Xanx.r': o r ••~ctivo ....m1eípio e

::rr":d~1~1Y~: '::~n·~:i~9~~d·:.oCa~:~~nç~r.-=;o:~~~V.I";J.'" • Xaxi.,
Art. 33 .. rlc•• l.a1. 4.tinid.e.a aa 'n••

::d1:r~::i~t~.~::;~i:~,d;'~~~~;~:;~O••l;~lC~~~~' localt-
.) nO l:ata40 d. 'ar.ibll r

I - Joio p•••oa: ° r ••~tlvo 8un101p10 •

~:n::,A~~~dr:~ I::r;~~~ C::~~~,G~!=~:~O'~~~::~ :i~~:
••nta JUta, alo Miguel d. Tatpl1 • Sap04J

de Ar.ra, Al.qoinM, II1;9~·1~:.~d.:.:r:~~V~~1cl~~J::nç:~
1IU1unqu, .110.•••••1qiQl

111 - C.ja••ir•• t o raap41ct1'r"O JN1Iie{pio
• C. et. ao_ 3 ••ue, Bonito de s.,.e. '., Clchoeir. ao. 1:n<1ioa,
Mont.e Rorebe, .anta li.l."I,· 'Ao 30•• da Piranha, "0 J'oa4 do
1110 de .e1x•• Triunfo I "". ...

IV - C••pln. er.",".' o n.pee-t.1vo .unlc1.
pio. oa da Ar.al, Aroeirl., 8arra ce "0 tUquel, ~"Jalr'o,

~:;:~:~~~~,T:g~~d:~, ~ii~~~~., ;~i~ho;~v~ln-t..~~O.JU:!~:~
d•• , Solo S.b••t.llo da x..goa da Roça, ••:tra aectonca, Sol.cUda
• Uabuz.lro.

IX - P.rlnt.n., fi ....pactbo JIWllol,io, •lia"", naaundA _ Unacilllr6,. .
li ......ddante PI....,l..-'. ..••paotlvo

.... 1........'

_lo1p1.,

_ .. Atal.i. do 1Io~ ; :~~~:t:·': ~m:~~~-:- 1011'10 •

XII - 'hor•• o .......'tl l"lplo a _
.. Alv..l .. a V.rlni.li' no """do da 1Io..a.t...

z: - _ yi.ta. o ....jp8~UVO ....loiplo • o
.. cancuat,

Art. )2 - ria••••aJ.'.......flrald.... 'r.a.
::di:r~::l~r~:~:.J~~:txg~.C~~~:~::.I: i\l1!;~n~11~"lf.;
laUdo da aan", llat:a..ln.,

, I • Pl.d_poU., ....tipact1vo ~ntol-,1.'
XI • Ar.r.nr" o rupaotlvo .uniolplo •roa:.~ac~~~~ ::~~:doM.:a~:ca1,,1. Jl&~:~Y~, .r;~r~de ."1

81
:

'IlIrvo,
lU - "Indrlo C_d,\I o ....pactivo

_101,10 ... ela C.obodll, Itapa... Po,:~ IIalo, ,

IV - al...,;.u, o .....t>aot1vo awú01pio •_ da lIa.par. _roda,
V - aruaqua t o r ••ptf01:.1vo aunlçlplo a oe

da aotuver:., canallnha, Gu.biruba, 'lajor Garclno, IIov._to, alo .1D1o IIaU.ta • 'l'ljuea.,

VI - C.çador: o "'.I_Uva aunlolplo a ...
.. _ 11..,1., aio d •• Ant••• Tl0b6 cnnd.,

VII - c.noin"", o 1........101.... _101,10 •
_ .. Jlo.jo,. vl.I,.•• Trl. aarra.,

IV - Xlnmapi. o ....1'0"'''1.,., .....Iolplo'

Y - JlUa.IU. o "'.1"001:1.... aunlolplo. o•
.. _teo.... Jl<m> Arlpu.nl'

VI - ltacootlar•• o ....apacUvo lIWtiol~o

:it:..... ~=r~..::~...· Il:oaplran.,a, IloVll oUnd. do 1I0r ,

VU - Ubr ra.pa<:Uvo auni01plo,

nu • IIana punu .....pÕlcl:lvo _1011'10

In - ~uielauana. o ra.f.."tivo auni"ipio
a 011 ela An..Uolo, Bal. VI.ta, Boeloqu.n., Bonito, Car.ool,
=I~a ela Laguna, .:Iarelia, IIiranda, Ilio.qua a Porto

da Lad6Í'1o • Porto I~;~~' o ....paotllvo aunioipl0 a aa

V - coxi., o ...apaotivo .unloipio a o. da-.. GoM., aio Il~o • ai,: Verda de llato Grclaao,

0& d. ca.rapó Daocll~lla~~~~:~ln:,r;m;;i~~=~~oigf~r1:
da Dour._, h.porl, .:Iuty, lI.r.oaju, lIio IJ:rilhanU. Vio.n-
tina, VII _ Mundo Movo, o r ••paotivo .unioip!o
• .... da Ildor.do, 19"a".al, .:Iaporl, M.viral a IUqularh

VIII ... Mova Andrad.lnll1 o r ••cot1
=~=:. ~v.t'::••cs: T.=:~~;:~di., 'MliIlI.lioa, aai porl~

oi) ao lata'" da 'l'oo.n~lna'

I - '.1..., o •••paotlvo aunlolpl0. Da
.. APe~lda do 1110 ""'Iro, lIarrol1n418, IIr'.HnRo do Ma..r',
Cd.bUn4I., "ti.., IIont. do COra0, Mov. Ro••llnell., PI\III,
..rto "~J.on.l•••n~. T.ra•• do Horte a Toclant1nla,

.. dII bani., "r.~~.··:~~:f::~t:.I'~:rt~:~V:OIlU~~~~~n.~
'U."'1U., Uaporl do Toe.nUna, .....~d.nta Jt.nnady •
_101, .'

.. AU."II. '" Moru, In..;.~p&'..~~a;=;l~,,:~~~~IP~:,:,,::

.. k..."al....I ..,

IV" Mirac... do MOlrte. o r ••ptCtivo
....laSplo,. be dtI Ar.qulc••• , Do1a IrMo., Guara1. 1l1ranorte',
.... Acordo, '.ralao do 'focant:1na e "ciro lU"Onao.

Art. 21 ... Fie•••••i. detinida... .1'...
::J:r~:l:f~.:: .~i::,d:'~:~~;~~~:fJ.·li~l&;!'~~' local1-

a) no ""adO _.onu.
% - Jlan.WIl o paoUvo .....i01piol

n - ....j ..i. conatmt: - O ....paot:ivo
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VI - ~aç..tuba' o r ••peetivo aun1c1pio •
oa da Bttnto cs. Abuu, Ciuerarapea, Rublác••• Valpllralao I

e c. d. AJMrico !tr.:Iil;n:;~r~ar~S:r;:~~:i::L~i~~;~
Santa Lücia e Motucal

o r••s-ctivo

XIII - Vlll\pnu O r..pect-ho JNnlclpl0.

b) no ~.tado do Acre~

t - alo aranco: o r ••p.c.t.l'1O -.nlclpl0 e
De d. '1'0140 «Se C•• tro •••nador Guio.ar,

IX • 8r•• tltUa. o r.a~t1'W'D MU11c1pio •

l&Unicipl0 • o de *n~I~ LÍaa~ruz.iro do .uh

o d. ~.1. ara.il,

VIII - Arara.: o r ••pectivo aunlc1pl0 e
oa da t.._ • Santa Cruz ". Cone.içAor

IX -- 11••1.1 o r ••ret1ve aunlclplo. o.

::l.Í:~f~d~.r:~:9u,Ci~:~t~~, ~i~:~~ • T:i~~~la, "arac~i,

]( - Avar4, o r ...~c:tlvo aunlc1plo • o. da
Aqua. de Santa .'rbara, Arandu, Cerqu.lra C••ar, lar•• , ltal,
Handur1, 0180 • paranapane..,

o. d. Colina, C016ab~;,"G~:~~:t~·~a~r~~d~tlvoaunic!pio •

x - Pl..nta auenol o r".l*Qtivo ;otUnicf~.i.o
• o cs. hP19&o O'De.tel

XI - Pr•• idente M4dlcl1 o n.pect,1\ro
.unlo1pl0 • o de Alvorada dO o..t.t

c1pJo e o. d. Alta p~~~e;t::O~~~~~.~O:~:::r~:Lr:~:t:oD'~~
• Santa '.oUS!. D'oeat..,

II - At!•••ntinar o re.pectlvo aunicipio a
o. d. r10ra !tica, !'16r1d.a Pau.Llata, Inübla P&ullata, Lueélla,
Jlari'poli., oavalCSo cru., Pac:••abu, '&9r•• a 'all1Ou.rlo,

III - Aaarlc.nal O r ••peativo aunic1.pio •
oa d. COaa6pol1a • Nova Od•••• '

ela AQu.. d. Lindól.~V j.~~~i~~.~ ti~~i~~YOM~JclY~;r: ã:
8ul, Morunqa.ba, Pedreira, 8M'ra HeCJra e socot'rol

V - Andradinar o re.pectivo .unic1pl0 •

=r1~ln~:·~~1~~i, ~~:~·Ç~~â.~~~~~~!a. t.;:;:t:~ ':~:~O:oli~
)le;nuco11

IV - ".lj6: o r.apectivo IIWllcíp!o:

V - S.na Madur.lrar o r ••pect.1vo aunicl-
pio • o CS. Manoel urb.nor

VI - 'l'arauac:41 o ra.pecc,lvo -.an!clpiol

VII - Xapurir o r ••ptlctivo aunicipl0.

Art. 35 - Fica. a••i. definida... 'r.aa

::d1:r~::lç~1d:::.J~~:!x~~ c~~~~~~;~~.: ~Ul~:~n~9i~~.1~
Kataclo de 840 Paulo, coa '_da na Cidade de e••pin•• ,

VIII - Mo••oró: o r ••pectlvo aunic1pl0 e
o. ct. Apod1, ~r.1. Branca, a-raúna, Car.uba., Fell~ Guert'a,
Governador 01x-S.pt Rosado, Gro••oa, Itaü, Olho d Â9\la do.
BorQ•• , Serra do ".1, S.variano "'-lo • U••razal,

VIII - lt.aporar.'1.f o r ••pect.':'vo au.nic1pio
• o. d. ao. Ventura Boquair'o do. Cocho. conc:.~~o, curral
Velho, Dl•••nta, Ibl.ra, ".n.~r., ffova ol1nda, hdra Iranee.

:;~~:~.~r~~~.~:••I::~;(&n:~n::~:. d~r.:::q~.4~:~I:.::nt. doi!
• oa d...1. 4. Tr.l~:o: ~:~~::ic:r:I J:c~::~a~;~:r::;:l:!~f:
Tinto, .

d. C•••l.ú, Conqo, o~r: :i~~~r;~.~.~:~~~: ::n~;~Y~7,·,.,:
Jo'o do T19re, .'0 Saba.tUa do Uabu•• iro, Marra Branc.......,

Xl - PatoAI o r ••lW'ctlvD .ulllc(pl0. aI.
de AQua Branca, CaclabG d. Arala, Catinqu.J.ra. Condado,
De.tara dta Malta, E."., t ••C'ulada, Juru. MA. d'Aqua, Malta,
Olho D'Aqua I P••••q... ; QU~l(.h., Santa T.reJ1nha, 1510 .:roa' do
IIcnr1a, sao Joa' do Sabu91, S"o H...de, ganta Lu&ia • V6rl•• ,

XII - picu!: o r ••pectivo .unic1pio e o.
d. B..rr.. d. S.nta RORa, CubAtl, Cuite, rrel Martinho. Nova
"lore..ta, Hon Palaotra, Pedra lAvrada. 560 Vicente do
••rld6'

XlIi - 'ou.a; o r ••pectlvo .unlo1pio e o.

~:uty~~:~'p~::;~~~.t:~~t~g~~;~.as,:;-~~:. ~:tr:qo:al;~;:~:hO~
U1ra4na, .

oa d. De.terra, Gurj~~~ ju;:~~i~O,OJ~~r~~1:~r~~~C1tl~a~
..nto, 8.1qa41nho, S6:3 .10.' dn.. CordeIro. e Teixeir••

t) no E. fjo do Rio Grande do Norte I

1 • tI.tal: o r ••pectIvo .unIc1pio • oa de
ao. Ja.ua, Extr.1I01 XellltO Herinho, K.caiba, Perna.iri.,Pedra prata r IHachueio, • .lo Gonçalo do Uarant., .10 Paulo do
Potenql a 8&0 hd.ro;

IX - Açu: o r.apoctivo aunicípI0 • oa d.a
An9leoa, Auguato Severo, Carnauba1a, Ip.nqu.çu, olancS.ui.,
r.)•• , Parau, Sentana dD Mato., sAo Rar.al e Upan...al

tle CTU•• t ... t: uadoT. I~fo;,~:~~61t ou~l:~d~:~~l:u~~oiet~.~h":~
"ardi. do s.rldo, JueuruttJ, Ouro ~r.ncol Par.lh•• , ••ntana de;»
'aricló, .....0 r.rnando, 84o Joio do 6a.buq , alo JO•• do aarld4,
'erra ",,9ra do Norte e TJJlba\lba do. a.tiata.'

IV - C.ar:'-Mirlar o r ••peetlvo .unlc!pio
e o. d. ..nto rernand•• , J.rdia do. Mqic:oa, Joio CA••ra,
Ilaxarartl'jJuape, par.linho, padra Cranel., Poço aranco, Purala,.
"aipu • Tcuroal

v' - currais NOVO.' o r ••pectlvo aunicipl0• 0& d. Acart. Barcelona, caiçara do Rio doa Vento., caar:

~:~~~~~'~~~~.~~. ~~~h~:~t~90.c:~;~,coi.:~.;o~ig~;(!a;;eq~;~t~
. cruz, sio aento do Trair!, $60 TO'" 51o Vic.nu, Sitio Hovo,
T.nqar' ,. :Rui ·Darbo•• r

VI - GOlaninhu o r ••pe,ct1.vo .unie1pio _

~:n~~,Ar~~t_ ~i;;r:~r:t:r~ ~í~f;:~:: ~:~:~~~:;a;:droI:·Ç;i~~
810 Joa' do KipibU, Senador GeOr9ino. Av.11no, Tillbau do 8ul,
V6.rzea, Vera Cru.a e '''i1& flori

piO'

IX - Nova Cruz: o r ••pectivo aunlcipl0 e
o. ct. Japl Janu'rlo Clcco, Laqoa D'Ante l Lagoa da Padra.,
Lagoa sa19~d•• "oot.oha., Hone.... d•• Ca..le r.a, PIl•••• r1ca,
Pr•• ldanta Ju.caUno, Santo Antonio, 610 Joa' d. C...p..t.re,
••nador 1101 d. sou•• , Serra d. S60 Be~·. serrinha,

x - Pau doa Farro.: o ra.pectlvo .unic1
pio. oa de A~a Nova, Al.xandria, A1.1no .Afana0, Antonio
Martin., coron.! Joio P•••oa.. Dout:.or s ..vert.no, Encanto,
Fr.nciaco Dantaa, F"ruto.iJo Gotle., Joeu Dia., ,)'0•• d.a Penha,
Lucr4cta, Lui. Gome., HarclIlino vieira, MArtin., " •••! ••

~~~l~~" P:l:g~~ p~~6.aér~~~taÀ!~~~~ Ra~:.ls:~~~~~?··,R~~~~~~
7.rn..n~., Sb.o Franciaco do eoat., "0 K19\1.1, 'r.bol.iro
Grand., Tenante Anani•• , Viço.a • Patu.

Art J4 - Fie•••ssia dotin1da... 'r•••
d. juri.d.ição da. Junt"; d. Conciliação e JI11q.aento, loca11
&&4•• na_ cidadea.abaixo. pert..noent•• ã U' Ilagl101

a) no Xatado de "'ohd~nl.'

1 - Porto Velhol o r ••pectivo aunlc;(piol
11 - Ariqu...., o r ••pectlvo .un!cíplo1

IXI -- Caco.1I o re.pectlvo .unlciplo1

t" - Colorado I!t'oe.u, o re.~ctlvo
.eun1c1pio • o de Car:ej.lr.a:

Y .. Coata Marqueal o r ••peotlvo .wdo1-

-.nlclplol

VI - euajar4-Mirl., O reapectivo aunlc1-

VII" "_rUl o r ••~ct1vo .unlcipiot
VIII - JI-ParaI"l.4: o ....pect.ivo aunlc1pior

IX - OUr? Preto d·OUt., o r ••pectlvo

XII - aatataia: o raa~ctivo aunioipio a
oa de Altinópo11a, er-cdólIqui, JardlnOpoli., lfuporanq&,
orlandia, Sal•• Oliv.ira • Santo Antonio da Al.qrl.,

XIII - lIauru: o r ••pectlvo .uniclpio • oa
de Aqudo., Ar.alvA, Ave!, CabrálIa Pauli.ta, Du.~ina,
Iaca.nqa, Lucianópoli., Piratinlnqa • Ublr~jara:

O. da hbadba, xrvlbi~1~~~uro~o~t;··~;~ro~;~ir;~a~
Plr.nql,Pltanque1ra., Terra RoxlI • VJ.radourol

XV - 1tlrlgul: o rlB.~ctlvo .unic:1pio • o.

~:.~lt~a~;!~ie,M~~i:ifo,8rag~iéé~i~~ ta~:!s~i~i:~t1n;~n.~íi::
!'iac.tu, s,ntópoll. do Aquapei • Turhlba;

XVI - Bo'tucatu: o r ••pect1vo -unic!pio e
c. de AnhaJlbl, Ior.t., Itatinqa, Pardlnno a alo !ranoel,

.unic1pto • o de A~~;f.~ .~~ftj:~~: :~~1~:;~~.o J~:~~~if:o
H.E.r. Pa'i,11et.a, Pedra Bel8, P1flhalalnho • Vir.cá!.: '

o. de Clh.l. doa coq~:f;~.: ~:a~;\I~o:.r~~PyÍi;;~.~~~1P~11lJ~
• Sarra Acult. '

XIX - Campo Limpo PalJUata. o r ••ptlct.lvo
aunio1pio a oa da Jarlnu e V'r~.a PauJlacar

XX - Capivarb o r ••pectlvo .unlc1pl0 •
oa de 1:11.. "auato, Moabuca, Monte l'Ior, Itat.rd • lUo d..
Pedra.:

XXI - Caraquatatuba: o r ••paetlvo aunic1
pio e o. d. Ilha Bel_, 81.0 S.b•• tU.o e Ub.tuba,

e oa óe Arir.nha, XXtI ; Catinliuva: o r"apectivo aunic1plo
Paull.ta, rar.1ao, ~r~d~.~a~b.~t~.~r:~~:. ll:11:~'T.~:::;':r-:
Urup1l.J
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XXIII ~ cruaairol o raopactlvo aunlcipl0
a oe da lIre1"

1
Bonanal, Lavrinh.. , Qull1ua, .io Jo" do

llerrelro a .11va raa;

... da nariri. lIirac:g. ~~;~=:~'.:~·=,~r:~1~~~bar
XXXI - Itapetlnlr:>9a. c. raapactlvo aunlci

pio a ... da AIl'i/atuba. Guare1. Ao lIi_l Arcanjo••arapul •
'l'atu1, .

XXXII - Itapaval o rar.::tivo aun1cipio •
aa d. Apta1, Berlo da Antonina Buri, Ca o Bonito, Coronel
I18c.40, Cu.piara, IporanV!f ItaberA, I.aporanqa, Itararé,
llJ.beira. Ribeirlo aranoo, lUvenul, '1'a.gua1 • 7.aquar.ituba 1 .

XXXIII - It'poll.' o J~••peatlyo .unlc1pto
e o. de Borbot"UUl, Xb1t.inga, ItajU,. MOVO Horiaonte e
Tabatln'ija,

xxxv - Ituverava. o rllapeotlvo aun1c1pl0
• oa d. Ar..lna. BurlU..1L Ouar'. Iiarapava. IpUl.
Jertquar., JIi.-ue16po118, Morro AII\t40 ••ao Joaqul. da aarr.,

XXXVI - Jaboticabel. '0 r.apectivo aunic1
pl0. o. da Cindldo Rodri'ijUA.. r.mondo Preataa. O.....1be.
IIOnte Alto. Pra46pol1a. TaiaQU. Tal11va. Taquarit1n9a. Vi.ta
Al&'ijA do .Altol

XXXVII - Jacarall o r ..pectlvo aunlc1pl0
• oa de Iq:araU e santa Branca,

XXXVIII - Jal••: o r ••pa.ctivo _unlcipl0 e
os d:. Aparecida d'oeate, Aurifla•• , Dirce Reis, GuzolAndfa,

:i~~~~:~·s.~~~~t;~.~~g:::: 8:::na~t4o :~~n:;:t. S:i~
d'oe.ta, santan. ela Ponte Panea, 810 rranaillOO, Tr" Fronte!
r .. e UrAnla,

LXIII - salto: o :-••~otivo JIUn.to1p!ol

LXIV - Santa &&rbara d'oe.ul o r ••peotl-

.IlXX ... Slo Roque: o r ••pectivo llUnic1.pio •

vo auniclpiol

o de IIalrinqua,

LIII - pi.dade: o r.spectivo .unicipio e
o. da pilar do Sul, salto de Pirapora e T~plra1,

LIV - Pind••onharíqaba: o r.apectivo
.unlcipl0 e o. d. Ca.poa do Jordlo, santo Antonio do Pinhal •
"o Bento do Sapuca!,

LV - piracicaba: o r.spectivo .unic1pio e
oa da Aqu.. de alo Padro, Charqu••da, santa Maria da S.rra •
110 Ptldro, .

LV! - Porto F.rraira: o r ••pectlvo aunt.
~;~1~.!':~r:7c:;~::o Ri~1~o~;:~;o6u:~~:·:U;=:dl Santa crus

LVII - P1:••1denta Prudentaa o r ••pectivo

:n~~~~~oca!ab:~ ~:tr:t;r.~~ H~~~;~nd;~ch~;~·r=rti=ch~t::
Maranetiba, Pirapozinho, Pr••ldent. Bernllrd.w l Re9anta ~ij6,
Bandovallna, Santo Expedito, TAciba a lJ'araba,l1

LVI)'I - ltr•• ident. venc••lau: o r ••pectl ...
vo .uniotpio e o. d. CaLu' l'uclJ.d•• d. cunhA "aulf.ta;""'--
"araW Pau11.t., Mirante do ~.r.n.p.n... , ,lquerobl, Pr••l ....
denta IplUcl0. aoaana, SOnto AIIaoucl0 • 'l'aodoro ..apelo;

LIX - Rancharia: o r.spectivo JlUnic1p10 e
oa de IIor'. IeP'. Joio Raaalbo • QuaU,

LX - Regi.tra: o r ••pectlvo .unlo1pio •
011 d. Barra do TUrvo, c_nan'!., Zldorado, Iquape,
3aouptranqa, Juqui', Pariquara-Açu • S.te hrra.,

LXI ... Jl1.,.lrlo Preto: o r ••pectivo aunl
c;f.pio • oa d. Cravinho., Guatapllrá _ Serrana:

• oa de AnalAndf&, ~~~:~~í;lai~~a~·i~~:~~.-:ni~;gt:
Qerl:rud•• ,

LXV ... Slo Carlo.: o r..pect.ivo aunio1.pio
• a. da Dourado, IbaU • Ribeirlo Bonito' .

LXVI - alo Joio d. Boa Vi_ta: o r ••pecti-

~n~~~ci~~:oe~:&~ro'1g·5~r~~a: ~:r;;:t~;a~~~1~t~u~~nto do

LXVII'" elo 010.' do Rio Pardo I o r ••~c'"
tivo aunicípio. o. d. caconda" Ca•• BrUlca, Div-inol'nc1ia,
Itobi, ..ocooa, 810 Seba.tilo da Graaa a Tapiratiba,

LXVIII - &ia Jaa' do Rio Pretol o r ••pec-

~;~i t -:í~:~~~i,e::v: :::ii:t:~1t~~v;e~~:~ád::·P~~:' v;~=:
orindid.y., Pal••tina, Paulo d. rar1a, Pot1r.ndaba • Uch6.t

LXIX - Sio Jow' doa ca.pÔ.1 o r ••pectlvo
.un1clpio. oa de CaQapava, JaJlbeiro. IIonta1ro Lobeto a
Paraibuna,

'XXX:ril' - ItUI o raape<>tivo aunlclplo.. o

p10,

oa de :trapuru, ~;1:~~~:: o ~:Co~i~:.~~~f.Pl:0V:
:==~~n=ó J~~OdO ~:~4~'Al~-:o~-;t'P.ll1rt:~~'la, 8anta

XXV - hrnand6polb. o rupeoUvo aunlc1
g10 a oa de Dolclnór.lia! latrala D'oeatel Qeneral .a19ado,

l~~~àr=i!~,In~~iná.IIa;~~~cr,':l~úIIl~n:.tre;
'l'Uraal1na,

XXVI - Franoal o raapeotivo IIWllc:tpl0 •
... de cri.tei. pauli.tal nlrapuA. Patroc1nio Pauli.t••
Pe4requlho. _till9a. Il1be rio corrente. Il1falna a Ao Joaa
de ..la viata,

XXVII - Garça: o ra.~ctlvo aunlQ:1pl0 e
... da Alvaro de carvalho. Alvlnlindl•• 061.1a, J11110 Kaaqulta
• ~rolo'

. XXVIII - OuoratlnCJUaU I o raapactlvo
....lolpio • oa da Aparacida. CUnha. La'ijOinha a Ro..lra,

XXIX ~ Indalatube' o r..pactlvo aunlc1-

p10 a o d. Concbal;

LXXIV" Taubat" o r ••~otivo .unlo1p10 4l"
os d. "atIvidada d. s.rra, IlaOançAo da a.rra, Do 1AJ1. do
par.tin9_ e Tr....ab4i,

LXXVII ... Votuporanga: o r ••pectivo .uni
c:1pio e os de Álvar.. Flor.nca, Aa'rlco de C••po., Cardo.o,
Co.acr.... , I'lor..l. Ga.Uo Vitligal, lIac.ubalt.,"a9cla. IIonQ6a••
=~~r~~6por~:adO~fi:'~;i~nti:og;~~ll'ce. 1, Riolandia,

Art~ 36 ... Tica••••ia definidae.. 're••

::d~:r~::lgtd.~::~h~r:~,d~;~~~~~~~~:o.el1~lC;i~~' looal1....

a) no .rstado do Karanhlo I •

I - 810 Luís: o r ••pectlvo aunic1pio e o.
de Roa'rio, Santa Rita, Sio Jo_' de Ribaaar e Paço do Lmliar,

11 - Açaillndiftl o r ••pectlvo lIuilic1pio;

111 - a.cabal: o re.~ctJva aunic:ipio •
o. de Coroat6 f Iqarap' Grande, Lago da Pedra, Laqo do ,)unco,La.30 V.rde, L1a. C."PO., Olho d'Ãqua da. cunhA., Paulo RaJlOS,
=:t;~r~~,~~~~~e..p~~i~~!n~i.~r:;Y~:1Gonzaga do Maranhio, 8&0

da )"oral.a_ da N~.1r::~·~~~.~~·sn;~~ci,·=~~,·J:
J'.lix doe Bal••• , &10 Rai.uncw da. Kanq.belru _ lJ'.ao Pr.V~1

~xv .. Tl.tt I o r.spectivo .unlair,;0 e O-
~:u~;~:';'.p.~!~~;~0Po~::;:;'. ;.~~b;:ha~oncha., ranjal

LXXVI - TUpl: o r ••~ctivo aunlcipl0 • oa
da But'.o., Heroullndla, Iraci, ParapuA, QUairÓfJ, Quintana a
ll1n6poH.,

LXXI - Sertlozinho: o raapectivo· aunio1
pio • os da Barrlnha, DulftOnt • Pontal t

LXXIT - BO;OCab&; o r ••pectivo aunicíp1.o
a .. o. d. AraQolaba ela S.rra, capela do Alto, IRaró a
votorantill ,

LXXII! - Tanab1: o re.~ctivo aunlcip10 •
oa d. 861••." Mira.••olAnd1a, Monte Aprazív.l • poloniJ

XXXIX - Ja,!I o ra.peotivo aun1clp10. o.

~r:~~:' I;:~~:U ~~1t;le~al~~pur:r·~I::·'Tl~J~
"rc1eMlr•• e 'Torrinba,

XL - Jod Bonlf6cl0' o r.apacUvo aunlc1
_Q•• MipoA. Movo Ali_a. Planalto.pio • o. de Adolt'o,

Unil.o Paulista'

XLI - Jundlaí: o re'Jpect.1vo aun.1c.ipio e
oa de Itatibe. nup!ova, Louvalra • Vinba,Io' •

XI.II ':. x..n9óJ.. pau;Uata I o rupeatiYO
....loipio e oa de Ar.i6poli., Borabi e ....o.tuba J

XLIII - Li..lra, o rupactivo aunlclpio a
oa de Corddrópol1•• Irac."'pol1.,

XLIV - Lina. o r.apactivo aunlc1pl0. o.
de Av.nhandava, hlbinoa1 .arbos., cafal'mU_h C.tulina,
::~:~aá.;i~:tl~.Pi;:l~.• ~~yai. h ••iMnt. v••, Pro-

XLV - Lar.na. o r ••paotlVO aunloipio • os
da c.choeira paullat. • Plqu.te I

XLVI - IIarlllal o 'r..pectlvo aunlclp10 •
R 4a cuaiab', Lut4.oia, OCIlUQU, oriente, OIIoar ar•••ana,
Poap61a • V.ra crual

oa da Dobrada, Mova ~~~:a-.":~~~ ~~::r:~~iYO aunio1pio •

XLVIII - Mojl ouaQu, o re.peotivo aunlc1~

XLIX - lIoj1 lllria. " r.apactivo aunlc1pl0
e oa cSa Artur Noqualra, It.apira e Santo Antonio de 1'0••• t

L - OUaplol o r.ap"ct1vo aunlc1pio. o_
de Altair, ca:lobi, cuer.o! a savar1.naat

oa da 'Bernardino de ~;.;,~r~=~ Jr~v~:·Cil:~.~ug~;;~:;~.~
~c;I~~~ :~n~l~os~oér::~~·s.~~~r~-:-doXti~;~rd~~r.i:~
Pedro do Turvo. saroui6. "'ju,,", • rilll>uri,

LII - ,pau11nia. o r,••pectlvo aunic1pl0 •
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... 'IV'." ... · 11" \'' I!" ,...".1 .... dt... ".''.1'''.
1'1l1li 'J'-'.1.1','. Jo"l]~""/~,~ li J,·u)J~.J JIJIj "~',if:'. 100'.00.l1li,11" ..
'.'01.....'1'.... '.II/.'23.:s.\,I,. 11r' '~" ..d'... ..... "'VI.'.'''' ." vQl.J fc.a. r... ...
~:~li 2:fJ~:'~~i·:1.t). ..~: .. ~::~i::';" T:.~·1 ~;~~:. ~riJL;j:~j i:', ~i
ta'" 44 'lU.....;;.."

GOl.nd1e.. , lp...rl, HOVM Aurorll, f'Juvid«, pit·•• do Pio, 'l'r••
PAI nchol • UNt..1 f .

VI - C.r•• : CJ r ••rAct1vo .un101pio. oa
d. prre. Alto, Co.rao 1'.10 ;1(10 V.rei., Cojan'.l., Itapacl,
3 ..gl,J-f.r', korrt.: k9u.'1C1 ele:. Go1'&,1 Nova Aa4rlca, Mova Gl6r1a,
.P1eJü, ....1.nópolj •• PubJataba. 8l1:nt. IZ8M) e Uruan.. ;

Vu - .OTIt.ti... ; o: r••~ct.1vo aunlclfl0 _

~:r,~ tt;;, Jo:~~f~~iJri:r~:j~~,."~o~:~ ~~I~O~~:iJ.~~:~· tin.,

VIII" GoJ'_! l'j r ..ap.r;tlvo .unic1pJ,o _ oa
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OIDE• DI

A M Il X O 111

LEI li'

t--------------------+--------------------------+---------+
I aRUPO I CATEGORIAS FUNCIONAIS I lIUA!lTI- I
• I IDAIlE I+-------------------..+--------------------------+..._-------+I ~~àr~~m: ~·o~~~~: T'onloo JudloUdo I 14 I
I TRT-3'-AJ-020 I I I

I I oUolal d. Ju.tlça Av.li-l 86 I
I I ador I I
I I • I
• I 1.1I I I I
• I Auxlliar JudioUrio I 196 -I
I I I I
I I I I

I 1Atondente JUdioi'rl0 l B4 I
I J I I
I I I I
J I I I
I I ~Y:~1: do Sagurança JUdl-1 " I
I I I I
I I I I
I I I I+-------------------+--------------------------+---------+

QUADRO PEIlMAIIIlNTII DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TIlIBUIIAL

UOIO!lAL DO TRl\BAUlO 3 i :;~ DI MINAS obAxs

Trabalho subatituto, de Juizea Cla••iat•• de Junta, btl. COItO,

~~dY~ri~~o" -: C:C:~·~~Poo:ou~~••G~~f:J::~;:1:d:~v.1·H~~~~~
Y:;:~i~O~r 5~~~~ar a nova Re;110, o~.:t'V.da • ._quinta

- 2 (doi.' oarqo. de 7:4,onioo Judicf'riot

- 2 (dole) oerqoe de OJ/ioi«1 da J ...tiçe

- 5 (oinco) oargo. de I~UJCil1ar Judio14-

- 2 (dole) carqo. de Atendente Judio14-

- a (doi.) oarvo. d'l Aq..,te da .egurança

Avaliadorl

rio/

rio/ e

JudloUrla.

Art. 45 - o pr••nchl..nto doa cargos de
provi..nt:o afetivo pl"av.tatc. n••ta lei far-;••-. da .cordo coa
~~ :~~;1~·I·;·I~ ~:9g~~::~i:r;:~;:::~r~···· diapoalQ&ea

Art. 4' _~ ,.. da.p.... deoorrant.. da

:~:~:S~~ ~~ Ç~!~~~;t ~;'~~~~.r~~ ~~:~~: ~.q~:~~~.or1be~~:
doa, ••rlo d••tinado., da for... ~ult.tlv.. pr:o~ro1on.l,
.-o. 1'ribunat. Regionai., to.ando-a. por ba•• o nl1..ro d8
Junta. da COnolliaçio e JUlguanto oriada. a. oada RegUo por
a.ta Lai.

do Trabalho, quando ~:rtY~~~9ti~~.-r:u~~~:~~:.rtCJi~~;;~
.lar a. Junt•• ooaprovada..nte prior:1t6ri•••

'Art. 47 - Bata Lal aol:"a .. vigor o. date
da .ua pubUoaçAo.

AMIlXO'I AlIEXO IV

I DIl DIl UI .,e • DI DI DI:

QUADRO PZIlIQHEHTI! DE PESSOAL DA SECRETARIA DO \'RIIlUHAL
UOIOIIAL DO '1'RAIlAUlO l' RtGrAO

( Il87:ADO DO no DIl JAIIEIRO

QVAORO PBIlJIAl/IlIlTII DIl PIISSOAL DA SECRE:l'ARIA DO TRIIlUllAL
UGIONAL DO TAAIlAUlO 4' uoIAo

( .STADO DO 1lI0 GIWIDE DO IIUL I

+----.....---------..-.....-t..-----..--...- .....--..-··....-·..-·..+--..- ...----+
I CIltlPO • CATIlCORIAlI PlJllCIOIIAII • QUAII'I'I- I
• • • • IlADIl •+- _----------_.._-_ -+-..-_..---- - --_ --- -----_ -+
I ~~r~f:~I~ ~.~~~: ~nico JudloUdo I 102 I
• '1'It'1'-l'-AJ-OaO I I'
I • I I
I I ofioial da Juatl'la AvaU-' .. I
I I ador I J
I I 1·1
I J I I
I I I'
~ I AwciUar Judic1':<io I 228 I
I I • I
I I. I I
I I I I
I I Atendente JudioUdo • 102 I
I I I I
I I I I
I I I': I ~i:~l: da lel/uraoça JUdi-1 ~8 I
I I I I
I I • I
I I I'+--------_.._---------+..------_.._----_......_--_...-...--+---------f

+ + ... + ---"'i'

, GRUPO I eATJlGORIAB FllNeIONAYS J lIUAN'l'I- J
I I I DADI I+--------------------+--------------------------+-------_..+I ~~âr~~:~i~ ~ao~~~l 7:'onioo JudloUr1o 1.4 I
I ' TRT-4' -AJ-020 I I I
I I I I
• I OUolal d. Ju.tlç. AvaU-' 86 I
I I ador I I
I I I I
I I I f

I I Auxiliar Juélloi'rio I 196 I
I I I I
I I I I
I I I I
I I Atend.nte JudioUr1o I 14 I
I J I I
I I I I
f I. I II I ~Y:~I: d. SoguranQa JUdi-1 86 I
I I' I I
I I J I
I I I I
+-_.._----------------+--------------------------+---------+

A' M IlX O II A li I X O V

LEI Me I D. D. LEI M'. • DE DE DE

QIlADItO PIlRJWlIIl'1'll DI PlaSOAL DA 11lCIlIl'.l'ARIA DO TRIIlUHAL
~IOIIAL DO TaAIlALHO a' ~IAo' . ,

( laTADa, Da 8/00 PAULO I
lIIIADRO PIlIUWIIlIlTE DI! PESSOAL DA SECRETARIA DO T1UIlUllAL

IlJlGIONAL DO TIlABAUlO 8' IlEGIAO
( 1l8TADO DA IlAIIIA

+""'----------------..--t----------...-----·..--------..:+---------+
I GItlIPO I CAnGOllIAS FlIIICIO!fAI8 I QllAll'l'I- I

L----~-------------~----------------.---------~~~!---~I ~~r~f:~i: ~.~~~l T4cnioo Judici4do I 4' I
I fia'-2'-AJ-OJO I I.,
• I I II I ~ã~~ial da JuatLça Ava~I-1 32 I
I I • • I

• I • II I Auxiliar Judloi4do I 112 I
I I I I
I I I I
I • I II 1Atendente Judlcli4r1o; I 41 I
·1 I I I
I I . I I
I I ~r:~r: da ..;w'ança :IUdl-1 32 I
I I I I
I I I I
I I I I
+-.._---------------+-------_..._----_..._--..-.-----+..._-..._--....

+--------------------+--------------------------+-------.....+
I GIlUPO I CATEGORIAs FUNCIONAIIl I QUAIl'1'I--1
I I ,JDo\D! I+--------------------+--------------------------+---------+
I Atividad.. de Apeiol 7:4onico Judiofirfo I 56 I
I JUdioi4rio - c6dlgo ~ I I
I fia'-5'-'AJ-020 I I I
I I I I
I I oUoial da Juiotiça Avali-I 66 I
I I ador I I
I I I I
I I I I
I f I t
I : Auxiliar JudloUrio • 1 140 I
I I I I
I 1 I'
• I 'Atand.nta JudioUrio I 86 f
I I' I I
I I I 1
• I I II i ~~m: da Sagurança qUdi-l' 86 I
J I J I
I I I I
I J I I...---------_.._-_....----...+----:-----""-_...""-----------+------+
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ANJrXO xrz

UI X' t DE DE DZ

QlW)RO pQIIÃHarrJr DE PUSOAL DA 81C1lE'1'ARIA DO 'l'RUIIIlAL
REGIONAL DO 'l'RAlIAUlO 12' RlGIlo

( JrUADO DI .A1rrA CA'l'ARINA

+-------------------...-------------------------+---------+
I ClRllPO I CA'l'EGORUS FllJICIOlIAIS I QUANTI- I
I I I DAnE I+--------------------+------------...-----------+------_...-+I ~~I~t:~t~ ~~~l 'Nani"o Judio~6r10 I 32 l
I T!t'1'-12'-AJ-020 I I I
I I I I
I I olicial da Juatiç'a Av.,li-l 32 I
! ! .dor. I I
I I Auxili.r Jud1ci6rio I ao I
I I I I
I I Atendente Ju4ici6rio I 32 I
I r . I

: I ~y:~~: do S.9UZ"anÇI. J'uli-l 16 I, . ..
14~u~i::lA~~t~·~·~6-1:~f~~ grv~::n(~r:: : 16 :
IdiqO-'l'Il'1'-12'-ICK-IOOOI da H_". e """"ervoÇ.tcll I I

I I I I
I I I II I Aqente do vi9il&ncio I l' I
I I I I
I I I I
+.....----------..._-----+---------------------_......--+---------+

+----------:----------+-----------....---------------t---------+
I GRUPO I CATEGORIAS FUNCIONAIS I QUANTI- I
I J • J DADl! I+--------------------+--------------------------f---------+
I Ativi40dea d. Apoio I T6cnic~ Judlci6r10 1;12 I
I Judici6rlo - c6dlqol • I I
I TRT-14 , -AJ-020 I I I
I I I i
I 1 Oficial 4. Juotiça AvaH-l 32 I
I I odor I I
I I I I
I I I I
1 I I I
J I Auxlllor JudlcUrio I 80 I
I I I I
I I I I
I I I I
I 1 Atendente Judiciário J 32 I
1 J J!
I I I!
f f I I
J ~1:~1: de Segurança JUdi-} 32 i
I I J
J I I
I I I

:d~uii::lA~~dt~a~e~ó_: :~~l~~; gr:~~;~~n(ir~: : 32 ~Idlg0-TRr-14'-NX-looo: d. liapeza e con.ervaçAo):

I I I
I I I I
+--------------------+--------_.~----..--...--------+---------+

ANEXO XV

LEI N' , DE DE DE

A N I X o XIII

1&1 ... • DJr DJr DJr
QUADRO PI!:RJWfEHTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL

REGIONAL DO TRABAUlD 1~' REGIAo
( ESTADO DE sAo PAULO - CIDADE DE CAKPINAS

QUAIlRO PERIIAIlEllTE DE PESSOAL DA SECSE'l'ARIA tO 'l'JtIIlUlCAL
RlGIONAL DO 'l'RAIlAUIO 13' REGU.O

( EUADO tIA PARA11lA )

QUADRO PIQUlAHEllTJr DE PESSOAL DA' SECRETARIA DO 'l'JtIIJUHAL
RlGIONAL DO '1'IlAIIAUIO 14' IlEGIA'o

( UTADO DJr ROHDONIA

+-----------.._-----..-+--_..._---------------------+---------f
I GIlUPO I CA'l'EGORIAS FllIICIORAIB I QUANTI- I
1 I I DAnE I+--------------------+-----------------.-------+---------+I ~~~r~t:~t~ ~o~~~l 'Ncn1co Judic16rio I 32 I
I TP:r-14'-AJ-020 I I I

+---..._----_..:_--------+--------------------_..._---+---------+
I GRUPO J CATZGORIAlI FtIIICIOICA18 J QUAIITI- I
I I I DAnE I+--------------------+------------------------_..--+---------+
I Ativi4a4•• de Apoiol 'Ncnlco Ju4ic16rio I 42 I
I Ju4ic16rio - c6<liqo1 I I
I '1'R'1'-13'-AJ-020 I I I
I I I I
I I Olicia! de Juatiço A"oH-I 42 I
I I o40r I. I
I I ' I I
I I I I
I I I I
I I Auxiliar Judici6rio I 105 I
I I I I
I I I I
I I I I
I I Aton4ante Jud1cJ6rJo 1 42 I
I I I I
I I I I
I I I I
: : ~i':~I: 40 SaquranÇ'o Ju4i-l 21 I
1 I I I
I 1 I I
I I I I

:4~U~i::lA~m~·~·~6_1 ~~";l~~; grv;~~~~n(~r:: I 42 l
Idi\ID-TRT-13'-NIC-10001 do 11_'0 e conaorvoçaoll :

I I I I
I I I II I Jlqante 4. VigilAncill I 21 I
I 1 I I
I I I I+--------------------+-------------------_....._---+----..----+

DEDl!, DE

"NEXO XVI

+----------_.:_-------+--------------------------+----------+
I GRUPO I CATEGORIAS FUNCIONAIS I QUANTl- I
J I I DAVE I
i --------------------+--------------------------+---------i
I Atividadt:=G de Apolo! Técnico Judici'rio 1 10 !
l Judicilirio - código! J I
I TRT-16'-AJ-020 I I I
I 1 I I
J I Oficial d. Juatiça Avali-l 10 I
I f bodor r f
I I I I
I J I I
I I I I
I I Auxiliar "udlcl'rio I 25 I
I I 1 I
I I I J
I I ! I
. I "tendent_ Judicilirl0 I 10 !
I I t I
I I I I
I I J J
: ! ~I:ii: de Segurança Judl- i 10 ~

I I I
! ! !
I 1 I I+--------------_.._---+--------------------------+--------_...

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNÂL
REGIONAL DO TRABAuto 16 I lmGlAO

( ESTADO DO HARANHAo

+...-------------------+--------------------------...---------+
I GRUPO I CATEGORIAS Jl'UNCIONAI8 J QUANTI- J
I 1 IDADE I+--------------------t----------------------- i- +
J Atividade. d. Apoiof T_cn1co Jud1c::i6rio 1 126 I
I Ju41ci6rio - c6digol I I
J TllT-15'-AJ-020 I I I
I I I I
I I Ofiei"l d. JuatJça Avali-l 84 I
I I ador I I
I I I 1
I I I I
I I I!
I f Auxiliar Ju41ci6rio I 294 I
I I I!
J , !!
1 1 t!
1 J Atendente JucUci~rio I 126 ,
I I I I
I I I I
! I !!
~ : ~I:~i: de Segurança JUdi-: 84 i
I I 1 I
I I I t
I I I I
+--------------------+--------------------------t----------~

DEDE• DE

AREXO XIV

1.&1 M'
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U:IM' ',DI llI!

';IUlollI<t. PZ:IlJWlE>1'n D! I'Z:S8~ ta. t:z:~nl;P.:.J. lr. '!1''::!rJIlC.
P~"'~:HU':' v. ~~ ~I' nlõ:J.~

f !:Ir!'~ Dl 'G01ü I

I
. Aienu CM k;urUlÇt JW4·.
: C'.l.r1a ~

• Jt.~;, v~Q..6... ~ Ap:.':"t;.. 'l"-=n':"~ "\Ii~'l;=.tr:.." 1 • •
• ~ LI~c:..'r~o .. cGd~9c..
• '!'P.'!~:"f f -JW-t·~[,

· hl1tlltJ!.4 a. E.tr9U!'".,~ "t.te:: - : ~ ..
· t'::..t:r:'~ .

: ~;.~:...;. ~ .,.t:'9J1 AV..::. ... : ::.
· ItCloJ'

· .---------------------..-----------------------------

+----------------+----------------------....--------
I GRUPO t CA'rEQOItIAf FUIlC101lAlS ; QUJrdJ'f: _ .
I : ;DllDI ,
+------------------.----------------------
J Ativ.idadea de' Apo).tt! '1'6onJ.oc "u4;.C':'-.r~c. 4:.
I Jw1ic:i~r.o • c:ó<1i90:
J :l'I!:I'-17'-AJ-02~ I
1 ! .: : ~i;;ia.:' cs. "uet.:..~ Aval:-; 2~

! : :

! i
i : Aux~~ ~au 3~c:'.r~c.
1
J
I
I

: :!
+------------------------------------------ , .

"..----------...------...--------------------------..------.....-

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os senhores
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Ficam prejudicados a proposição inicial (Projeto de Lei

,n9 5.431-N90), o substitutivo da Comissão de Constituição
e}ustiça e de Redação ao mesmo, e a subemenda da Comissão
de Finanças e Tributação ao referido substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI N9 1.445·B, DE 1991

Dispõe sobre a criação de Juntas de Conciliação
e Julgamento nas Regiões da Justiça do Trabalho, define
jurisdições e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São criadas, na 1~ Região da Justiça do Traba

lho, as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargos
pertinentes, assim distribuídas:

I - na cidade do Rio de Janeiro, 22 (vinte e duas) Juntas
de Conciliação e Julgamento (52~ a 73~), 22 (vinte e dois)
cargos de Juiz do Trabalho Presidente da Junta, 22 (vinte
e dois) cargos de Juiz do Trabalho Substituto, 44 (quarenta
e quatro) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a repre
sentação paritária, e 22 (vinte e dois) cargos em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

II - na cidade de Cabo Frio, 1 (uma) Juntá de Conci
liação e Julgamento (l~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

III - na cidade de Campos dos Goytacazes, 1 (uma) Jun
ta de Conciliação e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um)
cargo em comissão de Diretor de Serviço de Distribuição
DAS-I01.4;

IV -na cidade de Cordeiro, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Tr~balho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária. e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de '~ecretaria de Junta DAS-101.5;

V - na, cidade de Duque de Caxias, 3 (três) Juntas de
Conciliação e Julgamento (4~ a 6~), 3 (três) cargos de Juiz
do Tca1:)albo Presidente de Junta, 3 (três) cargos de Juiz do
Trabanlo Substituto, 6 (seis) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 3 (três) cargos em co
missão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

VI .."..-nacidade de Niterói, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (4~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
da Junta, 1 (um) cargo de Juiz.do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-I01.5;

VII -na cidade de Nova Iguaçu, 2 (duas) Juntas de Con
ciliação e Julgamento (4' e 5~), 2 (dois) cargos de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do Traba
lho Substituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 2 (dois) cargos em
comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

VIII - na cidade de São Gonçalo, 1 (uma) Junta de Con
ciliação e Julgamento (3'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

IX-na cidade de São João do Meriti, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista deJunta,
observada a representação paritária, 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um)
cargo em comissão de Diretor de Serviço de Distribuição
DAS-101.4;

X - na cidade de Resende, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (l~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
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(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5.

Art. 29 São criadas, na 2' Região da Justiça do Traba
lho, as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargos
pertinentes, assim distribuídas:

I - na cidade de Caieiras, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba1ho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen~

tàção paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

II -na cidade de Cajamar, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissáo de Djretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

UI -na cidade de Cubatão, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (5'),1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comiss:io de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

IV -na cidade de Embu, 1 (uma) Junta de Conciliação'
e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
da Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obse:rvada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

V -na cidade de Ferraz de Vasconcelos, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

VI -na cidade de Itapecerica da Serra, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (2'), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um)
cargo em comissão de Diretor de Serviço de Distribuição
DAS-101.4;

VII - na cidade de Jandira, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1'),1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
taçáo paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-I01.5;

VIII - na cidade de Osasco, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (3~), 1 (um) cargo de: Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de: Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

IX -na cidade de Praia Grande, 2 (duas) Juntas de Con
ciliação e Julgamento (1' e 2'), 2 (dois) cargos de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do Traba
lho Substituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, 2 (dois) cargos em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 1 (um)

cargo em comissão de Diretor de Serviço de Distribuição
DAS-10lA;

X - na cidade de Ribeirão Pires, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, ob'servada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XI -na cidade de Santana do Parnaíba, 1 (uma) Junta
de Conciliação e.Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XII - na cidade de São Vicente, 2 (duas) Juntas de Con
ciliação e Julgamento W e 2'), 2 (dois) cargos de Juiz do
Trabálho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do Traba
lho Substituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, 2 (dois) cargos em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 1 (um)
cargo em comissão de Diretor de Serviço de Distribuição
DAS-I01.4; .

XIII-na cidade de Suzano, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (2'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-101.4;

XIV - na cidade de Taboão da Serra, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Art. 39 São criadas, na 3~ Região da Justiça do Traba
lho, as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargos
pertinentes, assim distribuídas:

I-na cidade de Belo Horizonte, 10 (dez) Juntas de
Conciliação e Julgamento (26' a 35'),10 (dez) cargos de Juiz
do Trabalho Presidénte de Junta, 10 (dez) cargos de Juiz
do Trabalho Substituto, 20 (vinte) cargos de Juiz Classista
de Junta, observada a representação paritária, e 10 (dez) car
gos em comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

II -na cidade de Alfenas, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1·), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-I01.5;

III -na cidade de Bçtim, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (4'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

IV -na cidade de Congonhas, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-I01.4;
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V -na cidade de Coronel Fabriciano, 2 (duas) Juntas
de Conciliação e Julgamento (3~ e 4~), 2 (dois) cargos de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do
Trabalho Substituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e 2 (dois) cargos
em comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-lOloS;

VI -na cidade de Divinópolis, 1 (Uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-I01.4;

VII - na cidade de Governador Valadares, 1 (uma) Jut
na de Conciliação e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz
do Trabalho Presidente de 1unta, 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um)
cargo em comissão de Diretor de Serviço de Distribuição
DAS-I01.4;

VIII - na cidade de Guanhães, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

IX-na cidade de Ipatinga, 2 (duas) Juntas de Conci
liação e Julgamento (1' e 2~), 2 (dois) cargos de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do Trabalho
Substitutito, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de Junta, ob
servada a representação paritária, 2 (dois) cargos em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um) cargo
em comissão de Diretor de Serviço de Distribuição
DAS-IOlo4;

. X -na cidade de Janaúba, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (P), 1(um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;
. ~~ -::na cidade de João Monlevade, 1 (uma) Junta de

Conclhaçao e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz de Trabalho
Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão
de Diret~r d~ Secreta:ia de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo
em comlssao de Duetor de Serviço de Distribuição
DAS-101.4;

XII -na cidade de Matozinhos 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (l~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária e 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-lOl.S;

XIII - na cidade de Montes Claros, 1 (uma) Junta de
Conciliação e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um) cargo

em comissão de Diretor de Serviço de Distribuição
DAS-101.4;

XIV - na cidade de Nova Lima, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabaiho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XV - na cidade de Passos, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (2~), 1(um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Diretor de Secre
taria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Serviço de Distribuição DAS-101.4;

XVI -na cidade de Pedro Leopoldo, 1 (uma) Junta de
Conciliação e Julgamento (l~), 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 1 (um) caro/) de Juiz do Trabalho
Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-lOloS;

XVI -na cidade de Ribeirão das Neves, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

XVIII -na cidade de Sabará, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classistas de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Dir,etor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XIX - na cidade deSantãLuiia, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XX - na cidade de Três Corações, 1 (uma) Junta de·
Conciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XXI - na cidade de Uberlândia, 2 (duas) Juntas de conci
liação e Julgamento (3~ e 4~), 2 (dois) cargos de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do Trabalho
Substituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 2 (dois) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-IOl.S;

XXII - na cidade de Unaí, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1'),1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-I01.5.

Art.. 4~ São criadas, na 4~ Região' da Justiça do Traba
lho, as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargo
pertinentes, assim distribuídas:

I -na cidade de Porto Alegre, 10 (dez) Juntas de Conci
liação e Julgamento (21~ a 30~), 10 (dez) cargos de Juiz do
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.Trabalho Presidente de Junta, 10 (dez) cargos de Juiz do
Trabalho Substituto, 20 (vinte) cargos de Juiz Classista de
Junta, observadã a representação paritária, I~ 10 (dez) cargos
em comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

ll- na cidade de Arroio Grande, 1 (uma) Junta de Con
.ciliação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi-

· tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classistas de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

III -na cidade de Bento Gonçalves, 01 (uma) Junta de
Conciliação e Julgamento (2~), 01 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, 01 (um) cargo. em comíssão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-1ü1.5 e 01 (um) cargo
em comissão de Diretor de Serviço de Distribuição
DAS-I01.4;

IV - na cidade de Caxias do Sul, 01 (uma) Ju~ta de
Conciliação e Julgamento (3"), 01 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 01 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I0L5;

V -na cidade de Cerro Largo, 01 (uma) de Conciliação
e Julgamento (1~), 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presi
dente de Junt~, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto,
02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a repre
sentação paritária, e 01 (um) cargo em comissão de diretor
de Secretaria de J1,1nta DAS-I01.5;

VI - na cidade de Estância Velha, 1 (uma) Junta de
Conciliação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

VII -na cidade de Farroupilha, 1 (uma) Junta de Conci
liaçã,o e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz t;l.o Trabalho
PreSidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

VIII -na cidade de Gramado, 1 (uma) Junta de Conci-
· liação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi-

· tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor d~~c:cn~t!lrillde Junta DAS-I01.5;

IX-na cidade de Lageado, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do-Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária~ 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-I01.4;

X-na cidade de Novo Hamburgo, 2 (duas) Juntas de
Conciliação e Julgamento (4~ e 5~), 2 (dois) cargos de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do
Trabalho Substituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e 2 (dois) cargos
em comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

XI -na cidade de Palmeira das Missões, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba-

lho Substitutó, 2 (dois) car~os de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;
, _XII - na cidade de Passo Fundo, 1(uma) Junta de Conci

haça,o e Julgamento (2'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presldentede Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor ~e _Secreta,na de Junta DAS-I01.5 e 1 (um) cargo em .
comlssao de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-101.4:
, _XIII - na cidade de Pelotas, 1 (uma) Junta de Conci

liaça.o e Julgamento (3'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
PreSidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XIV -na cidade de Santa Cruz do Sul, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (2'), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, 1 (um)cargo em comissão
de Diret~r d~ Secreta~ia de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo
em comlssao de DlTetor de Serviço de Distribuição
DAS-101.4;
, _XV - na cidade de Santa Maria, 1 (uma) Junta de Conci

haçao e Julgamento (2'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor ?e _Secreta.ria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em
comlssao de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-101.4;

XVI -na cidade de São Leopoldo, 1 (uma) Junta de
Conciliação e Julgamento (3~), 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XVII - na cidade de Sapiranga, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (3'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

XVIII-na cidade de Sapucaia do Sul, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

XIX -na cidade de Taquara, 1 (umã) Junta de Conci
liação e Julgamento(2~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-I01.4;

XX -na cidade de Três Passos, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretariade Junta DAS-101.5.
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Art. 59 São criadas, na 5~ região da Justiça do Trabalho,
as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargos
pertinentes, assim distribuídas:

a) no Estado da Bahia:
I -na cidade de Salvador, 1 (dez) Juntas de Conciliação

e Julgamento(l6~ a 25~), 10 (dez) cargos de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 10 (dez) cargos de Juiz do Trabalho
Substituto, 20 (vinte) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 10 (dez) cargos em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

II -na cidade de Alagoinhas, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (29, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-lOlo4;

III-na cidade de Barreiras, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-lOlo5;

IV -na cidade de Bom Jesus da Lapa, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (l~), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba-<
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-10lo5;

V - na cidade de Brumado, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1'), I (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto. 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 10 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

VI -na cidade de Camacã, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (l~), 1(um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

VII-na cidade de Camaçari, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (4~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-lOlo5;

VIII-na cidade de Candeias, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-lOlo5;

IX - na cidade de Euclides da Cunha, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Clasista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

X - na cidade de Feira de Santana, 1 (uma) Junta de
Conciliação eJulgamento (3~), 1 (um) cargo de Juiz do Tabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada

a representação paritáriá, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XI - na cidade de Ilhéus, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juz do Trabalho Substituto, 2 (dois)
cargos de Juiz Classista de Junta,observada a representação
paritária, 1 (um) cargo em Comissão de Diretor de Secretaria
de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em comissão de Diretor
d~ ~erviço de Distribuição DAS-101.4;

XII - na cidade de Itabuna, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (3~), 1(um) cargo deJuiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-lOlo5;

XIII -na cidade de Itapetinga, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-lOlo5;

XIV -na cidade de Juazeiro, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-lOlo5 e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-I01.4;

XV - na cidade de Santo Antonio de Jesus, 1 (uma)
Junta de Conciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-lOlo5;

XVI - na cidade de Teixeira de Freitas 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (l~), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XVII - na cidade de Ubaíra, l(uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (l~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XVIII - na cidade de Vitória da Conquista, 1 (uma)
Junta de Conciliação e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-10lo5 e 1 (um)
cargo em comissão de Diretor de Serviço de Distribuição
DAS-101.4;

b) no Estado de Sergipe:
I - na cidade de Aracaju, 1 (uma) Junta de Conciliação

e Julgamento (4~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos qe Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-lOloS;

II - na cidade de Nossa Senhora da Glória, 1 (uma)
Junta de Conciliação e Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz
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do Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) eargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Art. 69 São criadas, na 6~ Região da Justiça do Traba
lho, as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargos
pertinentes, assim distribuídas:

a) no Estado de Pernambuco:
I - na cidade de Recife, 6 (seis) Juntas de Conciliação

e Julgamento (15~ a 20~), 6 (seis) cargos de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 6 (seis) cargos de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 12 (doze) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 6 (seis) cargos em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

11- na cidade de Afogados da lngazeira, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em Comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

III - na cidade de Araripina, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo I~m comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

IV - na cidade de Arcoverde, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de"Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um)'cargo em comissão dé
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

V-na cidade de Bezerros, 1 (uma) Junta de Conciliação
eJulgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser"ada a represen
tação paritária, e"1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

VI -na cidade de Carpina, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1. (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comiss:lo de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

VII - na cidade de Floresta, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

VIII - na cidade de Igarassu, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

IX - na cidade de Ipojuca, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento CP), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Júiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em cmnissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-I01.5;

X -na cidade de Jaboatão, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1"),1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a repres~n
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

XI - na cidade de O1inda, 2 (duas) Juntas de Conciliação
e Julgamento (1~ e 2~), 2 (dois) cargos de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do Trabalho Subs
tituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 2 (dois) cargos em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um) cargo
em comissão de Diretor de Serviço de Distribuição
DAS-101.4;

XII - na cidade de Ribeirão, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XIII - na cidade de São Lourenço da Mata, 1 (uma)
Junta de Conciliação e Julgamento (l~), 1 (um) cargo de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XIV - na cidade de Sertânia, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (P), 1 (um), cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

XV - na cidade de Surubim, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

XVI - na cidade de Timbaúba, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1 ~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tutC!, 2 "(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

b) no Estado de Alagoas:
I - na cidade de Maceió, 3 (três) Juntas de Conciliação

e Julgamento (4~ a 6~), 3 (três) cargos de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 3 (três) cargos de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 6 (seis) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 3 (três) cargos em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

11 - na cidade de Atalaia, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-l01.5;

III - na cidade de Palmeira dos Índios, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;
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IV - na cidade de Porto Calvo, 1 (uma) Junta de Conci
.liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

V - na cidade de Santana do Ipanema, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz de .
Trabalho Presidente da Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois), cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

VI -na cidade de São Luiz do Quitunde, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1·), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Jun~a DAS-101.5.

Art. 7" São criadas, na 7ª Região da Justiça do Traba
lho, as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargos
pertinentes, assim distribuídas:

I - na cidade de Fortaleza, 4 (quatro) Juntas de Conci
liação e Julgamento (9' a 12'), 4 (quatro) cargos de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 4 (quatro) cargos de Juiz do
Trabalho Substituto, 8 (oito) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 4 (quatro) cargos em
comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

11 - na cidade de Baturité, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto,2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

III - na cidade de Cratéus, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1'),1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-I01.5;

IV - na cidade de Juazeiro do Norte, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

V - na cidade de Limoeiro do Norte, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5.

Art. 8" São criadas, na 8' Região da Justiça do Traba
lho, as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargos
pertinentes, assim distribuídas:

a) no Estado do Pará:
I - na cidade de Belém, 6 (seis) Juntas de Conciliação

e Julgamento (9' a 14'), 6 (seis) cargos de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 6 (seis) cargos de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 12 (doze) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 6 (seis) cargos em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-1ü1.5;

11 - na cidade de Abaetetuba, 1 (uma) Junta de Conci
I!ação e Julgamento (2ª), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho

Presidente de Junta, 1 (umféargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Distribuição DAS-I01.4;

111 -na cidade de Ananindeua, 1 (uma) Junta de Conci
'liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

IV - na cidade de Barcarena, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão dei
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

V -na cidade de Conceição do Araguaia, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1*), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

VI -na cidade de Itaituba, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

VII - na cidade de Marabá, 1(uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Diretor de Secre
taria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Serviço de Distribuição DAS-lü1.4;

VIII - na cidade de Paragominas, 1 (uma) Junta de
Conciliação e Julgamento (1'),1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

. IX-na cidade de Parauapebas, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

X - na cidade de Santa Isabel do Pará, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

b) no Estado do Amapá:

I --= nacidade de Macapá, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Diretor de Secre
taria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em comissão de

.Diretor deDistribuição DAS-I01.4;
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II -na cidade de Calçoene, 01 (uma) Junta de Concia
liação e Julgamento (1~), 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 01 (um) cargo I~m comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

III -na cidade de Laranjal do Jari, 01 (uma) Junta de
Conciliação e Julgamento (1~), 01 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 01 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5.

Art. 99 São criadas, na 9~ Região da Justiça do Traba
lho, as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargos
pertinentes, assim distribuídas:

I - na cidade de Curitiba, 06 (seis) Juntas de Conciliação
e Julgamento (13~ a 18~), 06 (seis) cargos de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 06 (seis) cargos de Juiz do Trabalho
Substituto, 12 (doze) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 06 (seis) cargos em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

II -na cidade de Arapongas, 01 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (P), 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 02 (dois) cargos de Jujz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 01 (um) cargo emcomíssãode
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

lU-na cidade de Araucária, 01 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1~), 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritár;a, e 01 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

IV -na cidade de Assis Chateaubriand, 01 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (I'), 01 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 01 (um) cargo em co
missão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

V - na cidade de Bandeirantes, 01 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 01 (:um) cargo d,e Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista dl= Junta, observada
a representação paritária, e 01 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

VI -na cidade de Castro, 01 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1~), 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presi
dente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto,
02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta., observada a repre
sentação paritária, e 01 (um) cargo em comissão de Diretor
de Secretaria de Junta DAS-101.5;

VII -na cidade de Colombo, 01 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (P), 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e ·01 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

VIII ~iiá cicfadede-Foz-clo-Iguaçü:,::Oi{uma} Junta·de
Conciliação e Julgamento (2~), 01 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, 02 (dois) cargos de Juis Classista de Junta, obser-..
vada a representação paritária, 01 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 01 (um) cargo

em comissão de Diretor de Distribuição DAS-101.4;
IX -na cIdade de Guarapuava, 01 (uma) Junta de êànci

liação Julgamento (2'), 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 01 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-101.5, e 01 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-101.4;

X-na cidade de Irati, 01 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1~), 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presi
dente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto,
02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a repre
sentação paritária, e 01 (um) cargo em comissão de Diretor
de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XI -na cidade de Jaguariaíva, 01 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 01 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XII - na cidade de Laranjeiras do Sul, 01 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1'), 01 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 01 (um) cargo em co
missão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

XIII - na cidade de Londrina, 03 (três) Juntas de Conci
liação e Julgamento (3~ a 5~), 03 (três) cargos de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 03 (três) cargos de Juiz do
Trabalho Substituto 06 (seis) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 03 (três) cargos em
Comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XIV - na cidade de Marechal Cândido Rondon, 01
(uma) Junta de Conciliação e Julgamento (I'), 01 (um) cargo
de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, 01 (um) cargo de
Juiz do Trabalho Substituto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista
de junta, observada a representação paritária, e 01 (um) cargo
em comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XV -na cidade de Maringá, 02 (duas) Juntas de Conci
liação e Julgamento (3' e 4'), 02 (dois) cargos de Juiz do
Trabalho Pr,esidente de Junta, 02 (dois) cargos de Juiz do
Trabalho Substituto, 04 (quatro) cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a )"epresentação paritária, e 02 (dois) cargos
em Comissão de Diretor de Secretaria de Junt::l nAS-101 ":

XVI -na cidade-de Ponta Grossa, 01 (Ulna) Junta de
Conciliação e Julgamento (2~), 01 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, 02 (dois) cargos ,de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, 01 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 01 (um) cargo
em'Comissão de Diretor de Distribuição DAS-101.4;

x\TI1-:·:üacídadéde R:õiâncllit;Of(umâ)Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 01 (um) cargo em comissão de
Diretor rie Secretaria de Junta DAS-I01.5;

XVIII - na cidade de São .José dos Pinhais, 01 (uma)
Junta de Conciliação e Julgamento (I'), 01 (um) cargo de
Jüiz do Trabalho Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz
do Trabalho Substituto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista
de Junta, observada a representação paritária, e 01 (um) cargo
em comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;
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XIX-na cidade de Telêmaco Borba, 01 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (P), 01 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta
observada a representação paritária, e 01 (um) cargo em co
missão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XX-na cidade de Venceslau Braz, 01 (uma) Junta de
Conciliação e Julgamento (P), 01 (um) cargG de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 01 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Art. 10. São criadas, na 10' Região da Justiça do Traba
lho, as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargos
pertinentes, assim distribuídas:

a) no Distrito Federal:
I-na cidade de Brasília, 05 (cinco) Juntas de Conci

liação e Julgamento (11~ a 15~), 05 (cinco) cargos de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 05 (cinco) cargos de Juiz
do Trabalho Substituto, 10 (dez) cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e 05 (cinco) cargos
em comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

II - na cidade de Taguatinga, 05 (cinco) Juntas de Conci
liação e Julgamento (3' a 7~), 05 (cinco) cargos de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 05 (cinco) cargos de Juiz do
Trabalho Substituto, 10 (dez) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 05 (cinco) cargus em
comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

b) no Estado de Mato Grosso:
I - na cidade de Cuiabá, 03 (três) Juntas de Conciliação

e Julgamento (3~ a 5~), 03 (três) cargos de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 03 (três) cargos de Juiz do Trabalho
Substituto, 06 (seis) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 03 (três) cargos em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-lOl.S;

II - na cidade de Alta Floresta, 01 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1~), 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 01 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

UI -na cidade de Barra do Garças, 01 (uma) Junta de
Conciliação e Julgamento (1 ~), 01 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 01 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

IV - na cidade de Diamantino, 01 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1~), 01 (um) cargo de Juiz do trabalho
Presidente de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 02 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 01 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-lOl.S;

V -na cidade de Sinop, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

VI -na cidade de Tangará da Serra, 1 (uma) Junta de
Conciliação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser-

vada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissã,o
de Diretor de Secretaria ge Junta DAS-101.5;

c) no Estado de Mato Grosso do Sul:
I-na cidade de Campo Grande, 2 (duas) Juntas de

Conciliação e Julgamento (4~ e 5,), 2 (dois) cargos de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do
Trabalho Substituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e 2 (dois) cargos
em Comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

II -na cidade de Dourados, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (3ª), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Pre.sidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

lU - na cidade de Paranaíba, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

d) no Estado do Tocantins:
I -na cidade de Palmas, 1 (uma) Junta de Conciliação

e Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5.

Art. 11. São criadas, na 11~ Região da Justiça do Traba
lho, as seguintes Juntas de Conciliação e julgamento e cargos
pertinentes, assim distribuídas:

I-na cidade de Manaus, 3 (três) Juntas de Conciliação
e Julgamento (10' a 12'), 3 (três) cargos de Juiz de Trabalho
Presidente de Junta, 3 (três) cargos de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 6 (seis) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 3 (três) cargos em Comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

II -na cidade de Manacapuru, 1 (uma) Junta de Concí
liação e' Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

TIl -na cídade de Manicoré', 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

IV -na cidade de Presidente Figueiredo, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

V - na cidade de Tefê, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1'),1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-lOl.S.
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Art. 12. São criadas, na 12~ Região da Justiça do Traba
lho, as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargos
pertinentes, assim distribuídas:

I - na cidade de Florianópolis, 4 (quatro) Juntas de
Conciliação e Julgamento (4~ a 7~), 4 (quatro) cargos de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 4 (quatro) cargos de Juiz
do Trabalho Substituto, 8 (oito) cargos de Juiz
Classista de Junta, observada a representação paritária, e 4
(quatro) cargos em Comissão de Diretor de Secretaria de
Junta DAS-101.5;

II - na cidade de Balneário de Camburiú, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

III - na cidade de Blumenau, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (3~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

IV - na cidade de Chapecó, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Diretor de Secre
taria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Serviço de Distribuição DAS-101.4;

V-na cidade de Criciúma, 1 (uma) Junta de Conciliação
eJulgamento (3~), 1(um) cargo de Juiz do TraJlalho Presidênte
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em cQmissão de Diretor .de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

VI - na cidade de Curitibanos, 1 (uma) Junta de,Conci
liação e Julgamento (1~) um cargo de Juiz do Trabalhe;> Presi
dente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto,
2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a repre
sentaçãoparitária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor
de Secretaria de Junta DAS-101.5; ,

VII - na cidade de Imbituba, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

VIII -na cidade de Indaial, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1~), 1 um cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

IX - na cidade de Itajaí, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (2~), 1(um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Diretor de Secre
taria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Serviço de Distribuição DAS-101.4;

X - na cidade de Joivile, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (4!), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (uJ!l) cargo de Juiz do Trabalho .Substituto, 2

(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

XI - na cidade de Lajes, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Diretor de Secre
taria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Serviço de Distribuição DAS-I01.4;

XII - na cidade de Porto União, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XIII - na cidade de São José, 2 (duas) Juntas de Conci
liação e Julgamento (l~ e 2~), 2 (dois) cargos de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do Trabalho
Substituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, 2 (dois) cargos em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um) cargo
em comissão de Diretor de Serviço de Distribuição
DAS-I01.4;

XIV - na cidade de Tubarão, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-I01.4.

Art. 13. São criadas, na 13~ Região da Justiça do Traba
lho, as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargos
péhinentes, assim distribuídas:

a) no Estado da Paraíba:
I - na cidade de João Pessoa, 2 (duas) Juntas de Conci

liação e Julgamento (4~ e 5~), 2 (dois) cargos de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do Trabalho
Substituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 2 (dois) cargos em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

II - na cidade de Areia, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1'),1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargó de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista 'de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

III -na cidade de Bayeux, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (I!), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada da represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

IV - na cidade de Cajazeiras, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (I!), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

V - na cidade de Campina Grande, 2 (duas) Juntas
de Conciliação e Julgamento (2! e 3!), 2 (dois) cargos de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do
Trabalho Substituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de
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Junta, observada a representação paritária, 2 (dois) cargos
em comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5
e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de Serviço de Distri
buição DAS-10IA;

VI - na cidade de Catolé do Rocha, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (14), I (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-lOlo5;

VII - na cidade de Itabaiana, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (14), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-IOlo5;

VIII - na cidade de Itaporanga, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (l~), I (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e I (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

IX - na cidade de Mamanguape, I (uma Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), I (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

X - na cidade de Monteiro, I (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (l~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de ::-unta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-10lo5;

XI - na cidade de Picuí, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-I01.5;

XII - na cidade de Taperoá, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão .de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

b) no Estado do Rio Grande do Norte:
I - na cidade de Natal, 2 (duas) Juntas de Conciliação

e Julgamento (44 e 5~), 2 (dois) cargos de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do Trabalho Subs
tituto, 4 (quatro), cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 2 (dois) cargos em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

II - na cidade de Açu, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em cofnissão·de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-lOlo5;

III - na cidade de Caicó, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1ª), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen-

tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

IV -na cidade de Ceará Mirim, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

V -na cidade de Currais Novos, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
túto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

VI -na cidade de Mossoró, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (2"), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, e
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Diretor de Secre
taria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Serviço de Distribuição DAS-I01.4;

VII - na cidade de Nova Cruz, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (14), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

VIII - na cidade de Pau dos Ferros, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (14), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-lOlo5.

Art. 14. São criadas, na 144Região da Justiça do Traba
lho, as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargos
pertinentes, assim distribuídas:

a) no Estado de Rondônia:
I - na cidade de Porto Velho, 2' (duas) Juntas de Conci

liação e Julgamento (4ª e 54), 2 (dois) cargos de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do Trabalho
Substituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 2 (dois) cargos em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

II -+- na cidade de Colorado do Oeste, 1 (uma) Junta
de Conciliação é Julgamento (14), e (um) cargo de Juiz do
Trabalh'o Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e.1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

III - na cidade de Costa Marques, 1 (uma) Junta de
Conciliação e Julgamento (1 4), 1 (um)'cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 1 (um) càrgo em comissão
de Diretor de Secretaria de JuntaDAS-101.5i

IV - na cidade de Jaru, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1 4),1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargQs de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

V - na cidade de Ouro Preto d'Oeste, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do
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Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

VI - na cidade de Pimenta Bueno, 1 (uma) Junta de
Conciliação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, 2 (dois), cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

VII - na cidade de Presidente Médici, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de JUliz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

VIII - na cidade de Rolim de Moura, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

b) no Estado do Acre:
I - na cidade de Rio Branco, 2 (duas) Juntas de Conci

liação e Julgamento (3~ e 4~), 2 (dois) cargos de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do Trabalho
Substituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 2 (dois) cargos em Comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

II - na cidade de Brasiléia, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1~), 1 (um) cargo deIuiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista deJunta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

UI - na cidade de Feijó, 1 (uma) Junta de Conciliação
eIulgamento (1~), 1(um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-I01.5;

IV - na cidade de Sena Madureira, 1 (uma) Junta de
Conciliação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de)uiz do Traba
lho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

V -na cidade de Taraucá, 1 (uma) Junta de Conciliação
eJulgamento (1~), 1(um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

VI - na cidade de Xapuri, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1~), 1(um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5.

Art. 15. São criadas, na 15~ Região da Justiça do Traba
lho, as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargos
pertinentes, assim distribuídas:

I - na cidade de Campinas, 4 (quatro) Juntas de Conci
liação e Julgamento (5; a 8'), 4 (quatro) cargos de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 4 (quatro) cargos de Juiz do
Trabalho Substituto, 8 (oito) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 4 (quatro) cargos em
comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

II - na cidade de Americana, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, t(um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-101.4;

III - na cidade de Araçatuba, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (3~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação pari,tária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

IV - na cidade de Araraquara, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-101.4;

V - na cidade de Assis, 1 (uma) Junta' de Conciliação
eJulgamento (2~), 1(um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, 1 (um) cargo em comissão deDiretor de Secre
taria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Serviço de Distribuição DAS-101.4; .

VI -na cidade de Barra Bonita, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, l(um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

VII - na cidade de Batatais; 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

VIII -na cidade de Bauru, 3 (três) Juntas de Conciliação
e Julgamento (2~ a 4~), 3 (três) cargos de Juiz dó Trabalho
Presidente de Junta, 3 (três) cargos de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 6 (seis) CllIgos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 3 (três) cargos em Comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um) cargo
em comissão de Diretor de Serviço de Distribuição
DAS-101.4;

IX - na cidade de Birigui, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classistas de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

X - na cidade de Cajuru, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1~), 1(um) cargo deJuizdoTrabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen-



4950 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Março de 1992

tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

XI -na cidade de Campo Limpo Paulista, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XII - na cidade de Catanduva, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista ,de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comi1j.são de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-101.4;

XIII - na cidade de Franca, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Diretor de Secre
taria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Serviço de Distribuição DAS-101.4;

XIV -na cidade de Garça, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1~), 1(um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

XV - na cidade de Indaiatuba, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (V), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XVI -na cidade de Itatiba, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1~), 1(um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

XVII -na cidade de Jales, 1 (uma) Junta de Conciliação
eJulgamento (1~), 1(um) cargo deJuiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

XVIII - na cidade de José Bonifácio, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta; 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XIX - na cidade de Jundiaí,2 (duas) Juntas de Conci
liação e Julgamento (3' e 4'), 2 (dois) cargos de Juiz do Traba
lho Presidente de Jqnta, 2 (dois) cargos de Juiz do Trabalho
Substituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 2 (dois) cargos em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XX - na cidade de Lençóis Paulista, 1 (uma) Junta de
Conciliação e Julgamento (I'), 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho.
Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser-

vada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XXI - na cidade de Lorena, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (I'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XXII - na cidade de Man1ia, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (2'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 1 (um) cargo em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-101.4;

XXIII - na cidade de Matão, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

XXIV - na cidade de Moji~guaçu, 1 (uma) Junta de
Conciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
vada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

XXV - na cidade de Novo Horizonte, 1 (uma) Junta
de Conciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Traba
lho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5; .

XXVI - na cidade de Olímpia, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classlsta de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
DIretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XXVII - na cidade de Paulínia, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta,..1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XXVIII -na cidade de Piedade, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (I'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XXIX-na cidade de Rancharia, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de SeCretaria de Junta DAS-101.5;

XXX - na cidade de Salto, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DA3-101.5;
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XXXI - na cidade de Santa Bárbara d'Of:ste, 1 (uma) I -na cidade de São Luís, 2 (duas) Juntas de Conciliação
Junta de Conciliação e Julgamento (I'), 1 (um) cargo de Juiz e Julgamento (3' e 4·)', 2 (dois) cargos de Juiz do Trabalho
do Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do Trabalho Subs
Trabalho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, tituto, 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
observada a representação paritária, el (um) cargo em comis- a representação paritária, e 2 (dois) cargos em comissão de
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5; Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

XXXII - na cidade de São Carlos, 1 (uma) Junta de II - na cidade de Açailândia, 1 (uma) Junta de Conci-
Conciliação e Julgamento (2~), 1 (um) cargo de Juiz do Traba- liação e Julgamento (1') e 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
lho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser- tuto, 2 (dois), cargos de Juiz Classista de Junta, observada
vada a representação paritária, 1, (um) cargo em comissão a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-lOl.5 e 1 (um) cargo Diretor de Secretaria ,de Junta DAS-101.5;
em comissão de Diretor de Serviço de Distribuição ' IH - na cidade de Santa Inês, 1 (uma) Junta de Conci-
DAS-101:4; ,liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho

XXXI Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi-
II -na cidade de São José do Rio Preto, 1 (uma), 'tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada

Junta de Conciliação e Julgamento (3'), 1 (um) cargo de Juiz .
do Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) car)w de Juiz do a representação paritána, e 1 (um) cargo em comissão de

- Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;
Trabalho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, b) no Estádo do Piauí;
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis- I _ na cidade de Teresina, 1 (uma) Junta de Conciliação
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5; 'eJulganiento (3.),1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente

'XXXIV-nacidadeSãoJosédosCampos2(duas)Juntas de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
de Conciliação e Julgamento (3' e 4'), 2 (dois) cargos de Juiz (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
do Trabalho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do ,tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Trabalho Súbstituto; 4 (quatro) cargos de Juiz Classista de Secretaria de Junta DAS-101.5;
Junta, observada a representação paritária, e 2 (dois) cargos' Art. 17. São criadas, na 17' Região daJustiça do Traba
em comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5; lho, as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargos

XXXV - na cidade de São Roque, 1 (uma) Junta de pertinentes, assim distribuídas:
Conciliação e Julgamento (1'),1 (um) cargo de Juiz do Traba- I -na cidade de Vitória, 5 (cinco) Juntas de Conciliação
lho PreSidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho e Julgamento (4. a 8.),5 (cinco) cargos de Juiz do Trabalho
Substituto, 2 (dois), cargos de Juiz Classista de Junta, obser- Presidente de Junta, 5 (cinco) cargos de Juiz do Trabalho
vada a representação pàritáriá, e 1 (um) cargo·em comissão, Substituto, 10 (dez) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
de Diretor de Secreta"ria de Junta DAS-101.5; vada a representação paritária, 5 (cinco) cargos em comissão
, XXXVI ':...:-' na 'ciaade 'de Sorocaba, 1 (uma) Junta de de Diretor de Secreta.ria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo

, Conciliação e Julgamento (3'), t (um) 'cargo de'Juiz do Traba- em çomissão de D.iretor de Serviço de Distribuição
lho Presidente de Junta,'l (um) cargo de Juiz do Trabalho DAS-101.4;
Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser- ' II -na cidade de Afonso Cláudio, 1 (uma) Junta de
vada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão Conciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Traba
de Diretor de Secretaria de Jmita DAS~101.5;, lho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho

X)qC:V1Í ""7 na cida4e: Tanab.i; 1 (uma) Junta de Conci- Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, obser
liação,'f( Julgamentq (1.),.1, (um) cargo, de Juiz do Tràbàlho vadaa representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão
l'residente de Junta,l (uni) cargo de Juiz dó Trabalho S!1bsti- ,de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz 'Ciassistà de Junta, observada, III -na cidade de Alegre, 1 (uma) Junta de Conciliação
a representação paritárifl, e 1 (um) 'cargo em comissão de eJulgamento(l'),l(um)cargodeJuizdoTrabalhoPresidente
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5; < de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2

XXXVIII - na cidade de Taubaté, 1 (uma) Junta de (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
Conciliação e Julgamento (2.),1 (um) cargo de Juiz do Traba- tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
lho Presidente de Junta, 1 (um) cargo, c;le Juiz do Trabalho Secretaria de Junta DAS-101.5;
Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista ele Junta,obser- IV -na cidade de Guarapari, 1 (uma) Junta de Conci
vada a iepreseni:aç~o paritária, 1 (~m) cargo em comissão Jiação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
de Dirçt.or de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 1 (um) cargo Presidente de .'runta, '1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
,em comis~ão de D'itetor de Serviço de Distribuição tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
DAS-lOJA; , ' a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de

XXXIX - na cidade de Tietê, 1 (uma) Junta de Conci- Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;
liação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho V -na cidade de Mimoso do Sul, 1 (uma) Junta de Con
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi- ciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5; a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de

Art. 16. São criadas, na 16" Região da Justiça do Traba- Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;
lho, as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargos VI -na cidade de Nova Venécia, 1 (uma) Junta de Con-
pertinentes, assim distribuídas: ciliação e Julgamento (1'), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho

a) no Estac;io do Maranhão; Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi-
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tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

VII -na cidade de São Mateus, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5.

Art. 18. São criadas, na 18' Região da Justiça do Traba
lho, as seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento, e cargos
pertinentes, assim distribuídas;

I - na cidade de Goiânia, 6 (seis) Juntas de Conciliação
e Julgamento (7~ a 12~), 6 (seis) cargos de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 6 (seis) cargos de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 12 (doze) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 6 (seis) cargos em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

II - na cidade de Anápolis, 3 (três) Juntas de Conciliação
e Julgamento (2~ a 4~), 3 (três) cargos de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 3 (três) cargos de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 6 (seis) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, 3 (três) cargos em comissão de Dire
tor de Secretaria de Junta DAS-I01.5 e 1 (um)·-cargo em
comissão de Diretor de Serviço de Distribuição DAS-101.4;

III - na cidade de Aparecida de Goiânia, 2 (duas) Juntas
de Conciliação e Julgamento (1~ e 2~), 2 (dois) cargos de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 2 (dois) cargos de Juiz do
Trabalho Substituto, 4 (quatro) c~os de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, 2 (dois) cargos
em comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5
e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de Serviço de Distri
buição DAS-101.4;

IV -na cidade de Ceres, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do- Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

V -na cidade de Goiás, 1 (uma) Junta de Conciliação
eJulgamento (1'),1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

VI -na cidade de São Luís de Montes Belos, 1 (uma)
Junta de Conciliação e Julgamento_(l~), 1 (um) cargo de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta,
observada a representação paritária, e 1 (um) cargo em comis
são de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5;

VII- na cidade de Ipará, 1 (uma) Junta de Conciliação
e Julgamento (P), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 2
(dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada a represen
tação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de Diretor de
Secretaria de Junta DAS-101.5;

VIII-na cidade de Mineiros, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (l~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-I01.5;

IX -na cidade de Pires do Rio, 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento (1~), 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substi
tuto, 2 (dois) cargos de Juiz Classista de Junta, observada
a representação paritária, e 1 (um) cargo em comissão de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5.

Art. 19. Os cargos de Juiz do Trabalho Substituto, cria
dos por esta lei, integram o Quadro Geral de Juízes do Traba
lho Substitutos da respectiva Região, não ficando, diretamen
te, vinculados às Juntas de Conciliação e Julgamento.

Art. 20. Para cada Juiz Classista de Junta haverá um
suplente.

Art. 21. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cida
des abaixo, pertencentes à l~ Região, no Estado do Rio de
Janeiro:

I - Rio de Janeiro: o respectivo município;
TI - Angra dos Reis: o respectivo município e os de Parati

e Rio Claro;
III - Araruama: o respectivo município e o de Saqua

rema;
IV - Barra do Piraí: o respectivo município e os de Men

des, Miguel Pereira, Pati do Alferes, Paulo de Frontin, Piraí,
Valença e Vassouras;

V - Cabo Frio: o respectivo município e os de Arraial
do Cabo e São Pedro da Aldeia;

VI - Campos dos Goytacazes: o respectivo município
e os de Italva, São Fidélis e São João da Barra;

VII - Cordeiro: o respectivo município e os de Canta
galo, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Trajano
de Morais;

VIII - Duque de Caxias: o respectivo município;
IX - Itaboraí: o respectivo município e os de Rio Bonito

e Silva Jardim;
X - Itaguaí: o respectivo município e o de Mangaratiba;
XI - Itaperuna: o respectivo município e os de Bom Je

sus de Itabapoana, Cambuci, Itaocara, Lage do Muriaé, Mira
cema, Natividade, Porciúncula e Santo Antônio de Pádua; .

XII - Macaé: o respectivo município e os de Casimiro
de Abreu e Conceição de Macabu;

XIII - Magé: o respectivo município:
XIV -Nilópolis: o respectivo município;
XV - Niterói: o" respectivo município e o de Maricá;
XVI - Nova Friburgo: o respectivo município e os de

Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Carmo, Duas Barras
e Sumidouro;

XVII - Nova Iguaçu: o respectivo município e o de Para-
cambi;

XVIII - Petrópolis: o respectivo município;
XIX - Resende: o respectivo município e o de Itatiaia;
XX - São Gonçalo: o respectivo município;
XXI - São João do Meriti: o respectivo município;
XXII - Teresópolis: o respectivo município;
XXIII - Três Rios: o respectivo município e os de Paraí

ba do Sul, Rio das Flores e Sapucaia;
XXIV - Volta Redonda: o respectivo município e o de

Barra Mansa.
Art. 22. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição

das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cida
des abaixo, pertencentes à 2' Região, no Estado de São Paulo,
com sede na cidade de São Paulo:

I - São Paulo: o respectivo município;
II - Barueri: o respectivo município;
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III - Barra Bonita: o respectivo município e os de Igara-
çu e Mineiro do Tietê;

IV - Caieiras: o respectivo município;
V - Cajamar: o respectivo município;
VI - Carapicuíba: o respectivo município;
VII - Cotia: o respectivo município e os de Itapevi, Ibiú-

na e Vargem Grande Paulista;
VIII - Cubatão: o respectivo município;
IX - Diadema: o respectivo município;
X - Embu: o respectivo município;
XI - Ferraz de Vasconcelos: o respectivo município;
XII - Franco da Rocha: o respectivo município e os de

Francisco Morato e Mairiporã;
XIII - Guarujá: o respectivo município e os de Bertioga

e Vicente de Carvalho;
XIV - Guarulhos: o respectivo município e: os de Arujá

e Santa Isabel;
XV - Itapecerica da Serra: o respectivo município e os

de Embu-Guaçu e Juquitiba;
XVI - Itaquaquecetuba: o respectivo muniicípio;
XVII - Jandira: o respectivo município;
XVIII - Mauá: o respectivo município;
XIX - Mogi das Cruzes: o respectivo município e os

de Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis;
XX - Osasco: o respectivo município;
XXI - Poá: o respectivo município;
XXII -Praia Grande: o respectivo município;
XXIII - Ribeirão Pires: o respectivo município e o de

Rio Grande da Serra;
XXIV - Santana do Parnaíba: o respectivo município

e o de Pirapora do Bom Jesus;
XXV - Santo André: o respectivo municí)Jio;
XXVI - Santos: o respectivo município;
XXVII - São Bernardo do Campo: o respectivo muni-

cípio;
XXVIII - São Caetano do Sul: o respectivo município;
XXIX - São Vicente: o respectivo município;
XXX - <:;uzano: o respectivo município;
XXXI - Taboão da Serra: o respectivo município.

Art. 23. Ficam assim definidas as áreas de Jurisdição
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cida
des abaixo, pertencentes à 3~ Região, no Estado de Minas
Gerais:

I - Belo Horizonte: o respectivo município;

II - Aimorés: o respectivo município e os de Alvarenga,
Conselheiro Pena, Itanhomi, Itueta, Resplendor, Santa Rita
do Itueto e Tumiritinga;

lU - Alfenas: o respectivo município e os de Alterosa,
Aerado, Campo do Meio, Campos Gerais, <Çarmo do Rio
Claro, Carvalhópolis, Conceição da Aparecida, Cordislândia
Divisa Nova, Fama, Machado, Paraguaçu, Poço Fundo, Serra:
nia e Turvolândia;

IV - Almenara: o respectivo município e os de Águas
Vermelhas, André Fernandes, Bandeira, Comercinho, Coro
nel Murta, Felisburgo, Fronteira dos Vales, Jacinto, Jequiti
nhonha, Joaíma, Jordânia, Medina, Pedra Azul, Rio do Pra
do, Rubelita, Rubim, Salinas, Salto da Divisa, Santa Maria
do Salto, Santo Antonio do Jacinto e Taiobeiras;

V - Araguari: o respectivo município e os de Cascalho
Rico e Grupiara;

VI - Araxá: o respectivo município e os de Campos Al
tos, Ibiá, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Santa Juliana e
Tapira;

VII - Barbacena: o respectivo município e os de Alto
Rio Doce, Antônio Carlos, Aracitaba, Barroso, Bias Fortes,
Capela Nova, Carandaí, Cipotânea, Desterro do Melo, Iber
tioga, Oliveira Fortes, Paiva, Ressaquinha, Santa Bárbara
do Tugúrio, Santa Rita do Ibitipoca, Santos Dumont e Senho
ra dos Remédios;

VIII - Betim: o respectivo município e os de Bonfim,
Brumadinho, Crucilândia, Esmeraldas, Igarapé, Mateus Le
me, Piedade das Gerais e Rio Manso;

IX - Bom Despacho: o respectivo município e os de
Abaeté, Araújos, Biquinhas, Cedro do Abaeté, Córrego Dan
tas, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Japaraíba, Lagoa
da Prata, Leandro Ferreira, Luz, Maravilhas, Martinho Cam
pos, Moema, Morada Nova de Minas, Nova Serrana, Painei
ras, Papagaios, Perdigão, Pitangui, Pompeu, Quartel Geral,
Santo Antônio do Monte e Serra da Saudade;

X - Caratinga: o respectivo município e os de Bom Jesus
do Galho, Córrego Novo, Dom Cavati, Engenheiro Caldas,
Fernandes Tourinho, Iapu, Inhapim, São João do Oriente,
Sobrália e Tarumirim;

XI - Cataguases: o respectivo município e .os de Além
Paraíba, Argirita, Astolfo Dutra, Dona Euzébia, Estrela Dal
va, Itamarati de Minas, Leopoldina, Miraí, Pirapetinga, Re
'creio, Santana de Cataguases, Santo Antônio de Aventureiro
e Volta Grande;

XII - Caxambu: o respectivo município e os de Airuoca,
Alagoa, Andrelândia, Arantina, Baependi, Bocaina de Minas,
Bom Jardim de Minas, Carmo de Minas, Carvalho, Cruzília,
Dom Viçoso, Itamonte, Itanhandu, Jesuânia, Liberdade, Min
duri, Olímpio Noronha, Passa Quatro, Passa Vinte, Pouso
Alto, Santa Rida de Jacutinga, São Lourenço, São Sebastião
do Rio Verde, São Vicente de Minas, Serintinga, Serranos,
Soledade de Minas e Virgínia;

XIII - Congonhas: o respectivo município e os de Belo
Vale, Desterro de Entre Rios, Entre Rios de Minas, Jeceaba,
Moeda, Ouro Branco e São Brás do Suaçuí;

XIV - Conselheiro Lafaiete: o respectivo município e
os de Caranaíba, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cris
tiano Otoni, Itaverava, Lamin, Piranga, Queluzita, Rio Espe
ra, Santana dos Montes e Senhora de Oliveira;

XV -Contagem: o respectivo município e o de Ibirité;
XVI - Coronel Fa1;>riciano: o respectivo município e os

de Antônio Dias, Jaguaraçu, Marliéria e Timóteo;
XVII - Curvelo: o respectivo munidpio e os de Augusto

de Lima, Buenópolis, Corinto, Felixlândia, lnimutaba, Joa
quim Felício, MonjoJos, Morro da Garça, Presidente Jusce
lino, Santo Hipólito e Três Marias;

XVIII - Diamantina: o respectivo município e os de Al
vorada de Minas, Carbonita, Congonhas do Norte, Couto
de Magalhães de Minas, Dantas, FeUdo dos Santos, Felisberto
Caldeira, Gouvêa, Itamarandiba, Presidente Kubitschek, Rio
Vermelho, Santo Antônio do Itambé, Senador Modestino
Gonçalves, Serra Azul de Minas e Serro;

XIX - Divinópolis: o respectivo município e os de Cama
cho, Carmo do Cajuru, Cláudio, Itapecerica,.Pedra do Indaiá,
São Gonçalo do Pará e São Sebastião do Oeste;

XX - Formiga: o respectivo município e os de Aguanil,
Arcos, Bambuí; Campo Belo, Candeias, Capitólio, Cristais,
Doresópolis, Guapé, Iguatema, Medeiros, Pains, Pimenta,
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Piuí, Santana do Jacaré, São Roque de Minas, Tapiraí e Var
gem Bonita;

XXI - Governador Valadares: o respectivo município
e os de Alpercata, Central de Minas, Coroaci, Divino das
Laranjeiras, Galiléia, Frei Inocêncio, Itabirinha de Mantena,
Marilac, Mendes Pimentel, Nacip Raydan, Santa Efigência
de Minas, São Geraldo da Piedade, São José da Safira, Sardoá,
Vila Matias e Virgolândia;

XXII - Guanhães: o respectivo município e os de Açuce
na, Água Boa, Braúnas, Capelinha, Carmésia, Coluna, Con
ceição do Mato Dentro, Divinolândia de Minas, Dom Joa
quim, Dores de Guanhães, Gonzaga, Peçanha, Sabinópolis,
Santa Maria do Suaçuí, São João Evangelista, São José do
Jacuri, São Pedro do Suaçuí, Senhora do Porto, Turmalina
e Virginópolis;

XXIII - Guaxupé: o respectivo município e os de Arce
burgo, Bom Jesus da Penha, Guaranésia, Itamogi, Juruaia,
Monte Belo, Monte Santo de Minas, Muzambinho, Nova Re
sende e São Pedro da União;

XXIV -=- Ipatinga: o respectivo município e os de Belo
Oriente, Joanésia e Mesquita;

XXV - Itabira: o respectivo município e os de Bom Jesus
do Amparo, Ferros, Itambé do Mato Dentro, Passabém, Santa
Maria do Itabira, Santo Antônio do Rio Abaixo e São Sebas
tião do Rio Preto;

XVI - Itajubá: o respectivo município e os de Brazó
polis, Conceição da Pedra, Conceição dos Ouros, Consolação,
Cristina, Delfim Moreira, Gonçalves, Maria da Fé, Marme
lópolis, Natércia, Paraisópolis, Pedralva, Piranguçu, Piran
guinho, São José do Alegre, Sapucaí-Mirim e Wenceslau Braz;

XXVII - Itaúna: o respectivo município e os de Concei
ção do Pará, Florestal, Igaratinga, Itaguara, Itatiaiuçu, Onça
do Pitangui, Pará de Minas, Pequi e São José da Varginha;
- XXVIII- Ituiutaba: o respectivo município e os de Ca
choeira Dourada, Campina Verde,Canápolis, Capinópolis,
Centralina, Comendador Gomes, Gurinhatã, Ipiaçu, Itapa
gipe, Iturama, Prata, Santa Vitória e São Francisco de Sales;

XXIX-Janaúba: o respectivo município e os de Portei
rinha e Mato Verde;

XXX - Januária: o respectivo município e os de Itaca
rambi, Manga, Montalvânia, São Francisco, São João da Pon
te e Varzelândia;

--XXXI~ João Moõievarle: O respectivo município e os
de Alvinópolis, Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Dioní
sio, Nova Era, Rio Piracicaba, Santa Bárbara, São Domingos
do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo e São José do Goiabal;

XXXII -:...- Juiz de Fora: o respectivo município e os de
Belmiro Braga, Bicas, Chácara, Chiador, Coronel Pacheco,
Descoberto, Eubank da Câmara, Guarará, Lima Duarte, Mar
de Espanha, Maripá de Minas, Matias Barbosa, Olaria, Pedro
Teixeira, Pequeri, Piau, Rio Novo, Rio Preto, Rochedo de
Minas, Santana do Deserto, Santana do Garambéu, São João
Nepomuceno, Senador Cortes e Simão Pereira;

XXXIII - Lavras: o respectivo município e os de Bom
Sucesso, Cana Verde, Carmo da Mata, Carmópolis de Minas,
Ibituruna, Ijaci, Ingai, Itumirim, ltutinga, Nepomuceno, Oli
veira, Passa Tempo, Perdões, Piracema, Ribeirão Vermelho,
Santo Antônio do Amparo, São Francisco de Oliveira e São
Tiago;

XXXIV - Manhuaçu: o respectivo município e os de
Caputíra, Chalé, Conceição de Ipanema, Ipanema, Lajinha,
Matipó, Manhumirim, Mutum, Pocrane, Presidente Soares,

Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, São José do Manti
mento e Simonésia;

XXXV - Matozinho: o respectivo município e os de Ca
pim Branco, Funilândia e Prudente de Morais;

XXXVI - Monte Azul: o respectivo município e os de
Espinosa, Riacho dos Machados, Rio Pardo de Minas e São
João do Paraíso;

XXXVII - Monte Claros: o respectivo município e os
de Bocaiúva, Botumirim, Brasília de Minas, Capitão Enéias,
Claro dos Poções, Coração de Jesus, Cristália, Engenheiro
Navarro, Francisco Dumont, Francisco Sá, Grão Mogol, Ibiaí,
Itacambira, Juramento, Lagoa dos Patos, Mirabela e Ubaí;

XXXVIII - Muriaé: o respectivo município e os de An
tônio Prado de Minas, Barão do Monte Alto, Caiana, Capa
raó, Carangola, Divino, Espera Feliz, Eugenópolis, Faria Le
mos, Laranjal, Miradouro, Palma, Patrocínio do Muriaé, Pe
dra Dourada, São Francisco do Glória, Tombos e Vieiras;

XXXIX - Nova Lima: o respectivo município e os de
Raposos e Rio Acima;

XL - Ouro Preto: o respectivo município e os de Acaia
ca, Diogo de Vasconcelos, Itabirito e Mariana;

XLI - Paracatu: o respectivo município e os de Guarda
Mór, João Pinheiro e Vazante;

XLII - Passos: o respectivo município e os de Alpinó
polis, Capetinga, Cássia, Claraval, Delfinópolis, Fortaleza de
Minas, Ibiraci, Itaú de Minas, Jacuí, Pratápolis, São João
Batista do Glória, São Sebastião do Paraíso e São Tomás
de Aquino;

XLIII - Patos de Minas: o respectivo município e os
de Arapuã, Carmo do Paranaíba, Lagamar, Lagoa Formosa,
Matutina, Presidente Olegária, Rio Paranaíba, Santa Rosa
da Serra, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo e Tiros;

XLIV - Patrocínio: o respectivo município e os de Aba
dia dos Dourados, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Dou
radoquara, Estrela do Sul, Guimarânia, Iraí de Minas, Monte
Carmelo, Romaria e Serra do Salitre;

XLV - Pedro Leopoldo: o respectivo município e os de
Lagoa Santa Vespasiano;

XLVI - Pirapora: o respectivo município e os de Buriti
zeiro, Jequitaí, Lassance, Santa Fé de Minas, São Romão
e Várzea da Palma;

XLVII - Poços de Caldas: o respectivo município e os
de Andrades, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas,
Campestre, Ibitiúra de Minas, Ipiúna e Santa Rita de Caldas;

XLVIii~ Ponte Nova: o respectivo município e os de
Abre Campo, Amparo da Serra, Araponga, Barra Longa,
Cajuri, Canaã, Coimbra, Dom Silvério, Guaraciaba, Jequeri,
Pedra do Anta, Piedade de Ponte Nova, Porto Firme, Raul
Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo
Antônio do Grama, São Miguel do Anta, São Pedro dos Fer
ros, Sericita, Teixeiras, Urucânia e Viçosa;

XLIX - Pouso Alegre: o respectivo município e os de
Albertina, Bom Repouso, Borda da Mata, Bueno Brandão,
Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, Careaçú, Congo
nhal, Córrego do Bom Jesus, Espírito Santo do Dourado,
Estiva, Extrema, Monte Sião, Ouro Fino, Santa Rita do Sapu
caí, São João da Mata, São Sebastião da Bela Vista, Senador
José Bento, Silvianópolis e Toledo;

L-Ribeirão das Neves: o respectivo município;
LI - Sabará: o respectivo município e o de Caeté;
LU - Santa Luzia: o respectivo município e os de Jaboti

catubas, Nova União e Taquaraçu de Minas;
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UII - São João Del Rei: o respectivo município e os
de Cassiterita, Coronel Xavier Chaves, Dores de: Campos,
Lagoa Dourada, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Piedade
do Rio Grande, Prados, Rezende Costa, Ritápolis e Tira
dentes;

UV - Sete Lagoas: o respectivo município e os de Ara
çaí, Baldim, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Cordisburgo,
Fortuna de Minas, Inhaúma, Jequitibá, Paraopeba, Santana
de Pirapama e Santana do Riacho;
, LV - Teófilo Otoni: o respectivo município e os de

Aguas Formosas, Araçuaí, Ataléia, Berilo, Bertópolis, Cam
panário, Caraí, Carlos Chagas, Chapada do Norte,. Francisco
Badaró, Frei Gaspar, Itaipé, Itambacuri, Itaobim, Itinga, La
dainha, Machacalis, Malacacheta, Nanuque, Nova Módica,
Novo Cruzeiro, Ouro Verde de Minas, Padre Paraiíso, Pavão,
Pescador, Poté, São José do Divino, São Sebastião do Mara
nhão, Serra dos Aimorés, Umburatiba eVirgem da Lapa;

LVI - Três Corações: o respectivo município e OS de
Cambuquira, Campanha, Carmo da Cachoeira, Carrancas,
Conceição do Rio Verde, Lambari, Luminárias, Monsenhor
Paulo, São Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí e São
Tomé das Letras;

LVII - Ubá: o respectivo município e os dle Braz do
Pires, Divinésia, Dores do Turvo, Ervalia, Guarani, Guidoval,
Guiricema, Mercês, Paula Cândido, Piraúba, Presildente Ber
nardes, Rio Pomba, Rodeio, São Geraldo, Senador Firmino,
Silveirânia, Tabuleiro, Tocantins e Visconde do Rio Branco;

LVIII - Uberaba: o respectivo município e os de Águas
Compridas, Campo Florido, Conceição das Alagoas, Con
quista, Fronteira, Frutal, Pirajuba, Planura, Sac:ramento e
Veríssimo;

LIX - Uberlândia: o r:::spectivo município e os de India
nópolis, Monte Alegre de Minas, Nova Ponte e Tupaciguara;

LX - Unaí: o respectivo município e os de Arinos, Bonfi
nópolis de Minas, Buritis e Formoso;

LXI - Varginha: o respectivo município e os de Boa
bsperança, Coqueiral, El6i Mendes, Ilicínea, Santana da Var
gem e Três Pontas.

Art. 24. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cida
des abaixo, pertencentes à 4~ Região, no Estado do Rto Gran
de do Sul:

I - Porto Alegre: o respectivo município;
11- Alegrete: o respectivo município;
111 - Alvorada: o respectivo município;
IV - Arroio Grande: o respectivo município,e os de Her

vaI, Jaguarão e Pedro Osório;
V - Bagé: o respectivo município e os de Dom Pedrito,

Lavras do Sul e Pinheiro Macha"o;
VI - Bento Gonçalves: o respectivo municfpio e os de

Carlos Barbosa, Cotiporã, Dois Lajeados, Fagundes Varela,
Garibaldi, Guabijú, Guaporé, Nova Araçá, Nova Bassano,
Nova Prata, Paraí, Protásio Alves, São Jorge, Veranópolis,
Vista Alegre do Prata e Vila Flores;

VII- Cachoeirinha: o respectivo município;
VIII - Cachoeira do Sul: o respectivo município e os

de Agudo, Amaral Ferrador, Caçapava do Sul·;.o~rro.-Branco,

Dona Francisca, Encruzilhada do Sul, Paraíso do Sul, Restinga
Seca e Santana da Boa Vista;

IX - Camaquã: o respectivo município e os de Cerro
Grande do Sul, Cristal, Dom Feliciano, São Lourenço do
Sul e Tapes;

X - Canoas: o respectivo município;
XI - Carazinho: o respectivo município e os de Alto

Alegre, Campos Borges, Colorado, Espumoso, Ibirapuitá,
Lagoão, Não-Me-Toque, Nonoai, Salto do Jacuí, Sarandi,
Selbach, Soledade, Tapera, Três Palmeiras, Tunas e Victor
Graeffi..

XII - Caxias do Sul: o respectivo município e os de Antô
nio Prado,Flores da Cunha e São Marcos;

xIiI - Cerro Largo: o respectivo município e os de Cai
baté, Campina das Missões, Cândido Godoi, Dezesseis de
Novembro, Guarani das Missões, Pirapó, Porto Xavier, Ro
que Gonzales, São Luiz Gonzaga, São Nicolau e São Paulo
das Missões;

XIV - Cruz Alta: o respectivo município e os de Condor,
Fortaleza dos Valos, Ibirubá, Panambi, Pejuçara, Quinze de
Novembro, Saldanha Marinho, Santa Bárbara do Sul e Tupan
ciretã;

XV - Erexim: o respectivo município e os de Aratiba,
Áurea, Barão do Cotegipe, Cacique Doble, Campinas do Sul,
Entre Rios do Sul, Erebango, Erval Grande, Estação, Faxinal
zinho, Gaurama, Getúlio Vargas, Ipiranga do Sul, Itatiba
do Sul, Jacutinga, Machadinho, Marcelino Ramos, Mariano
Moro, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, Sananduva, São
João da Urtiga, São José do Ouro, São Valentim, Severiano
de Almeida, Três Arroios e Viadutos;

XVI - Estância Velha: o respectivo município e os de
Dois Irmãos, Ivoti e Santa Maria do Herval;

XVII- Esteio: o respectivo município;
XVIII - Farroupilha: o respectivo município e o de Nova

Ramada Sul;
XIX - Frederico Westphalen: o respectivo município e

os de Alpestre, Erval Seco, Iraí, Jaboticaba, Palmitinho, Pi
nhal, Planalto, Rodeio Bonito, Seberi, Trindade do Sul, Vi
cente Dutra, Vista Alegre e Taquaruçu do Sul;

XX - Gramado: o respectivo município e os de Cambará
do Sul, Canela, Jaquirana, Nova Petrópolis e São Francisco
de Paula;

XXI - Gravataí: o respectivo município e o de Glorinha;
XXII - Guaíba: o respectivo município e os de Barra

do Ribeiro e'Eldorado do Sul;
XXIII - Ijuí: o respectivo município e os de Ajuricaba,

Augusto Pestana e Jóia;
XXIV - Lajeado: o respectivo município e os de Anta

Gorda, Arroio do Meio, Barros Cassai, Bom Retiro do Sul,
Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Fontoura Xavier, Ilópo
lis, Imigrante, Muçum, Nova Bréscia, Pouso Novo, Progresso,
Putinga, Relvado, Roca Salés, São José do Herval e Teotônia;

XXV - Montenegro: o rC§pectivo município e os de Ba
rão, Btochier do Maratá, Harmonia, Paverama, Poço das
Antas, Salvador do Sul e Taquari; .

XXVI - Novo Hamburgo: o respectivo município;
XXVII - Osório: o respectivo município e os de Arroio

do Sal, Capão da Canoa, Cidreira, Imbé, Santo Antônio da
Patrulha, Terra de Areia, Torres, Traínandaí e Três Cachoei
ras·

, XXVIII - Palmeira das Missões: o respectivo município
e os de Chapada, Cerro Grande, Constantina, Liberato Salza
no, Ronda Alta, Rondinha e.Sarandi;

XXIX - Passo Fundo: o respectivo município e os de
Água' Santa, Arvorezinha, Camargo, Casca, Ciríaco, David
Çanabarro, Ernestina, Marau, Montauri, Nova Alvorada, São
Domingos do Sul, Serafina Corrêa, Sertão, Tapejara, Vanini
e Vila Maria;
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xxx - Pelotas: o respectivo município e os de Canguçú,
Capão do Leão, Morro Redondo e Piratini; .

XXXI - Rio Grande: o respectivo município e os de
Santa Vitória do Palmar e São José do Norte;

XXXII - Rosário do Sul: o respectivo município e o
de Cacequi;

XXXIII - Santa Cruz do Sul: o respectivo município e
os de Arroio do Tigre, Boqueirão do Leão, Candelária, Ibara
ma, Pântano Grande, Rio Pardo, Segredo, Sobradinho, Ve
nâncio Aires e Vera Cruz;

XXXIV - Santa Maria: o respectivo município e os de
Faxinal do Soturno, Formigueiro, Ivorá, Júlio de Castilhos,
Mata, Nova Palma, São Pedro do Sul, São Sepé e Silveira
Martins;

XXXV - Santa Rosa: o respectivo município e os de
Alecrim, Alegria, Doutor Maurício Cardoso, Giruá, Horizon
tina, Independência, Porto Lucena, Santo Cristo Três de
Maio, Tucunduva e Tuparendi; ,

XXXVI - Santana do Livramento: o respectivo muni
cípio e o de Quaraí;

XXXVII- Santiago: o respectivo município e os de Bos
soroca, Itacurubí, Jaguari, Nova Esperança do Sul, São Fran
cisco de Assis e São Vicente do Sul;

XXXVIII - Santo Ângelo: o respectivo município e os
de Catuípe, Entre ljuís, Eugênio de Castro e São Miguel
das Missões;

XXXIX - São Borja: o respectivo município e os de
Itaqui e Santo Antônio das Missões;

XL-São Jerônimo: o respectivo município e os de Ar
roio dos Ratos, Butiá, Charqueadas e General Câmara;

XLI - São Leopoldo: o respectivo município e os de
Bom Princípio, Capela de Santana, Feliz, Portão, São José
do Hortêncio, São Sebastião do Caí, São Vendelino e Tu
pandi;

XLII - Sapiranga: o respectivo município e os de Campo
Bom e Nova Hartz;

XLIII - Sapucaia do Sul: o respectivo município:
XLIV - Taquara: o respectivo município e os de Igreji

nha, Parobé, Riozinho, Rolante e Três Coroas;
XLV - Três Passos: o respectivo município e os de Boa

Vista do Buricá, Braga, Campo Novo, Chiapetta, Coronel
Bicaco, Crissiumal, Humaitá, Miraguai, Redentora, Santo
Augusto, São Martinho, Sede Nova, Tenente Portela e Vista
Gaúcha;

XLVI - Triunfo: o respectivo município;
XLVII - Uruguaiana: o respectivo município;
XLVIII - Vacaria: o respectivo município e os de André

da Rocha, Barracão, Bom Jesus, Caseiros, Esmeralda, Ibiaçá,
Ibiraiaras, Ipê e Lagoa Vermelha;

XLIX - Viamão: o respectivo município e os de Mostar
das, Palmares do Sul e Tavares.

Art. 25. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cida
des abaixo, pertencentes à 5~ Região:

a) no Estado da Bahia:
I - Salvador: o respectivo município e os de Itaparica,

Lauro de Freitas e Vera Cruz;

11 - Alagoinhas: o respectivo município e os de Acaju
tiba, Aporá, Araças, Aramari, Cardeal da Silva, Catu, Entre
Rios, Esplanada, lnhambupe, Itanagra, Ouriçangas, Pedrão,
Pojuca, Sátiro Dias, Teodoro Sampaio e Terra Nova;

111 - Barreiras: o respectivo município e os de Angical,
Baianópolis, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Riachão das
Neves, São Desidério e Wanderley;

IV - Bom Jesus da Lapa: o respectivo município e os
de Boquira, Brejolândia, Canápolis, Ibipitanga, ·Macaúbas,
Paratinga, Riacho de Santana, Santa Maria da Vitória, Santa
na, São Félix do Coribe, Serra Dourada, Serra do Ramalho,
Sítio do Mato e Tabocas do Brejo Velho;

V - Brumado: o respectivo município e os de Aracatu,
Barra da Estiva, Caculé, Condeúba, Cordeiros, Dom Basílio,
Guageru, lbiassucê, Ituaçu, Jussiape, Lagoa Real, Livramen
to do Brumado, Maetinga, Malhada de Pedras, Piripá, Presi
dente Jânio Quadros, Rio de Contas, Rio de Antônio e Ta
nhaçu;

VI - Camaçã: o respectivo município e os de Arataca,
Itaju d<;> Colônia, Itarantim, Jussari, Mascote, Pau Brasil,
Potiraquá, São José da Vitória, Santa Luzia e Santa Maria
Eterna;

, VII - Camaçari: o respectivo município e os de Dias
d'Avila e Mata de São João;

VIII - Candeias: o respectivo município e os de Madre
de Deus e São Sebastião do Passé;

IX - Conceição do Coité: o respectivo município e os
de Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Capela do Alto Ale
gre, Gavião, Ichu, Nova Fátima, Pé de Serra, Retirolândia,
Riachão do Jacuípe, Santaluz, São Domingos, Serrinha, Teofi
lândia e Valente;

X - Cruz das Almas: o respectivo município e os de
Cabeceiras do Paraguassu, Cachoeira, Castro Alves, Concei
ção de Feira, Governador Mangabeira, Itatim, Maragogipe,
Müritiba, Santa Terezinha, São Félix e Sapeaçu;

XI - Euclides da Cunha: o respectivo município e os
de Banzé, Cansanção, Canudos, Cícero Dantas, Fátima, He
liópolis, Monte Santo, Quinjigue, Ribeira do Pombal e Tu
cano;

XII - Eunápolis: o respectivo município e os de Belmon
te, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Porto Seguro e
Santa Cruz de Cabrália;

XIII - Feira de Santana: o respectivo município e os
de Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio Cardoso,
Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Ipecaetá, lrará,
Lamarão, Rafael Jambeiro, Santa Bárbara, Santanópolis,
Santo Estévão, São Gonçalo dos Campos, Serra Preta e Tan
quinho;

XIV - Guanambi: o respectivo município e os de Cae
tité, Candiba, Carinhanha, Feira da Mata, Igaporã, Iuiu, Jaca
raci, Licínio de Almeida, Malhada, Mortugaba, Matina, Ouro
Branco, Palmas de Monte Alvo, Sebastião Laranjeiras e Uran
di;

XV - Ilhéus: o respectivo município e os de Canavieiras,
Itacaré, Una e Uruçuca;

XVI - Ipiaú: o respectivo município e os de Aureliano
Leal, Barra do Rocha, Dário Meira, Gandu, Gongogi, lbirapi
tanga, Ibirataia, Itagibá, Itamari, Maraú, Nova Ibiá, Ubatá
e Ubaitaba;

XVII - Irecê: o respectivo município e os de América
Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Bonito, Cafarnaum,
Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibipeba, Ibititá, Iracoa
ra, João Dourado, Jussara, Lapão, Morro do Chapéu, Mu
lungu do Morro, Presidente Dutra, São Gabriel, Souto Soares,
Uibaí e Xique-Xique;

XVIII - Itaberaba: o respectivo município e os de Baixa
Grande, Boa Vista do Tupim, laçu, Ibiquera, Ipirá, Itaetê,
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Lajedinho, Lençóis, Macajuba, Marcionílio Souza, Milagres,
Mucugê, Palmeiras, Pintadas, Rui Barbosa, Seabra, Utinga
e Wagner;

XIX - Itabuna: o respectivo município e os de Amadina,
Buerarema, Coaraci, -Firmino Alves, Floresta Azul, Gover
nador Lomanto Júnior, Ibicaraí, Ibicuí, Iguaí, Itajuípe, Itapé,
Itapitanga, Nova Canaã e Santa Cruz da Vitória;

XX - Itamaraju: o respectivo município e os de Jucu
ruçu, Prado e Vereda;

XXI - Itapetinga: o respectivo município e os de Caa
tiba, Encruzilhadas, Itambé, Itororó, Macarani, Maiquinique
e Ribeirão do Largo;

XXII - Jacobina: o respectivo município e os de Caém,
Caldeirão Grande, Capim Grosso, Mairi, Miguel Calmon,
Mirangaba, Mundo Novo, Ourolândia, Piritiba, Ponto Novo,
Quixabeira, Saúde, São José do Jacuípe, Serrolândia, Tapira
mutá, Várzea Nova, Várzea do Poçoe Várzea da Roça;

XXIII - Jequié: o respectivo município e os de Aiquara,
Apuarema, Boa Nova, Irajuba, Itaji, Itaquara, Itiruçu, Jagua
quara, Jitaúna, Lafaiete Coutinho, Lage do Tabocal, Manoel
Vitorino, Maracás e Nova Itarana;

XXIV - Juazeiro: o respectivo municíPíb e os de Casa
Nova, Curaçá, Sento Sé e Sobradinho;

XXV - Paulo Afonso: o respectivo município e os de
Coronel João Sá, Glória, Jeremoabo, Pedro Alexandre, Ro
delas e Santa Brígida;

XXVI - Santo Amaro: o respectivo município e os de
São Francisco do Conde, Saubara, Teodoro Sampaio e Terra
Nova;

XXVII - Santo Antônio de Jesus: o respectivo município
e os de Amargosa, Aratuípe, Conceição do Almeida, Dom
Macêdo Costa, Elísio Medrado, Jaguaripe, Muniz Ferreira,
Nazaré, Salinas da Margarida, São Felipe, São Miguel das
Matas, Teolândia, Varzedo e Wenceslau Guimatães;

XXVIII - Senhor do Bonfim: o respectivo município e
os de Andorinha, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, Fila
délfia, Itítíba, Jaguarari, Pinhobaçu, Uauá e Umburanas;

XXIX - Simões Filho: o respectivo municfpio;
XXX - Teixeira de Freitas: o respectivo município e os

de Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itanhém, Lajedão, Medei
ros Neto, Mucuri e Nova Viçosa;

XXXI - Ubaíra: o respectivo município e os de Brejões,
Cravolândia, Jiquiriçá, Lage, Mutuípe, Planaltino e Santa
Inês;

XXXII - Valença: o respectivo município e os de Cairu,
Camamu, Igrapiúna, Ituberá, Nilo Peçanha, Piraí do Norte,
Presidente Tancredo Neves e Taperoá;

XXXIII - Vitória da Conquista: o respectivo município
e os de Anagé, Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus
da Serra, Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Mirante, Pla
nalto, Poções e Tremendal.

b) no Estado de Sergipe:
I - Aracaju: o respectivo município e os de Barra dos

Coqueiros, Itaporanga d'Ajuda, Nossa Senhora do Socorro
e São Cristóvão;

II - Estância: o respectivo município e os de Cristiná
polis, Indiaroba, Itabaianinha, Salgado, Santa Luzia do !ta
nhy, Tomar do Geru e Umbaúba;

lU - Itabaiana: o respectivo município e os de Areia
Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Macambira,
Malhador, Moita Bonita; Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis
e São Domingos; -

IV - Lagarto: o respectivo município e os de Arauá,
Boquim, Pedrinhas, Poço Verde, Riachão do Dantas, Simão
Dias e Tobias Barreto;

V - Maruim: o respectivo município e os de Capela,
Carmópolis, Divina Pastora, General Maynard, Japaratuba,
Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu, Riachuelo,
Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das
Brotas e Siriri;

VI - Nossa Senhora da Glória: o respectivo município
e os de Carindé de São Francisco, Cumbe, Feira Nova, Gara
ru, Graccho Cardoso, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senho
ra Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Poço Redondo, Por
to da Folha e São Miguel do Aleixo;

VII - Propriá: o respectivo município e os de Amparo
do São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande, Canhoba, Cedro
de São João, Ilha das Flores, Itabi, Japoatã, Malhada dos
Bois, Neópolis, Nossa Senhora de Lourdes, Pacatuba, São
Francisco e Telha.

Art. 26. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cida
des abaixo, pertencentes à 6~ Região:

a) no Estado de Pernambuco:

I - Recife: o respectivo município (1~ a 14~) e seus bairros
de Casa Amarela, Apipucos, Casa Forte, Dois Irmãos, Maca
xeira, Monteiro, Nova Descoberta; Rosarinho e Vasco da
Gama (15~), Encruzilhada, Aflitos, Agua Fria, Arruda, Bebe
ribe, Bomba do Hemetério, Cajueiro, Campo Grande, Dois
Unidos, Espinheiro, Fundão, Hipódromo, Linha do Tiro,
Mangabeira e Ponto de Parada (16~), Madalena, Bonji, Cidade
Universitária, Caxangá, Cordeiro, Derby, Engenho do Meio,
Guabiraba, Iputinga, Monsenhor Fabrício, Prado, San Mar
tim, Torre, Torrões, Várzea e Zumbi (17~), Afogados, Areias,
Barro, Estância, Jardim São Paulo, Jiquiá, Mangueira, Mus
tardinha, Sucupira, Tejipió e Totó (18~), Imbiribeira, Ibura,
Ipsep e Jordão (19~), Boa Viagem (20~) e o município de
Fernando de Noronha;

II - Afogados da Ingazeira: o respectivo município e
os de Brejinho, Carnaúba, Iguaraci, Ingazeira, Itapetim, São
José do Egito, Santa Terezinha, Solidão, Tabira e Tupare
tama;

III - Araripina: o respectivo município e os de Bodocó,
Ipubi, Ouricuri e Trindade;

IV - Arcoverde: b respectivo município e os de Buíque,
Pedra e Tupanatinga;

V - Barreiros: o respectivo município e os de Rio Formo
so, São José da Corôa Grande e Serinhaém;

VI - Belo Jardim: o respectivo município e os de Brejo
da Madre de Deus, Sanharó, São Bento do Una, São Caetano
e Tacaimbó;

VII - Bezerros: o respectivo município e os de Barra
de Guabiraba, Bonito, Camocim de São Félix, Gravatá, Sairé
e São Joaquim do Monte;

VIII - Cabo: o respectivo município;
IX - Carpina: o respectivo município e os de Lagoa de

Itaenga e Paudalho;
X - Caruaru: o respectivo município e os de Agrestina,

Altinho, Jataúba, Riacho das Almas, Santa Cruz do Capiba
ribe e Toritama;

XI - Catende: o respectivo município e os de Belém
de Maria, Cupira, Jurema, Lagoa dos Gatos, Maraial, Pane
las, Quipapá e São Benedito do Sul;

XII - Escada: o respectivo município;
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XIII - Floresta: o respectivo município e os de Inajá,
Itacuruba, Petrolândia, São Francisco e Tacaratu;
, XIV - Graranhuns: o respectivo município e os de

Aguas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Cachoeirinha,
Caetés, Calçado, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, lati, Ibi
rajuba, Itaíba, Jupi, Lajedo, Lagoa do Ouro, Palmerina, Para
natama, Saloá, São João e Terezinha;

XV - Goiana: o respectivo município e o de Condado;
XVI - Igarassú: o respectivo município e os de Itamaracá

e Itapissuma;
XVII - Ipojuca: o respectivo município;
XVIII - Jaboatão: o respectivo município e o de Mo

reno;
XIX - Limoeiro: o respectivo município e os de Bom

Jardim, Cumaru, Feira Nova, João Alfredo, Machados,Oro
bó, Passira e Salgadinho;

XX - Nazaré da Mata: o respectivo município e os de
Aliança, Buenos Aires, Itaquitinga, Tracunhaém e Vicência;'

XXI - OIinda: o respectivo município;
XXII - Palmares: o respectivo município e os de Água

Preta, Gameleira e Joaquim Nabuco;
XXIII - Paulista: o respectivo município e o de Abreu

e Lima;
XXIV - Pesqueira: o respectivo município e os de Ala

goinha, Porção e Venturosa;
XXV - Petrolina: o respectivo município e os de Afrânio

e Santa Maria da Boa Vista;
XXVI - Ribeirão: o respectivo município e os de Ama

raji, Cortês e Primavera;
XXVII- Salgueiro: o respectivo município e os de Ca

brobó, Cedro, Exu, Granito, Mirandiba, Orocó, Parnamirim,
São José do Belmonte, Serrita, Sítio dos Moreiras, Terra Nova
e Verdejante;

XXVIII - São Lourenço da Mata: o respectivo muni
cípio e o de Camaragibe;

XXIX - Serra Talhada: o respectivo município e os de
BetâI.;a, Calumbi, Flores e Triunfo;

XXX - Sertânea: o respectivo município e os de Custó
dia e Ibimirim;

XXXI - Surubim: o respectivo município e os de Frei
Miguelinho, Santa Maria do Cambucá,~Taquaritinga do Norte
e Vertentes;

XXXII - Timbaúba: o respectivo município eos de Ca
mutanga, Ferreiros, Itambé, Macaparana e São Vicente Fér
rer;

XXXIII - Vitória de Santo Antão: o respectivo muni
cípio e os de Chã de Alegria, Chã Grande, Glória de Góitá
e Pombos;

XXV - b) no Estado de Alagoas:
I - Maceió: o respectivo municfpio e os de Coqueiro

Seco, Marechal Deodoro, Rio Largo; Santa Luzia do Norte
e Satuba;

II - Arapiraca: o respectivo município e os de Campo
Alegre, Coité do Nóia, Feira Grande, Girau do Yonciano,
Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, Major Isidoro, Mar
Vermelho, Minador do Jacinto, Taguarana e Traipú;

III - Atalaia: o respectivo município e os de Cajueiro,
Capela, Pindoba, Pilar e Boca da Mata;

IV - Palmeira dos Índios: o respectivo município e os
de Belém, Cacimbinhas, Chã Preta, Igaci, Maribondo, Mina
dor do Negrão, Paulo Jacinto, Quebrangulho, Tanque D'Arca
e Viçosa;

V - Penedo: o respectivo município e os de Campo
. Grande, Feliz Deserto, Igreja Nova, Junqueiro, Olho d'Água
Grande, Piaçabuçu, Porto Real do Colégio, São Brás e São
Sebastião;

VI - Porto Calvo: o respectivo município e os de Jacuípe,
Japatinga, Jundiá, Maragogi, Matriz de Camaragibe, Porto
de Pedras e São Miguel dos Milagres;

VII -:- Santana do Ipanema: o respectivo município e os
de Água Branca, Batalha, Belo Monte, Canapi, Carneiros,
Delmiro Gouveia, Dois Riachos, Inhapi, Jacaré dos Homens,
Jaramataia, Maravilha, Mar Grande, Monteirópolis, Oliven
ça, Olho d'Água das Flores, Olho d'Água do Casado, Ouro
Branco, Palestina, Pão de Açúcar, Piranhas, Poço das Trin
cheiras e São José da Tapera;

VIII - São Luiz do Quitunde: o respectivo município
e os de Barra de Santo Antônio, Fleixeiras e Passos de Cama
rl'\gibe;

IX - São Miguel dos Campos: o respectivo município
e os de Anadia, Barra de São Miguel, Coruripe e Roteiro;

X - União dos Palmares: o respectivo município e os
de Branquinha, Colônia Leopoldina, Ibateguara, Joaquim
Gomes, Messias, Murici, Novo Lino, Santana do Mundaú
e S~o José da Lage.

Parágrafo único. Fica resguardado aos reclamantes o
direito de optar pelo ajuizamento de suas reclamações em
quaisquer das Juntas de Conciliação e Julgamento (1~ a 14~)

que con~inuam detendo a jurisdição plena em todo o município
do ReCIfe, submetendo-se, contudo, ao critério normal de
distribuição.

Art. 27. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cida
des abaixo, pertencentes à 7' Região, no Estado do Ceará:

I - Fortaleza: o respectivo município e os de Aquiraz,
Beberibe, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Euzébio, Guaiúba,
Horizonte, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Pa
racuru, Paraipaba, Pentecoste, Pindoretama, São Gonçalo do
Amarante, São Luiz do Curu, Trairi e Umirim;

II Baturité: o respectivo mUllicípio e os de Acarapé,
Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Canindé, Capistrano, Carida- .
de, Guaramiranga, Itapiúna, Itatira, Mulungu, Ocara, Pacoti,
Palmácia, Paramoti e Redenção;

IH - Crateús: o respectivo município e os de Boa Via
gem, Graça, Hidrolândia, Independência, Ipaporanga, Ipu,
Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Nova Russas,
?arambu, Pires Ferreira, Poranga, Santa Quitéria, Tamboril
e Tauá;

IV - Crato: o respectivo município e os de Altaneira,
Antonina do Norte, Araripe, Assaté, Campos Sales, Farias
Frito, Jardim, Nova Olinda, Potengi e Santana do Cariri;

V - Iguatu: o respectivo município e os de Acopiara,
Arneiroz, Baixio, Cariús, Catarina; Cedro, Icó, Ipaumirim,
Jucás, Lavras da Mangabeira, Mombaça, Orós, Piquet Carnei
ro, Quixeló, Saboeiro, Umari e Várzea Alegre;

VI -Juazeiro do Norte: o respectivo:município e os de
Abaiara, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Caririaçu,
Granjeiro, Jati, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Penaforte
e Porteiras;

VII - Limoeiro do Norte: o respectivo município e os
de Alto Santo, Aracati, Ererê, Iracema, Itaiçaba, Jaguare
tama, Jaguaribara, Jaguaribe, Jaguaruana, Morada Nova, Pa
lhano; Pereiro, Potiretama, Quixerê, Russas, São João do
Jaguaribe e Tabuleiro do Norte;
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VIII - Quixadá: o respectivo município e os. de Bana
buiú, Deputado Irapuan Pinheiro, Ibaretama, Ibicuitinga,
Madalena, Milhã, Pedra Branca, Quixeramobim, Senador
Pompeu e Solonópole;

IX - Sobral: o respectivo município e os de Acaraú, Al
cântara, Amontada, Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Cari
ré, Carnaubal, Chaval, Coreaú, Croatá, Cruz, Forquilha, Fre
cheirinha, Granja, Groaíras, Guaraciaba do Norte" Ibiapina,
Irauçuba, Itapajé, Itapipoca, Itarema, Marco, Martinópole,
Massapê, Meruoca, Miraima, Moraújo, Morrinhos, Mucam
bo, Pacujá, Reriutaba, Santana do Acaraú, São Benedito,
Senador Sá, Tejuçuoca, Tianguá, Tururu, Ubajara, Urubure
tama, Uruoca, Varjota e Viçosa do Ceará.

Art. 28. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cida
des abaixo, pertencentes à 8' Região:

a) no Estado do Pará:
I - Belém: o respectivo município e os de Cachoeira

do Arari, Santa Cruz do Arari, Salvaterra e SOurl~;

II - Abaetetuba: o respectivo município e os de Cametã,
Igarapé-Mirim, Limoeiro do Ajuru, Mauaná e Ponta de Pe
dras;

III - Almeirim: o respectivo município, à exceção do
distrito de Monte Dourado, e os de Gurupá, Prainha e Porto
de Moz;

lV - Altamira: o respectivo município e os de Brasil
Novo, Medicilândia, Senador José PorfÚ'io, Uruará e Vitória
do Xingu;

V - Ananindeua: o respectivo município e os de Bene
vides e Santa Bárbara do Pará;

VI - Barbarena: o respectivo município e os de Acará,
Moju e Tomé-açu;

VII - Breves: o respectivo município e os de Anajás,
Bagre, Curralinho, Melgaço, Oeiras do ,Pará, Potel e São
Sebastião da Boa Vista;

VIII - Capanema: o respectivo município e os de Au
gusto Corrêa, Bonito, Bragança, Capitão Poço, Garrafão do
Norte, Nova Esperança do Piriá, Noca Timbotfma, Ourém,
Peixe Boi, Primavera, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santa
Maria do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, São
Miguel do Guamáe Viseu;

IX - Castanhal: o respectivo município e os de Caruçá,
Igarapé-Açu, Inh~mgapi, Itituia, Magalhães Barata, Maraca
nã, Marapanim, São Domingos do Capim e S:âo Francisco
do Pará;

X - Conce~ção do Araguaia: o respectivo município e
os de Rio Maria, Redenção, Santa Maria das Barreiras, Santa
na do Araguaia, São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte,
Tucumã e Xinguara;

XI - Itaituba: o respectivo município e os de Aveiro,
Jacareacanga; Rurópolis e Trairão;

XII - Marabá: o respectivo município e os de Bom Jesus
do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Itupiranga, Jacun
dá, Rondon do Pará, São Geraldo do Araguaia e São João
do Araguaia;

XIII - Óbidos: o respectivo município e os de Alenquer,
Faro, Juruti, Oriximiná e Terra Santa;

XIV - Paragominas: o respectivo município e os de .Au
rora do Pará, Dom Eliseu, Mãe do Rio, Ipixuma do Pará
e Ulianópolis;

XV - Parauapebas: o respectivo município e o de Curio
nópolis;

XVI - Santa Isabel do Pará: o respectivo município e
os de Bujaru, Colares, Concórdia do Pará, Santo Antônio
do Tauá, São Caetano de Odivelas e Vigia;

XVII - Santarém: o respectivo município e o de Monte
Alegre;

XVIII - Tucuruí: o respectivo município e os de Baião,
Breu Branco, Goianésia do Pará, Mocajuba, Novo Reparti
mento, Pacajá e Tailândia.

b) no Estado do Amapá:
I - Macapá: o respectivo município e os de Ferreira Go

mes, Mazagão, Santana, e, no Estado do Pará, os de Afuá
e Chaves;

II - Cauçoene: o respectivo município e os de Amapá,
Oiapoque e Tartarugalzinho;

III - Larajal do Jari: o respectivo município e, no Estado
do Pará, o distrito de Monte Dourado, do município de Al
meirim.

Art. 29. Ficam assim definidas as áreas de Jurisdição
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cida
des abaixo, pertencentes à 9' Região, no Estado do Paraná:

I - Curitiba: o respectivo município e os de Adrian&
polis, Agudos do Sul, Bocaiúva do Sul, Campina Grande
do Sul, Mandirituba, Piraquara, Quatro Barras e Quitandi
nha;

II - Apucarana: o respectivo município e os de Bom
Sucesso, Califórnia, Cambira, Jandaia do Sul, Kaloré, Mariân
dia do Sul, Marumbi, Rio Bom e São Pedro do Ivaí;

III - Arapongas: o respectivo município e os de Astorga,
Munhoz de Melo e Sabáudia.

IV - Araucária: o respectivo município e os de Balsa
Nova, Campo Largo, Contenda e Lapa;

V - Assis Chateaubriand: o respectivo município e os
de Formosa do Oeste, Francisco Alves, Jesuítas e Palotina;

VI - Bandeirantes: o respectivo município e os de Aba
tiá, Andirá, Barra do Jacaré, Itambaracá, Jundiaí do Sul,
Ribeirão do Pinhal e Santa América;

VII - Campo Mourão: o respectivo município e os de
Araruana, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da La
goa, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrãp, Fênix, Goio
Erê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Luiziana, Mamborê, Mo
reira Sales, Peabiru, Quinta do Sol, Roncador e Ubiratã;

VIII - Cascavel: o respectivo município e os de Boa Vis
ta da Aparecida, Braganey, Cafelêndia, Campo Bonito, Capi
tão Leônidas Marques, Catanduvas, Céu Azul, Corbélia, Ibe
ma, Lindoeste, Nova Aurora, Santa Tereza do Oeste e Três
Barras do Paraná;

IX - Castro: o respectivo município e os de Piraí do
Sul e Tibagi;

X - Cianorte: o respectivo município e os de Cidade
Gaúcha, Guaporema, Indianopólis, Japurá, Jussara, Rondon,
São Tomé, Tapejara, Terra Boa e Tuneiras do Oeste;

XI - Colombo: o respectivo município e os de Almirante
Tamandará, Rio Branco do Sul e Cerro Azul;

XII - Comélio Procópio: o respectivo município e os
de Açaí, Congoinhas, Leópolis, Nova América da Colina,
Nova Fátima, Rancho Alegre, Santa Cecília do Pavão, Santa
Maraiana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra,
São Sebastião da Amoreira, Sertaneja e Uraí;

XIII - Foz do Iguaçu: o respectivo município e os de
Diamante d'Oeste, Matelândia, Medianeira, Missal, Santa Te
rezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu;

XIV - Francisco Beltrão: o respectivo município e os
de Ampére, Barracão, Capenema, Dois Vizinhos, Enéas Mar-
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ques, Marmeleiro, Nova Prata do Iguaçu, Pérola do Oeste,
Planalto, Pranchista, Realeza. Renascença, Salgado Filho,
Salto do Lontra, Santa Isabel do Oeste e Santo Antônio do
Sudoeste;

XV - Guarapuava: o respectivo município e os de Pi
nhão e Turvo;

XVI - Irati: o respectivo município e os de Imbituva,
Inácio Martins, Mallet, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul
e Teixeira Soares;

XVII - Ivaiporã: o respectivo mun.icípio e os de Borrazó
polis, Cândido de Abreu, Faxinal, Godoy Moreira, Grandes
Rios, Jardim Alegre, LundardeUi, Manoel Ribas, Nova Tebas,
Pitanga, Rosário do Ivaí e São João do Ivaí;

XVII1-Jacarezinho: o respectivo município e os de
Cambará, Carlópolis, Guapirama, Joaquim Távora, Quan
tiguá, Ribeirão Claro e Santo Antônio da Platina;

XIX - Jaguariaíva: o respectivo município e os de Ara
poti e Sengés;

XX - Laranjeiras do Sul: o respectivo município e os
de Altamira do Paraná, Cantagalo., Guaraniaçu, Quedas do
Iguaçu e Palmital;

XXI - Londrina: o respectivo município e os de Alvo
rada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Ibiporã, Jataizi
nho, Primeiro de Maio e Sertanópolis;

XXII - Marechal Cândido Rondon: o respectivo muni
cípio e os de Guaíra, Nova Santa Rosa e Tereza Roxa;

XXIII - Maringá: o respectivo município e os de Atalaia,
Colorado, Doutor Camargo, Floraí, Floresta, Flórida, Iguara
çu, Itambé, Ivatuba, Labato, Mandaguaçu, Madaguad, Ma
rialva, Ourizona, Paiçandu, Presidente Castelo Branco, Santa
Fé, Sarandi e São Jorge do Ivaí;

XXIV - Paranaguá: o respectivo município e os de An
tonia, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos e Morretes;

XXV - Paranavaí: o respectivo município e os de Alto
Paraná, Amaporã, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, Guai
raçá, Inajá, Itaúna do Sul, Jardim Olinda, Loanda, Marilena,
Mirador, Nova Aliança do Ivaí, Nova Esperança, Nova Lon
drina, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranapoema, Planaltina
do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz de
Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Santo Antônio do Caiuá,
São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Pedro do Paraná,
Tamboara, Terra Rica e Unitlor;

XXVI - Pato Branco: o respectivo município e os de
Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Vivida, Itapejara d'Oeste,
Mangueirinha, Mariópolis, Palmas, São João, São Jorge
d'Oeste Sulina, Verê e Vitorino;

XXVII - Ponta Grossa: o respectivo município e os de
Ipiranga, Ivaí, Palmeira, Porto Amazonas e São João do
Triunfo;

XXVIII - Rolândia: o respectivo município e os de Ca
feara, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Itaguajé,
Jaquapitã, Lupionópolis, Miraselva, Nossa Senhora das Gra
ças, Porecatu, Santa Inês e Santo Inácio;

XXIX - São José dos Pinhais: o respectivo município
e o de Agudos do Sul, Campo do. Tenente, Mandirituba,
Pien, Quitandinha, Rio Negro e Tijucas do Sul;

XXX - Telêmaco Borba: o respectivo município e os
de Curiúva, Figueira, Ortigueira Reserva e Sapopema;

XXXI- Toledo: o respectivo município e os de Ouro
Verde do Oeste, Santa Helena, São José das Palmeiras, Tu
pãssi e Vera Cruz do Oeste;

XXXII - Umuarama: o respectivo município e os de Al
tônia, Alto Piquiri, Cruzeiro do Oeste, Douradina, lcaraíma,

Iporã, Maria Helena, Mariluz, Nova Olímpia, Pérola, São
Jorge do Patrocínio, Tapira e Xambrê;

XXXIII - Uniã.o da Vitória: o respectivo município e
os de Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machadi, General Car
neiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória e São Ma
teus do Sul;

XXXIV - Venceslau Braz: o respectivo município e os
de Conselheiro Mairinck, Ibaiti, Jaboti, Japira, Pinhalão, Sal
to do Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista,
Siqueira Campos e Tamasina.

Art. 30. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cida
des abaixo, pertencentes à 10~ Região da Justiça do Trabalho:

a) no Distrito Federal:
I - Brasília: toda a área territorial que compõe o Distrito

Federal, excetuando-se as localidades constantes do inciso
11 desta alínea;

Il-Taguatinga: a respectiva cidade-satélite e as de Bras
lândia e Ceilândia;

b) no Es~ado de Mato Grosso:
I - Cuiabá: o respectivo município e os de Arorizal, Afi

puanã, Barão de Melgaço, Castanheira, Chapada dos Guima
rães, Juína, Jumena, Nova Braslândia, Nossa Senhora do Li
vramento, Santo Antônio do Leverger e Várzea Grande;

n - Alta Floresta: o respectivo município e os de Apia
çás, Guarantã do Norte, Nova Canaã do Norte, Paranaíta,
Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte;

III - Barra do Garça: o respectivo município e os de
Araguaina, Cocadinho, General Carneiro, Nova Xavantina,
Novo São Joaquim e Torixoréu;

IV - Cáceres: o respectivo município e os de Ana Bela,
Araputanga, Jauru, Mirassol d'Oeste, Nova Figueirópolis,
Pontes e Lacerda, Poconé, Quatro Marias, Rio Branco e Salto
do Céu;

V - Colider: o respectivo município e os de Carmem,
Cidade Industrial, Nova Canaã, Novo Mundo, Oscar Ameri
cano, Patrimônio, Plara-Açu, Santa Felicidade e Terra Nova;

VI - DIamantino: o respectivo município e os de Alto
Paraguai, Arenápolis, Jangada, Lucas do Rio Verde, Nobres
Nortelândia, Nova Muturu, Rosário Oeste, São José do Rio
Claro e Tapurah;

VII - Rondonópolis: o respectivo município e os de Alto
Garça, Dom Aquino, Etiquira, Guiratinga, Jaciara, Juscimei
ra, Pedra Preta e Poxoréo;

VIII - Sinop: o respectivo município e os de Cláudia,
Itaúba, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos, Sorriso
e Vera;

IX - Tangará da Serra: o respectivo município e os de
Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis, Denise e Nova
Olímpia.

c) no Estado de Mato Grosso do Sul:
I - Campo Grande: o respectivo município e os de Ban

deirantes, Camapuã, Corquinho,Jaraguari, Ribas do Rio Par
do, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Terenos;

n - Amambaí: o respectivo município e os de Coronel
Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru;

In - Aquiduana: o respectivo município e os de Anas
tácio, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes
da Laguna, Jardim, Miranda, Nioaque e Porto Murtinho;

IV - Corumbá: o respectivo município e os de Ladário
e Porto Esperança;

V - Coxim: o respectivo município e os de Pedro Gomes,
Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso;
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VI - Dourados: o respectivo município e os de Caarapó,
Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados,
!taporã, Juty, Maracaju, Rio Brilhante e Vicentina;

VII - Mundo Novo: o respectivo município e os de Eldo
rado, Iguatemi, Japorã, Naviraí e Itaquiari;

VIII - Nova Andradina: o respectivo muniClÍpio e os de
Anaurilândia, Angélica, Baitaporã, Bataguaçu, Ivinhema e·
Taguarussu;

IX - Paranaíba: o respectivo município e os de Apare
cida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul e Inocência;

X - Ponta Porã: o respectivo município e os de Antônio
João e Aral Moreira;

XI - Três Lagoas: o respectivo município e os de Água
Clara, Brasilândia, Santa Rita do Pardo e Selvíria;

d) no Estado do Tocantins:
I - Palmas: o respectivo município e dos df~ Aparecida

do Rio Negro; Barrolândia, Brejinho de Nazaré, Cristalândia,
Fátima, Monte do Carmo, Nova Rosalândia, Pium, Porto
Nacional, Santa Tereza do Norte e Tocantínia;

II - Araguaína: o respectivo município e os de Ananás,
Arapoema, Babaçulândia, Colinas do Tocantins, Filadélfia,
Itaporã do Tocantins, Presidente Kennedy e Xambioá;

III - Gurupi: o respectivo município e os de Aliança
do Norte, Alvorada, Ducré, Figueirópolis, Formoso do Ara
guaia e Peixes;

IV - Miracema do Norte: o respectivo município e os
de Araguacema, Dois Irmãos, Guaraí, Miranorte, Novo Acor
do, Paraíso do Tocantins e Pedro Afonso.

Art. 31. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cida
des abaixo, pertencentes à 1l~ Região:

a) no Estado do Amazonas:

I - Manaus: o respectivo município;
II - Benjamin Constant: o respectivo munieípio;
III - Coari: o respectivo município e os de Codajás e

Anori;
IV - Eirunepé: o respectivo município;
V - Humaitá: o respectivo município e o dI: Apuí;
VI - Itacoatiara: o respectivo município e os. de Autazes,

Itapiranga, Silves e Urucurituba;
VII - Lábrea: o respectivo município;
VIII - Manacapuru: o respectivo município e os de Ana

mã, Anori, Caapiranga, Iranduba e Manaquiri;
IX - Manicoré: o respectivo município e os de Borba,

Nova Olinda do Norte e Novo Aripuanã;
X - Parintins: o respectivo município e os de Barrei

rinha, Maués, Nhamundá e Urucará;
XI - Presidente Figueiredo: o respectivo município;
XII - Tabatinga: o respectivo município e os de Atalaia

do Norte e São Paulo de Olivença;
XIII - Tefé: o respectivo município e os de Alvarães

e Uarini;
b) no Estado de Roraima:
I - Boa Vista: o respectivo município e o de Caracaraí.
Art. 32. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição

das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cida
des abaixo, pertencentes à 12~ Região, no Estado de Santa
Catarina:

I - Florianópolis: o respectivo município;
II - Araranguá: o respectivo município e os de Jacinto

Machado, Maracajá, Meleiro, Praia Grande, São João do
Sul, Santa Rosa do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Turvo;

IH - Balneário Camboriú: o respectivo município e os
de Cambariú, Itapema e Porto Belo;

IV - Blumenau: o respectivo município e os de Gaspar
e Pomerode;

V - Brusque: o respectivo município e os de Botuverá,
Canelinha, Guabiruba, Major Gercino, Nova Trento, São
João Batista e Tijucas;

VI - Caçador: o respectivo município e os de Lebon
Régis, Rio das Antas e Timbó Grande;

VII - Canoinhas: o respectivo município e os de Major
Vieira e Três Barras;

VIII - Chapecó: o respectivo município e os de Águas
de Chapecó, Caibi, Caxambu do Sul, Coronel Freitas, Mode
lo, Nova Erexim, Palmitos, Pinhalzinho, São Carlos, Sauda
des, Serra Alta e União do Oeste;

IX - Concórdia: o respectivo município e os de Ipira,
Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratu
ba, Presidente Castelo Branco, Seara e Xavantina;

X - CriciJÍma: o respectivo município e os de Forqui
lhinha, Içara, Lauro Müller, Morro da Fumaça, Nova Veneza,
Orleans, Siderópolis e Urussanga;

XI - Curitibanos: o respectivo município e os de Correia
Pinto, Ponte Alta, Santa Cecília e São José do Cerrito;

XII - Imbituba: o respectivo município e os de Imaruí
e Laguna;

XIII - Indaial: o respectivo município e os de Apiuna,
Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Rio dos Cedros,'
Rodeio e Timbó;

XIV - Itajaí: o respectivo município e os de Barra Velha,
Ilhota, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Piçarras;

XV - Jaraguá do Sul: o respectivo município e os de
Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Schroeder;

XVI - Joaçaba: o respectivo município e os de Abdon
Batista, Água Doce, Campos Novos, Capinzal, Catanduvas,
Erval Velho, Herval d'Oeste, Ibicaré, Lacerdópolis, Ouro
e Treze Tílias;

XVII - Joinville: o respectivo município e os de Ara
guari, Garuva, Itapoá e São Francisco do Sul;

XVIII - Lages: o respectivo município e os de Anita
Garibaldi, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo
do Sul, Celso Ramos, Otacílio Costa, São Joaquim, Urubici
e Urupema;

XIX - Mafra: o respectivo município e os de Itaiópolis,
Monte Castelo e Papanduva;

XX - Porto União: o respectivo município e os de Irineó
polis e Matos Costa;

XXI - Rio do Sul: o respectivo município e os de Agro
lândia, Agronômica, alfredo Wagner, Atalanta, Aurora, Do
na Emma, Ibirama, Imbúia, Ituporanga, José Boiteux Lauren
tino, Leoberto Leal, Lontras, Petrolândia, Pouso Redondo,
Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio
do Oeste, Salete, Taió, Trombudo Central, Vidal Ramos,
Vitor Meireles e Witmarsum;

XXII - São Bento do Sul: o respectivo município e os
de Campo Alegre e Rio Negrinho;

XXIII - São José: o respectivo município e os de Águas
Mornas, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Ga
ropaba, Governador Celso Ramos, Palhoça, Paulo Lopes,
Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz e São Bani·
fácio;

XXIV - São Miguel d'Oeste: o respectivo município e
os de Anchieta, Campo Erê, Cunha Porã, Descanso, Dionísio
Cerqueira, GUàraciaba, Guarujá do Sul, Iporã do Oeste, Ira-
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ceminha, Itapiranga, Maravilha, Mondaí Palma Sola Rome-
lândia, São José do Cedro e Tunápolis; , ,

, XXV - Tubarão: o respectivo município e os de Arma
zem, Braço ~o Norte, Grão Pará, Gravatal; Jaguaruna, Pedras
G!andes,. RIO Fortuna, Santa Rosa de Lima, São Ludgero,
Sao Martmho e Treze de Maio; ,

. XXVI - Videira: o respectivo município e os de Arroio
Tnnta, Fraiburgo, Pinheiro Preto, Salto Veloso e Tangará;

XXVII ----: Xanxerê: o respectivo município e os de Abe
lardo L~z, Faxmal dos Guedes, Galvão, Marema, Ponte Serra
da, Quilombo, São Domingos, São Lourenço d'Oeste Var-
geão e Xaxim. . '

Art. 33. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição
das Jun~as de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cida
des abaiXO, pertencentes à 13~ Região:

a) no Estado da Paraíba: .
I - João Pessoa: o respectivo município e os de Alhan

dra, Caaporã, Cabedelo, Caldas Brandão Conde Cruz do
Espírito Santo, Gurinhém, Lucena, PitimbÚ. Santa'Rita São
Miguel do Taipú e Sapé; "

II - Areia: o respectivo município e os de Arara, Alagoi
nha, Alagoa Grande, Alagoa Nova, Esperança Mulungu
Pilões e Remígio; "

III - Bayeux: o respectivo município;
IV - Cajazeiras: o respectivo município e os de Bom

Jesus, Bonito de Santa Fé, Cachoeira dos Índios, Monte Hore
be, Santa Helena, São José de Piranhas, São José dó Rio
de Peixe e Triunfo; . .

V - Campina Grande: o respectivo município e os de
Areal, Aroeiras, Barra de São Miguel, Boqueirão, Cabacei
ras, Fagundes, Itatuba, Juarez Távora, Lagoa Seca, Maçaran
duba, Montadas, Olivedos, Pocinhos, PuXinanã, Queimadas
São Sebastião da Lagoa da Roça, Serra Redonda Soledad~
e Umbuzeiro; , .

,VI - Cat~lé do Rocha: o respe~tivo município e os. d~
Belem do BrejO do Cruz, Bom Sucesso, Brejo Cruz, "Biej0
dos Santos, Jericó, Riacho dos Cavalos e São Bento'

VII - Guarabira: o respectivo município e os de'Araçagi,
Araruna, Bananeiras, Belém, Borborema, Cacimba de Den
tro, Caiçara, Cuitegi, Dona Inês, Duas Estradas, Lagoa de
Dentro, Mari, Pilôeúnhos, Pirpirituba, Serra da Raiz Serra-
ria, Solânea e Tacima; ,

.ym - Itabai~na: o respectivo município e os de Ingá,
Junprranga, MogeIro, Natuba, Pedras de Fogo, Pilar e Salga-
do de São Félix; ,

IX - Itaporanga: o respectivo município e os de Boa
Ventura, Boqueirão dos Cochos, Conceição, Curral Velho
Diamante, Ibiara, Manaíra, Nova Olinda, Pedra Branca Pian~
có, Princesa Isabel, Santana de Mangueira, Santa dos Garro
tes, São José de Caiana, Serra Grande e Tavares;

X - Manananguape: o respectivo município e os de Baía
da" Traição, Itapororoca, Jacaraú, Mataraca e Rio Tinto;

XI - Monteiro: o respectivo minicípio e os de Camalaú,
Congo, Ouro Velho, Prata, São João do Cariri, São João
do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro, Serra Branca e Sumé;

XII - Patos: o respectivo município e os de Água Branca,
Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Desterro de Malta
Emas, Imaculada, Juru, Mãe d'Água, Malta, Olho d'Água;
Passagem, Quixaba, Santa Tereúnha, São José do Bonfim
São José do Sabugi, São Mamede, Santa Luzia e Várzea; ,

XIII - Picuí: o respectivo município e os de Barra de
Santa Rosa, Cubati, Cuité, Frei Martinho, Nova Floresta,
Nova Palmeira, Pedra Lavrada e São Vicente do Seridó;

XIV :- Sousa: o respectivo município e os de Aguiar,
Carrapateira, Coremas, Lagoa, Lastro, Nazarezinho, Paulista,
Pombal, Santa Cruz, São José da Lagoa Tapada e Uiraúna;

~V - Tal?e!óa: o respectivo município e os de Desterro,
~uTJao, Juazemnho, Junco do Seridó, Livramento, Salga
dmho, São José dos Cordeiros e Teixeira',

b) no Estado do Rio Grande do Norte:
I - Natal: o respectivo município e os de Bom Jesus

Extremoz, lelmo Marinho, Macaíba, Parnamirim, Pedra Pre~
ta, Riachuelo, São Gonçalo do Amarante São Paulo do Po-
tengi e São Pedro; ,

11 - Açu: o respe~tivo município e os de Angicos, Au
gusto Severo, Carnaubms, Ipanguaçu, Janduis, Lages, Parau,
Santana do Matos, São Rafael e Upanema;

III - Caicó: o respectivo município e os de Cruzeta
Equador, FIorânea; Ipueira, Jardim de Piranhas Jardim d~
S~ridó, Jucurutu, Ouro Branco, Parelhas, Santan~ do Seridó
Sao Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó Serr~
Negra do Norte e Timbaúba dos Batistas' '

IV - Cear~-Mirim: o respectivo mu~icípio e os de Bento
Fernande~, Jardim dos Angicos, João Câmara, Maxarangua
pe, Parazmho, Pedra Grande, Poço Branco, Pureza, Taipu
e Touros;

V - Currais Novos: o respectivo município e os de Acari
Barcel?na, Caiçara do Rio dos Ventos, Campo Redondo;
Carnauba dos Dantas, Cerro Corá, Coronel Ezequiel, Jaçanã,
L~goa de Velhos, Lagoa Nova, Lages Pintadas, Santa Cruz,
Sao Bento do Trairi, São Tomé, São Vicente Sítio Novo
Tangará e Rui Barbosa; "

VI - Goianinha: o respectivo município e os de Arês
Baía Formosa, Brejinho, Canguaretama, Espírito Santo:
Monte Alegre, Nísia Floresta, Passagem Pedro Velho Sã~
Jo~é do Mipibu, Senador Georgino, Avelino, Timbau d~ Sul,
Varzea, Vera Cruz e Vila FIor;

VII - Macau: Respectivo município e os de Afonso Be
zerra, Alto do Rodrigues, Galinhos, Guamaré, Jandaira Pe-
dro Avelino, Pendência e São Bento do Norte' '

.vIII - Mossoró: o respectivo municípi~ e de Apodi,
Areia Branca, Baraúna, Caraubas, Felipe Guerra Gover
I1ador Dixsept Rosado, Grossos, Itaú, Olho d'Água dos Bor
ges, Serra do Mel, Severino Melo e Umarazal'

IX - Nova Cruz: o respectivo municípi~ e os de Japi
JatlUário Cicco, Lagoa D'Anta, Lagoa de Pedras, Água Salga:
da, Montan~as, Monte das Gameleiras, Passa e Fica, Presi
dente J~scehno, Santo Antonio, São José de Campestre, Sena
dor ElO! de Sousa, Serra de São Bento e Serrinha'
, X - Pau dos Ferros: o respectivo município e os de

Agua Nova, Alexandria, Almiro Afonso Antonio Martins
Coronel João Pessoa, Doutor Severino, Encanto, Francisc~
Da~tas, Frutoso Go~es, ~o~o Dias, José da Penha, Lucrécia,
LUl~ G~~es, Marcelmo VIena, Martins, Messias Targino, Pa
ra.na, Piloes, Portalegre, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro,
Riach? da Cruz, Riacho de Santana, Rodolfo Fernandes, São
FranCISCO do Oeste, São Miguel, Taboleiro Grande Tenente
Ananias, Viçosa e Patu. '

Art. 34. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cida
des abaixo, pertencentes à 14~ Região:

a) no Estado de Rondônia:

I - Po~o Velho: o respectivo município;
II - Anquemes: o resp.ectivo município;
III - Cacoal:. o respectIvo município;
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IV - Colorado d'Oeste: o respectivo município e o de
Cerejeiras;

V - Costa Marques: O respectivo município;
VI - Guajará-Mirim: o respectivo município;
VII - Jaru: o respectivo município;
VIII- Ji-Paraná: o respectivo município;
IX - Ouro Preto d'Oeste: O respectivo município;
X - Pimenta Bueno: o respectivo município e o de Espi

gão D'Oeste;
XI - Presidente Médici: o respectivo município e o de

Alvorada do Oeste;
XII - Rolim de Moura: o respectivo município e o de

Alta Floresta d'Oeste, Nova Brasilândia D'Oeste e Santa Lu
zia D'Oeste;

XIII - Vilhena: o respectivo município.

b) no Estado do Acre:
I - Rio Branco: o respectivo município e os de Plácido

de Castro e Senador Guiomar;
II - Brasiléia: o respectivo município e o de Assis Brasil;
III ~ Cruzeiro do Sul: o respectivo município e o de

Mâncio Lima;
IV - Feijó: o respectivo município;
V - Sena Madureira: o respectivo município e o de

Manoel Urbano;
VI - Tarauacá: o respectivo município;
VII - Xapuri: o respectivo município.
Art. 35. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição

das Juntas de Conciliação e Julgamento, Iocalizadas nas cida
des abaixo, pertencentes à 15' Região, no Estado de São Paulo,
com Sede na Cidade de Campinas:

I - Campinas: o respectivo município e o de Valinhos;
II - Adamantina: o respectivo município e o de Flora

Rica, Flórida Paulista, Lucélia, Mariápolis, Osvaldo Cruz,
Pacaembu, Sagres e Salmorãq;

III - Americana: o respectivo município e os de Cosmó
polis e Nova Odessa;

IV - Amparo: o respectivo município e O de Águas
de Lindóia, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Mo
rungaba, Pedreira, Serra Negra e Socorro;

V - Andradina: o respectivo munic:ípio ti o de Castilho,
Guaraçai, Itapura, Lavínia, Mirand6polis, Muritinga do Sul;
Nova Independência, Pereira Barreto e Sud Menucci;

VI - Araçatuba: o respectivo município e o de Bento
de Abreu, Guararapes, Rubiácea e Valparaiso;

VII - Araraquara: o respectivo município e os de Amé
rico Brasiliense, Boa Esperança do Sul, Rincão, Santa Lúciá:
e Motuca;

VIII - Araras: o respectivo município e o de Leme e
Santa Cruz da Conceição; .

IX - Assis: o respectivo município e os de Cândido
Mota, Cruzália, Echaporã, Florinia, Maracai, Palmital, Para
guaçu Paulista, Platina e Tarumã;

X - Avaré: o respectivo município e os de Águas de
Santa Bárbara, Arandu, Cerqueira Cesar, Iaras, Itai, Man
duri, Óleo e Paranapanema;

XI - Barretos: o respectivo município e o de Colina
Colômbia, Guaíra e Jaborandi; .

XII - Batatais: o respectivo município e o de Altin6polis,
Brodósquio, Jardinópolis, Nuporanga, Orlândia, Sales Oli
veira e Santo Antonio da Alegria;

XIII - Bauru: o respectivo munidpio e os de Agudos,
Arealva, Avaí, Cabrália Paulista, Duartina, Iacanga, Lucian6
polis, Piratininga e Ubirajara;

XIV - Bebedouro: o respectivo município e os de Em
baúba, Ibitiúva, Monte Azul Paulista, Pirangi, Pitangueiras,
Terra Roxa e Viradouro;

XV - Birigui: o respectivo município e o de Alto Alegre,
Bilac, Braúna, Buritama, Clementina, Coroados, Gabriel
Monteiro, Glicério, Luisiânia, Penápolis, Piacatu, Sant6polis
do Aguapeí e Turíuba;

XVI - Botucatu: ri respectivo município e os de Anhem
.bi, Bofete, Itatinga, Pardinho e. São Manoel;

XVII - Bragança Paulista: o respectivo município e os
de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Joanópolis, Nazaré Pau
lista, Pedra Bela, Pinhalzinho e :Piracaia;

. XVIU ~ Cajuru: o respectivo município e os dê Cássia
dos Coqueiros, S~nta Rosa do Viterbo e Serra Azul;

XIX --.: Campo Limpo Paulista: o. respectivo município
e o de Várzea Paulista;

XX - Capivari: o respectivo município e os de Elias
Fausto, Mombuca, Monte Mor, Rafard e Rio das Pedras;

XXI - Caraguatatuba: o respectivo município e os de
Ilha Bela, São Sebastião e Ubatuba;

XXII -Catanduva: o respectivo município e os de Arira
nha, Catinguá, Ibirá, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama,
Santa Adélia e Tabapuã;

XXIII- Cruzeiro: o respectivo município e o.s de Areias,
Bananal,Lavrinhas,Queluz, São José do Barreiro e Silveiras;

XXIV - Dracena: o respectivo município e os de lrapu
ro, Junqueirópolis, Monte Castelo, Nova Guataporanga, Ou
ro Verde, Panorama, Paulicéia, Santa Mercedes, São João
do Pau d'Alho e Tupi Paulista;

XXV - Femandópolis: o respectivo município e os de
Dolcinópolis, Estrela D'Oeste, General Salgado, Guarani
D'Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, Pe- .
dranópolis, Populina, São João das Duas Pontes e Turmalina;

XXVI - Franca: o respectivo município e os de Cristais
Paulista, Itirapuã, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga,

.Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista;
XXVII - Garça: o respectivo municípiQ e os de Álvaro

de Carvalho, Alvinlândia, Gália, Júlio Mesquita e Lupércio;
XXVIII - Guaratinguetá: o respectivo município e os

de Aparecida, Cunha, Lagoi.nha e Roseira;
XXIX - Indaiatuba: o respectiyo município;
XXX - Itapetininga: o resp~ctivo município e os de

Angatuba, Guareí, São Miguel Arcanjo,.Sarapuí e Tatuí;
. XXXI -:-,Itapeva: o respectivo município e os de Apiaí,

B.arão· de Antonina, Buri, CapãoBonito;Corónel Macedo,
Guapiara, Iporangà, Itaberá, Itaporanga, Itararé, Ribeira,
Ribeirão Branco, Riversul, Taguaí e Taquarituba; .

XXXII - Itápolis: o respectivo municípIO e os de Borbo
·rema, Ibitinga, Itaju e Tabatinga;

XXXIII- Itàtiba: o respectivo município e os de Jarinu
e Morungaba;

XXXIV - Itu: o respectivo município e o de Cabreúva;
XXXV - Ituverava: o respectivo município e 0S de Ara

mina, Buritizal, Guará, Igarapava, Ipuã, Jeriquara, Migueló
polis, Morro Agudo e São Joaquim da Barra;

XXXVI - Jaboticabal: o respectivo município e os de
Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Guariba, Monte Alto,
Pradópolis, Taiaçu, Taiúva, Taqúaritinga e Vista Alegre do
Alto; .

XXXVII T- Jacareí: o respectivo município e os de Igaratá
e Santa Branca;

XXXVIII -Jáles: o respectivo município e os de Apare
cida d'Oeste, Auriflama, Dirce Reis, Guzolândia, Marinó-
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palis, Palmeira D'Oeste, Paranapuã, Rubinéia, Santa Alber
tina, Santa Clara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d'Oeste,
Santana da Ponte Pensa, São Francisco, Três Fronteiras e
Urânia;

XXXIX - Jaú: o respectivo município e os de Bariri;
Barra Bonita, Bocaina, Biracéia, Brotas, Dois Córregos, Iga
raçu do Tietê, Itapuí, Mineiros do Tietê, Pederneiras e Tor
rinha;

XL - José Bonifácio: o respectivo município e os de
Adolfo, Mendonça, Nipoã, Nova Aliança, Planalto e União
Paulista;

XLI - Jundiaí: o respectivo município e os de Itupeva
e Louveira;

XLII - Lençóis Paulista: o respectivo município e os
de Areiópolis, Borebi e Macatuba;

XLIII - Limeira: o respectivo município e os de Cordei
rópolis e Iracemápolis;

XLIV - Lins: o respectivo município e os de Avanhan
dava, Balbinos, Barbosa, Cafelândia, Getulina, Guaiçara,
Guarantã, Pirajuí, Pongaí, Presidente Alves, Promissão, Regi-
nópolis, Sabino e Uru; .

XLV - Lorena: o respectiyo município e os de Cachoeira
Paulista e Piquete;

XLVI - Man1ia: o respectivo município e os de Guaim
bé, Lutécia, Ocauçu, Oriente, Oscar Bressane, Pompéia e
Vera Cruz;

XLVII - Matão: o respectivo município e os de Dobrada,
Nova Europa e Santa Ernestina;

XLVIII - Moji Guaçu: o respectivo município e o de
Conchal;

XLIX - Moji Mirim: o respectivo município e os de
Artur Nogueira, Itapira e Santo Antonio de Posse;

L - Novo Horizonte: o respectivo município e os de
Irapuã, Itajobi, Sales e Urupês;

LI - Olímpia: o respectivo município e os de Altair
, Cajobi, Guaraci e Severínea;

LII - Ourinhos: o respectivo município e os de Bernar
dino de Campos, Campos Novos Paulista, Chavantes, Espírito
Santo do Turvo, Fartura, Ibirarema, Ipauçu, Piraju, Ribeirão
do Sul, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro
do Turvo, Sarutaiá, Tejupá e Timburi;

LUI - Paulínia: o respectivo município e o de Sumaré;
LIV - Piedade: o respectivo município e os de Pilar

do Sul, Salto de Pirapora e Tapiraí;
LV - Pindamonhangaba: o respectivo município e os

de Campos do Jordão, Santo Antonio do Pinhal e São Bento
do Sapucaí;

LVI - Piracicaba: o respectivo município e os de Águas
de São Pedro, Charqueada, Santa Maria da Serra e São Pedro;

LVUo- Porto Ferreira: o respectivo município e os de
Descalvado, Luís Antonio, Pirassununga, Santa Cruz das Pal
meiras, Santa Rita do Passo Quatro e Tambaú;

LVIII - Presidente Prud~nte: o respectivo município
e os de Alfredo Marcondes, Alvares Machado, Anhumas,
Caiabu, Estrela do Norte, Indiana, Martinópolis, Narandiba,
Pirapozinho, Presidente Bernardes, Regente Feijó, Sando
valina, Santo Expedito, Tacibae Tarabaí;

LIX - Presidente Venceslau: o respectivo município e
os de Caiuá, Euclides da Cunha Paulista, Marabá Paulista,
Mirante do Paranapanema, Piquerobi, Presidente Epitácio,
Rosana, Santo Anastácio e Teodoro Sampaio;

LX - Rancharia: o respectivo município e os de Borá,
Iepê, João Ramalho e Quatá;

LXI - Registro: o respectivo município e os de Barra
do Turvo, Cananéia, Eldorado, Iguape, Jacupiranga, Junquiá,
Pariquera-Açu e Sete Barras;

LXII - Ribeirão Preto: o respectivo município e os de
Cravinhos, Guatapará, Sáo Simão e Serrana;

LXIII - Rio Claro: o respectivo município e os de Ana-
lândia, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina e Santa Gertrudes;

LXIV - Salto: o respectivo município;
LXV - Santa Bárbara d'Oeste: o respectivo município;
LXVI - São Carlos: o respectivo município e os de Dou-

rado, Ibaté e Ribeirão Bonito;
LXVII - Sã? João da Boa Vista: o respectivo município

e os de Aguaí, Aguas da Prata, Espírito Santo do Pinhal,
Santo Antônio do Jardim e Vargem Grande do Sul;

LXVIII-São José do Rio Pardo: o respectivo município
e os de Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Itobi, Mococa,
São Sebastião da Grama e Tapiratiba;

LXIX - São José do Rio Preto: o respectivo município
e os de Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, Icém, Jaci, Mirassol,
Neves Paulista, Nova Granada, Onda Verde, Orindiúva, Pa
lestina, Paulo de Faria, Potirendaba e Uchôa;

LXX - São José dos Campos: o respectivo município
e os de Caçapava, Jambeiro, Monteiro Lobato e Paraibuna;

LXXI - São Roque: o respectivo município e o de Mai
rinque;

LXXII - Sertãozinho: o respectivo município e os de
Barrinha, Dumont e Pontal;

LXXIII - Sorocaba: o respectivo município e os de Ara
çoiaba da Serra, Capela do Alto, Iperá e Votorantim;

LXXIV - Tanabi: o respectivo município e os de Bálsa
mo, Mirassolândia, Monte Aprazível e Poloni;

LXXV - Taubaté: o respectivo municípic <~ os de Nativi
dade da Serra, Redenção da Serra, São LUl, do Piratinga
e Tremembé;

LXXVI - Tietê: o respectivo município e os de Boituva,
Cesário Lange, Cerquilhas, Conchas, Laranjal Paulista, Perei
ras, Porangaba e Porto Feliz;

LXXVII - Tupã: o respectivo município e os de Bastos,
Herculândia, Iraci, Parapuã, Queirós, Quintana e Rin6polis;

LXXVIII - Votuporanga: o respectivo município e os
de Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmo- .
rama, Floreai, Gastão Vidigal, Macaubal, Magda, Monções,
Nhandeara, Nova Luzitânia, Pontes Gestal, Riolândia, Sebas
tianópolis do Sul e Valentim Gentil.

Art. 36. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição
das Juntas de Conciliação e julgamento, localizadas nas cida
des abaixo, pertencentes à 164 Região:

a) no Estado do Maranhão:
I - São Luís: o respectivo município e os de Rosário,

Santa Rita, São José de Ribamar e Paço do Lumiar;
II - Açailândia: o respectivo município;

III - Ba ai: o respectivo município e os de Coroatá,
Igarapé Granl.é, Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago Verde,
Lima Campos, Olho d'Água das Cunhãs, Paulo Ramos, Pe
dreiras, Poção de Pedras, São Luiz Gonzaga dn Maranhão,
São Mateus do Maranhão e Vitorino Freire;

1V - Balsas: o respectivo município e os de Fortaleza
dos Nogueiras, Coreto, Riachão, Sambaíba, São Félix de Bal
sas, São Raimundo das Mangabeiras e Taso Fragoso;

V - Barra do Corda: o respectivo município e os de .
Dom Pedro, Gonçalves Dias, Grajaú, Joselândia, Mirador,
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Pitatin6polis, Presidente Dutra, São Domingos do Maranhão
e Tuntum;

VI - Caxias: o respectivo município e os de Afonso
Cunha, Aldeias Altas, Codó, Coelho Neto e Duque de Ba
celar;

VII - Chapadinha: o respectivo município e os de Ana
purus, Brejo, Buriti de Inácio Vaz, Itapecuru, Magalhães de
Almeida, Mata Roma, Nina Rodrigues, Santa Quitéria do
Maranhão, São Bento do Rio Preto, São Bernardo, Urbano
Santos e Vargem Grande;

VIII - Imperatriz: o respectivo município e os de Ama
rante do Maranhão, Estreito, João Lisboa, Montes Altos,
Porto Franco e Sítio Novo;

IX - Pinheiros: o respectivo município e os de Bequi
mão, Santa Helena, São João Batista, São Vic~nte Ferrer
e Peri-Mirim;

X - Santa Inês: o respectivo município e os de Araraí,
Bom Jardim, Monção, Penalva, Pindaré-Mirim, Santa luzia,
Viana e Vitória do Mearim.

b) no Estado do Piauí:

I - Teresina: o respectivo município'e os de Altos, Cam
po Maior, Demerval Lobão, José de Freitas, Monsenhor Gil
e União; e no Estado do Maranhão e de Timon;

11 - Parnaíba: o respectivo muni1cípio e os de Buriti
dos Lopes e Luiz Correia;

III - São ·Raimundo Nonato: o respectivo município
e os de Anísio de Abreu, Canto do Buriti, Caracol, Curral
Novo, Dirceu Arcoverde, São João do Piauí e Várzea Grande.

,Art. 37. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição
das Juntas de Conciliação e Julgamento, Jocalizadas nas cida
des abaixo, pertecentes a 17' Região, no Estado do Espírito
Santo:

I - Vitória: o respectivo município e os de Cariacica,
Serra, Vila Velha;

II - Afonso Cláudio: respectivo município e os de Con
ceição do Castelo, Domingos Martins, Itarana, Laranja da
Terra, Santa Leopoldina, Santa Maria d(~ Jetibá e Venda Nova
do Imigrante;

III - Alegre: o respectivo município e os de Divino
de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibiti
rama, Irupi, lúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São
José do Calçado;

IV - Aracruz: o respectvo município e os de Fundão,
Ibiraçu, João Neiva e Santa Teresa;

V - Cachoeiro de Itapemirim: o respectivo município
e os de Atfiio Vivacqua, Castelo, Itapemirim, Rio Novo do
Sul e Vargem Alta;

VI - Colatina: o respectivo município e os de Alto Rio
Novo, Baixo Guandu, Itaguaçu, Marilândia, Pancas e São
Domingos do Norte;

VII - Guarapari: o respectivo município e os de Alfredo
Chaves, Anchieta, Iconha e Piúma;

VIII - Linhares: o respectivo município e o de Rio Bana
nal;

IX - Mimóso do Sul: o respectivo município e os de
Apiacá, Bom Jesus do Norte, Muqui e Presidente Kennedy;

X - Nova Venécia: o respectivo município e os de Água
Doce do Norte, Águia Branca, Barra de São Francisco, Eco
poranga, Mantenópolis, Mucurici; S:io Gabriel da Palha e
Vila Pavão;

XI - São Mateus: o resp~çtivo município e os de Boa
Esperança, Conceição da Barra, Jaguaré, Montanha, Pedro
Canário e Pinheiros.

Art. 38. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cida
des abaixo, pertencentes à 18' Região, no Estado de Goiás:

I - Goiânia: o respectivo município e os de Adelândia,
Americano do Brasil, Anicuns, Araçu, Aragoiânia, Avelinó
polis, Bela Vista de Goiás, Bonfin6polis, Brazabrantes, Cam
pestre, Caturaí, Cezarina, Edéia, Edealina, Goianira, Guapó,
Indiara, Inhumas, Jandaia, Nerópolis, Nova Veneza, Palmei
ras de Goiás, Paraúna, Santa Bárbara de Goiás, Santa Tereza,
São Miguel do Passa Quatro, Santo Antônio, Trindade e Var
jão;

11- Anápolis: o respectivo município e os de Abadiânia,
Alexânia, Corumbá de Goiás, Damolândia, Goianápolis, In
terlândia, Leopoldo de Bulhões, Ouro Verde, Petrolina de
Goiás, Pirenópolis, Santa Rosa de Goiás e São Francisco;

111 - Aparecida de Goiânia: o respectivo município e
os de Cromínia, Hidrolândia, Mairipotaba, Nova Fátima, Pi
racanjuba e Professor Jamil;

IV - Caldas Novas: o respectivo município e os de Água
Limpa, Corunibaíba, Marzagão, Morrinhos, Pontalina e Rio
Quente;

V - Catalão: o respectivo município e os de Anhangüera,
Campo Alegre de Goiás, Cumari, Davinópolis, Goiandira,
Nova Aurora, Ouvidor e Três Ranchos;

VI - Ceres: o respectivo município e os de Barro Alto,
Carmo do Rio Verde, Goianésia, Itapaci, Jaraguá, Morro
Agudo de Goiás, Nova América, Nova Glória, Rialma, Rianó
polis, Rubiataba, Santa Izabel e Uruana;

VII - Formosa: o respectivo município e os de Alto Pa
raíso, Cabeceiras, Flores de Goiás, Planaltina, Santa Rosa,
São Gabriel de Goiás e São João d'Aliança;

VIII - Goiás: o respectivo município e os de Araguapaz,
Aruanã, Córrego do Ouro, Faina, Heitoraí, Itaberaí, Itaguarí,
Itaguarú, Itapirapuã, Itapuranga, Itauçu, Jussara, Mossâme
des, Novo Brasil, Novo Goiás, Sanclerlândia, Taquaral de
Goiás e Uruíta; .

IX - Iporá: o respectivo município e os de Amorinópolis,
Aragarças, Arenópolis, Bom Jardim de Goiás, Caiapônia,
Diorama, Fazenda Nova, Israelândia, Jaupací, Palestina e
Piranhas;

X - Itumbiara: o respectivo município e os de Almerin
donópolis, Aloândia, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Ca
choeira Dourada, Goiatuba, Inacelândia, Joviânia, Panamá
e Vicentinópolis;

XI - Jataí: o respectivo município e os de Aparecida
do Rio Doce, Aporé, Cachoeira Alta, Caçu, Estância, Itajá,
Itarumã, Iturumin, Naveslândia, Paranaiguara e São Simão;

XII - Luziânia: o respectivo município e os de Cristalina,
Santo Antônio do Descoberto, Silvânia e Vianópolis;

XIII - Mineiros: o respectivo município e os de Chapa
dão do Céu, Perolândia, Portelândia e Santa Rita do Ara
guaia;

XIV - Pires do Rio: o respectivo município e os de Cris
tianópolis, Ipameri, Orizona, Palmelo, Santa Cruz de Goiás
e Urutaí;

XV - Rio Verde: o respectivo município e os de Acreú
na, Castelândia, Maurilândia, Montevidiu, Quirinópolis, San
ta Helena de Goiás, Santo Antônio da Barra, Serranópolis
e Turvelândia;
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e

XVI - São Luís de Montes Belos: o respectivo município
e os de Aurilândia, Cachoeira de Goiás, Choupana, Firminó
polis, Ivolândia, Moiporá, Nazário, Palminópolis e Turvânia;

XVII- Uruaçu: o respectivo município e os de Campi
naçu, Campinorte, Crixás, Estrela do Norte, Formoso, Hidro
lina, Mara Rosa, Minaçu, Mutunópolis, Niquelândia, Novo
Planalto, Pilar de Goiás, Porangatu, Santa Tereza e Santa
Terezinha.

Art. 39. A Junta de Conciliação e Julgamento de Ita
nhaém, com jurisdição no respectivo município e nos de Itariri,
Maracatu, Moganga, Pedro de Toledo e Peruíbe, passa a inte
grar a 2~ Região da Justiça do Trabalho.

Art. 40. As Juntas de Conciliação e Julgamento criadas
por esta Lei serão instaladas e os respectivos cargos providos,
gradativamente, à medida em ocorrer a disponibilidade de
recursos financeiros.

Art. 41. A competência territorial das Juntas deConci
liação e Julgamento atualmente existentes, somente será alte
rada na data de instalação dos órgãos jurisdicionais criados
por esta Lei. .

Parágrafo único. A mesma regra de alteração de compe
tência aplicar-se-á aos Juízes de Direito investidos na jurisdi
ção trabalhista na forma dos arts. 668 e 669 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
n9 5.452, de 19 de maio de 1943.

Art. 42. No caso de emancipação de distrito fica man
tida a jurisdição da mesma Junta de Conciliação e Julgamento
sobre a área territorial do novo município.

Art. 43. Ficam criados nos Quadros das Secretarias dos
Tribunais Regionais do Trabalho, para exercício nas Juntas
de Conciliação e Julgamento constantes desta Lei, além dos
cargos em comissão, os do Grupo "Atividades de Apoio Judi
ciário" e do Grupo "Outras Atividades de Nível Médio" de
que tratam os Anexos I a XVIII desta Lei. ,

Art. 44. Aos cargos e aos empregos dos Quadros e Ta
belas de Pessoal da Justiça do Trabalho, inclusive as Especiais
decorrentes do Decreto n9 77.242176, preenchidos antes da
promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988,
aplicam-se o disposto no art. 243 e seus §§ da Lein9 8.112/90.

§ 19 Respeitadas as formas de provimento dos cargos
públicos constante da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de
1990, as vagas remanescentes serão preenchidas mediante con
curso público a ser realizado pelo respectivo Tribunal Regional
do Trabalho, observado o direito adquirido dos candidatos
aprovados em concurso público ainda válido à data da nomea
ção.

§ 29 No provimento dos cargos de Técnico Judiciário
e Auxiliar Judiciário poderão ser nomeados candidatos apro
vados em concurso público para o cargo equivalente de Téc
nico em Atividades Judiciárias ou Auxiliar em Atividades
Judiciárias, desde que ainda válido à data da nomeação.

§ 39 Não poderão ser nomeados ou designados para
os cargos em comissão, criados nesta Lei, parentes consan
güíneos ou afins, até o terceiro grau, de Juízes em atividade
ou aposentados há menos de 5 (cinco) anos, tanto do primeiro
como do segundo grau de jurisdição.

Art. 45. Na hipótese de criação de Tribunal Regional
do Trabalho, antes de instaladas, na área desmembrada, as
Juntas de Conciliação e Julgamento previstas nesta Lei, os
cargos de Juiz Presidente de Junta, de Juiz do Trabalho Substi
tuto, de Juízes Classistas de Junta, bem como os cargos em
comissão, os do Grupo "Atividades de Apoio Judiciário" e
os do Grupo '.'Outras Atividades de Nível Médio" passarão

a integrar a nova Região, observada a seguinte lotação por
Junta:

1-2 (dois) cargos de Técnico Judiciário;
U - 2 (dois) cargos de Oficial de Justiça Avaliador;
III - 5 (cinco) cargos de Auxiliar Judiciário;
IV -2 (dois) cargos de Atendente Judiciário; e
V -2 (dois) cargos de Agente de Segurança Judiciária.

Art. 46. O preenchimento dos cargos de 'provimento
efetivo previstos nesta Lei far-se-á de acordo com as normas
legais e regulamentares, observadas as disposições do art.
37, I e II da Constituição Federal.

Art. 47. As despesas decorrentes da execução da pre
sente Lei correrão à conta dos recursos consignados ao Tribu
nal Superior do Trabalho e, quando liberados, serão destina
dos, de forma eqüitativa e proporcional, aos Tribunais Regio
nais, tomando-se por base o número de Juntas de Conciliação
e Julgamento criadas em cada Região por esta Lei.

Parágrafo único. Os Tribunais Regionais do Trabalho,
quando da liberação dos recursos, deverão instalar as Juntas
comprovadamente prioritárias.

Art. 48. Ficam criados na Justiça do Trabalho os cargos
de Juiz do Trabalho Substituto a seguir especificados, obser
vada a vinculação ao respectivo Tribunal Regional do Tra
balho:

l-na Primeira Região (1!), 24 (vinte e quatro) cargos;
II -na Segunda Região (2!), 47 (quarenta e sete) cargos;
lU-na Terceira Região (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 Sétima Região (7'), 1 (um) cargo;
VIII-na Oitava Região (8'),4 (quatro) cargos;
IX - na Nona Região (9'),12 (dóze) cargos;
X-na Décima Região (10'),9 (nove) cargos;
XI - na Décima Primeira Região (11'), 5 (cinco) cargos;
XII-na Décima Segunda Região (12'), 7 (sete) cargos;
XIII-na Décima Terceira Região (13'), 1 (um) cargo;
XIV -na Décima Quarta Região (14'), 3 (três) cargos;
XV '-na Décima Quinta Região (15'), 27 (vinte e sete)

cargos;
XVI -na Décima Sexta Região (16'), 4 (quatro) cargos;
XVII - na Décima Sétima Região (17'), 9 (n';)V~) c~gos;

"
XVIII - na Décima Oitava Região (18'), 9 (nove) cargos.
Art. 49. Os arts. 656, 879, 882 e 897 da Consolid,ação

das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-Lei n· 5.452, de }9
de maio de 1943), passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 656. b Juiz do Trabalho Substituto, sem
pre que não estiver substituindo o Juiz Presidente de
Junta, poderá ser designado para atuar nas Juntas de
Conciliação e Julgamento.

§ 19 Para o fim mencionado no caput deste arti
go, o território da região poderá ser dividido em Zonas,
compreendendo a jurisdição de uma ou mais Juntas,
a juízo do Tribunal Regional do Trabalho respectivo.

§ 2· A designação referida no caput deste artigo
será de atribuição do Juiz Presidente do Tribunal Re
gional do Trabalho ou, não havendo disposição regi
mental específica, de quem este indicar.

§ 39 Os Juízes do Trabalho Substitutos, quando
designados ou estiverem substituindo os Juízes Presi
dentes de Juntas, perceberão os vencimentos destes.
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§ 49 O Juiz Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho ou, não havendo disposição regimental espe
cífica, que esteIndicar, fará a lotação e a movimentação
dos Juízes Substitutos entre as diferentes Zonas da Re
gião na hipótese de terem sido· criadas na forma do
§ 19 deste artigo.

Art. 879. . ..
§ 19 .

§ 29 Elaborada a conta e tornada líquida, o Juiz
poderá abrir às partes prazo sucessivo de 10 (dez) dias
para impugnação fundamentada com a indicação dos
itens e valores objeto da discordância, sob pena de
preclusão.

Art. 882. O executado que não pagar a impor
tância reclamada poderá garantir a execução mediante
dep6sito da mesma, atualizada e acrescida das despesas
processuais, ou nomeando bens à penhora, observada
a ordem preferencial estabelecida no art. 655 do Código

. Processual Civil.

Art. 897. Cabe agravo, no prazo de8 (oito) dias:
a) de petição, das decisões do juiz ou presRlente,

nas execuções;
b) de instrumento, dos despachos que denegarem

a interposição de recursos.

A N E X O

§ 19 O agravo de petição s6 será recebido quando
o agravante delimitar justificadamente as matérias e
os valores impugnados, permitida a execução imediata
da parte remanescente até o final, nos próprios autos
ou por carta de sentença.

§ 29 O agravo de instrumento interposto contra
o despacho que não receber agravo de petição não
suspende a execução da sentença.

§ 39 Na hipótese da alínea a deste artigo, o agra
vo será julgado pelo próprio Tribunal, presidido pela
autoridade recorrida, salvo se tratar de decisão do Pre
sidente da Junta, ou do Juiz de Direito, quando o julga
mento competirá a uma das Turmas do Tribunal Regio
nal a que estiver subordinado o prolator da sentença,
observado o disposto no art. 679 desta Consolidação,
a quem este remeterá as peças necessárias para o exame
da matéria controvertida, em autos apartados, ou nos
próprios autos, se estiver determinada a extração de
carta de sentença.

§ 49 Na hipótese da alínea b deste artigo, o agra
vo será julgado pelo Tribunal que seria competente
para conhecer o recurso cuja interposição foi dene
gada."

Art. 50. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 51. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 25 de março de 1992.

I

LEI NI2 , DE DE DE

QUADRO PERMANENTE DE~PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGION1~L DO TRABALHO 1 A REGIÃO

( ESTADO DO RIO DE JANEIRO

.+---~----------------+-------~------------------+---------+! GRUPO ! CATEGORIAS FUNCIONAIS ! QUANTI- !
1 ! ! DADE !
+--~-~---------------+~-------------------------+---------+Atividades de Apoio! Técnico Judiciário ! 102 !

Judiciário - código! !!
TRT-1A-AJ-020 ! !

! !
! Oficial de Justiça Avali-! 68
! ador !
! t

Auxiliar Judiciário ! 238
!
!
!

! Atendente Judiciário ! 102
! ! !
! ! !
! ! !
! A97n~e de Segurança Judi-! 68 r
! C1ar1a !!
, I I

! .! :
~---------------_._---+--------------------------+---------~
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A N E X O 11

Março de 1992

, DE DE DE

QUADRO PEm{ANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO 2 l REGIÂO

( ESTADO DE SÃO PAULO )

+--------~-----------+------------~~~-----------+----~----+
GRUPO CATEGORIAS FUNCIONAIS ! QUANTI- !

! DADE !
+------------~-------+~-------------------------+---------+Atividades de Apoio!

Judiciário - código.!
TRT-2 A-AJ-020 !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Técnico Judiciário

Oficial de Justiça Avali
ador

Auxiliar Judiciário

Atendente Judiciário

Agente- de Segurança Judi-
c~ária !

!
!
!

48

32

112

48

32

+----~---------------+------~--~~----------~~---~--~-~----~
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A N E X O III

LEI Ng I DE DE DE

QUADRO PERMANENTE DE ~ESSOAL DA SECRET~IA DO TRIBUNAL
... REGIONAL DO TRABALHO '3 1 REGIÃO

( ESTADO DE MINAS GERAIS

+--------------------+--------------------------+---------+
GRUPO r CATEGORIAS FUNqíONAIS

!
!QUANTI- !
! DADE !

56A9~n'~e de Segurança Judi
c~ar~a'

l
!
! ~tendenteJudiciário
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!,.
!
!
!

+-----~~~~-----~--,---+-----------~---------~----+---------+
'AtívidadeS'deApoio !Té,cnicoJudiciái-fq' ! '84 !
Judióiário - c6digÓ! !!
TRT-3 A -AJ-020 ! l!

! !
! Oficial de Justiça Avali-! 56 !
! ~dor !!
! ! I

! !!
! !!
! A~~iliar Judiciário ! 196 !
l' !!

! !
, 1

84 !
!
!
!

-.I-~--------------_._---_;_----~---------------------~----__ ~l!--!!'8''''''''
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A N E X O IV

Março de 1992

LEI NIl ~ DE DE DE

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO 4- REGIÃO

( ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

+--------------------+--------------------------+---------+! GRUPO ! CATEGORIAS FUNCIONAIS ! QUANTI - !
! ! ! DADE !
+--------------------+--------------------------+---~-----+Atividades de Apoio!

Judiciário - código!
TRT-4 A-AJ-020 !

!
!
!
I

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
r
!
!
!
I

Técnico Judiciário !
!
!
!

Oficial de Justiça Avali-!
ador !

!
!
!

Auxiliar Judiciário !

Atendente Judiciário

!
Agente de Segurança Judi-!
ciária !

!
!
!

84

56

196

84

56

!
!
!
I

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

+--------------------~----~------~------------~-+---------+
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ANEXO V

Quinta-feira 26 4971

LEI NII , DE PE. DE

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO 5' REGIÃO

( ESTADO DA BAHIA

+---------------------+--------------------------+---------+! GRUPO .! CATEGORIAS FUNCIONAIS ! QUANTI- !
! ! ! DADE !
+----------~-----_._--+-~------------------------+---------+

Atendente Judiciário

Técnico Judiciário !
!
!
!

Oficial de Justiça Avali- I

ador

! Atividades de Apoio!
! Judiciário - código!
! TRT-5&-AJ-020 !
! !
! !
! !
! !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Auxiliar Judiciário

Agente de Segurança
ciária

!
!
!
!
!
!

Judi-!
!
!
!
!

56

56

140

56

56

+------~---~---~-_._--+-----------------~--------+---------+
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A N E X O VI

, DE DE DE

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL-· 00 TRABALHO ·6 /I REGIÃO . , ',',.

( 'ESTADO ,DE'PERNAMBUCO

+--------------------+--------------------------+-~-------~GRUPO 1 CATEGORIAS FUNCIONAIS I, QUANTI- 1
t, DADE !

+------~~------------+~--------------~----------+---------~
!
!
I

!
I

!
I

f
f

!
!
!
!
!
!
!
!
!
I.
!
!

26

26

56

52

130

, 52!
!
!
!

Avali-l
!
!
!
1
I

!
!

Agente de Vigilância 1

!
!
!
!
!

.
!

Agente de Segurança Judi-!
ciária !

'i
!
!
!
'I
!
!

Outras Atividades !
Ide Nível Médio - Có-!
1digo'::" 'Í'RT-6 A -NM-100rY!
l'":1

! !
! !

! Atividades de Apoi'Ol' Técnico Judiciário
! Judiciário - códigó~

! TRT-6 A -AJ-020 !
! 1

! Oficial de Justiça
!"ador
!
!
1
1 Auxiliar Judiciário
1
!
!
! Atendente Judiciário

+--------------------+--------------------------+---------+
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A N E X O VII

Quinta-feira 26 4973

LEI NII , DE DE DE

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABAIJiO 7· REGIÃO

( ESTADO DO cEARÁ )

+~~------------------+-----------------~------~-+---------+GRUPO ! CATEGORIAS FUNCIONAIS ! QUANTI- !
1 1, PADE !

+----~---------------+--------------------------+---------+Atividades de Apoio! Técnico Judiciário 16
Judiciário - código!
TRT-7 1 -AJ-020 !

!
t Oficial de Justiça Avali- 16

ador

!
!
I·!
!
!
!
! Outras Atividades !
Ide Nível Médio - Có-'!
!digo- TRT-7 1 -m.I-l,OOOl
I I· .·

.
!

Auxiliar Judiciário !
!
!
!
!

Atendente Judiciário !
!
!
!

A~ente.de Segurança Judi-!
c1ária !

!
!
!

Auxiliar Operacional de !
Serviços Divérsos (área !
de limpeza e conservação)!

!
!
!

40

16

16

16

.
!
!
!
!
!
!
!
!
1\

+ ~ l +--------~----~-------~----+---~_~---.
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A N E X O VIII

Março de 1992

LEI NI! , DE DE

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO 8 A REGIÃO

( ESTADO DO PARÁ )

+--------------------+---------------------~----+----~----+
GRUPO ! CATEGORIAS FUNC'rONAIS .'! 'QUANTI- !

! ! DADE" !,
+--------------------+--------------~-----------+---------+

Oficial de Justiça Avali
ador

.
!
! Auxiliar Judiciário
!
I

!
! Atendente Judiciário
!
!
!
! Agente de Segurança
! ciária
!
!

!
!
!
!
!
!
!

Atividades de Apoio
Judiciário - código
TRT-8 A-AJ-020

Técnico Judiciário

!
Judi-!

!
!
!
!

32

32

ao

32

32

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
I.
!
!
!

+--------------------+--------------------------+---------+
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A N E X O IX

Quinta-feira 26 4975

LEI Ng , DE DE DE

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL DO 'TRABALHá 9 A REGIÃO

, ( ESTADO DO PARANÁ )

~---------------_._---+--------------------------+---------~
GRUPO CATEGORIAS FUNCIONAIS 1 QUANTI- !

! DADE !
~----------------,----+--------------------------+---------+
.!. Atividades de Apoio! Té.cnico .Judiciário ! 54,
! JUdÁciário ~ código! !
! TRT-9'~-AJ-020 r
1 .1
! Oficial de Justiça Avali-! 54

ador I

! !
! '1
! !
! Auxiliar Judiciário ! 135
! !
1 I

! !
! Atendente Judiciário ! 54
! !
! '
!
! Agente de Segurança Judi- 27
! ! ciária

1
1
1

! Outras Atividàdes ! Auxiliar operacional de 27
!de Nível Médio -. Có-! serviços Diversos (área
!digo- TRT-9 1 -NM--1000! de limpeza e conservação) 1
! ! !

,1. !
! !
! Agente de Vigilância ! 27
! !
! 1
! !
+---------------~----+--------------------~---~-+---------+
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A N E X O X

LEI NQ 1 DE DE DE

QUADRO PERMANENTEDE·PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL -no TRABALHO 10· REGIÃO

( DISTRITO FEDERAL )

44

44

44

110

.
1
!

Judi-1
1
1
1
1 .

+------~------------~+--------------------------+--------_.

+--------------------+-----~-~------------------+---------+
1 GRUPO '! CATEGORIAS FUNCIONAIS ! QUANTI - !
! 1, ~,IDADE 1
+~-----~-~-----------+--------------------------+---------+
1 Atividades de Apoio! Técnico Judiciário ! 44
1 Judiciário - código! !
! TRT-10 a -AJ-020 ! 1

,1 . I 1
'1 'I' Ofic"ial de Justiça Avali- 1
1 I ador
! !
! !
! 1
1 '1 Auxiliar Judiciário
1 1
! !
! !
! ! Atendente Judiciário
! !
! !
'1 !
'11 Agente de Segurança
1 1 ciária
~ !
1 1
1 !
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A N E X O XI

Quinta-feira 26 4977

LEI Nll , DE DE DE

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO 11 1 REGIÃO

( 'ESTADO DO AMAZONAS

+----------------._~--+--------------~~-;--------+~--- -----+
GRUPO ! CATEGORIAS FUNCIONAIS

!"
I . QUANTI- !
IDADE !

+----------------._---+---~----------------------+---------+
! Atividades de Apoio I
! Judiciário - código!
! TRT-11 A-AJ-020 !
! !
! !
! !

, ! !
!
!
!

Técnlco Judiciário ! .
I· .
I
I

qfiqial de Justiça Avali-!
ador' !

!,
Auxiliar Judiciário

Atendente Judiciário

12

12

30

12

!,
I

!
!
r,
I

!
!
!
I
!
!
I
!

Agente de Segurança Judi- 12
ciária

+--------------------T--------------------------+---------.
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A N E X O XII

Março de 1992

, DE DE DE

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO 12· REGIÃO

( ESTADO DE SANTA CATARINA

+--------------------+---~------------~--~~-----+~---- ----+
GRUPO CATEGORIAS FUNCIONAIS ! QUANTI- !

! DAnE !
+-~-~---~------------+--------------------------+---~~---~+

Atividades de Apoio!
Judiciário - código!
TRT-12 A-AJ-020 !

!
!

Técnico Judiciário !
!
!
!

Oficial de Justiça Avali-!
ador '

. 32

32

+---------~-~----~--~+--~-----------------------+---------+
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A N E X O XIII

Quinta-feira 26 4979

LEI Nll / DE DE DE

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA, SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO 13 1 REGIÃO

( ESTADO DA PARAÍBA )

+~-------------------+--------------------------+---------+
! GRUPO ! CATEGORIAS FUNCIONAIS ! QUANTI- !
! ! ! DADE !

+-------------~------+--------------------------+---------+! Atividades de Apoio!
! Judiciário - código!
! TRT-13&-AJ-020 !
! l
! !
! !
1. !

!
!
I

.
!
!

Outras Atividades !
de Nível ~édio - Có-!
digo-TRT-13&-NM-1000'

Técnico Judiciário !
!
!
!

Oficial de Justiça Avali-!
ador !

!
!
!

Auxiliar Judiciário !
!
!
!

Atendente Judiciário !
!
!
!

Agente de Segurança Judi-!
ciária !

!
!
!

Auxiliar operacional de !
serviços Diversos (área !
de limpeza. e conservação)'

Agente de Vigilância

42

42

105

42

21

42

21

+--------------------+--------------------------+---------+
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A N E X O XIV

Março de 1992

LEI Nll / DE DE DE

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO 14· REGIÃO

( ESTADO DE RONDÔNIA

+--------------------+--------------------------+-~--- ----+GRUPO CATEGORIAS FUNCIONAIS ! QUANTI- !
! DADE !

+--------------------+~~------------------------+---------+

Auxiliar Judiciário

Atendente Judiciário

Agente de Segurança Judi
ciária

! Atividades de Apoio!
! Judiciário - código!
! TRT-14 A-AJ-020 !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
1 !

!
!
!

Outras Atividades 1
de Nível Médio - Có-!
digo-TRT-14&-NM-ldoo!

! !
! !
! !

Técnico Judiciário !
!
!
!

Oficial de Justiça Avali-!
ador !

!
!
!

.
!
!
!

Auxiliar Operacional de !
Serviços Diversos (área !
de limpeza e conservação)!

!
!
!

32

32

80

32

32

32

.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

+-------------------_._-------------------------+----~----+
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,ANEXO XV

, DE DE DE

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO 15 A REGIÃO

( ESTADO DE SÃO PAULO - CIDADE DE CAMPINAS

84Judi-!
!
!
!
!

Atendente Judiciário

Agente de Segurança
ciária

!
!
!
! Auxiliar Judiciário
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

. I

!
L
.
!
!
!
I

r
!
!
!
!

+--------------------+--------------------------+---------+
! GRUPO ! CATEGORIAS FUNCIONAIS ! QUANTI- !
! ! ! DADE !
+-------------------~+-------------------~~-----+---------+

Atividades de Apoio Técnico Judiciário ! 126 !
Judiciário - código !!
TRT-15 A-AJ-020 !!

! !
Oficial de Justiça Avali-! 84 !
ador !!

! !
! !
! !
! 294 !
!
!
!
! 126
!
!,

. . . -' .
~-------------------,-~--------------------------~---------~



4982 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

A N E.X.O XVI

Março de 1992

LEI NIl , DE DE DE

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO 16· REGIÃO

( ESTADO DO MARANHÃO

+--------------------+--------------------------+----- --~-~
GRUPO ! . CATEGORIAS FUNCIONAIS

!
! QUANTI- !
! DADE !

25

!.
10 !

r
!
1·

10

+--------------------+--------------------------+---------~Atividad2s de' 'Apoio! 'T~ênico Judiciário ! 10
Judiciário - código! !
TRT-16~-AJ-020 ! !

! !
! Oficial de Justiça Avali-! 10
! 'aCior' !
! !
t !
! !
! Auxiliar Judiciário !
! !
! !
! !
! Atenciente.Judiciário !
! !
! !
l !

Agente de Segurança Judi-!
ciária !

!
!
!

.----------------------------------------------------------
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A N E X' O 'h'VII

,'DE 'DE' DE

QUADRO PERMANENTE DE PES'SOAL DA SECRETARIA "DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO 17 1 REGIÃO

( ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

+~-~-----------------+_.~-----~-~~---------------+---------+
! GRUPO !. CATEGORIAS 'FUNCIONAIS ! QUANTI- !
! ! ! DADE" 1
+~-------------------+.._~~-~--------------------+-----~-~-~

22

22

55

22

22

I

!
1
!
!
1
1
!
!
1

Judi-!
1
!
!
I

!
!
!
1

Avali-!
I

I

Auxiliar Judiciário

Técnico Judiciário

~f16i~I d~ J~stiça
ador

!'Atendente Judiciário'
!
1
1
! Agente de Segurança
! ciária
!
!
I-,

I-,

Atividades de Apoio!
Judiciário - código!

! TRT-17&-AJ-020 !
!' t
1, 1

I

1
!
!
'1
!
!,

!
!
1
!
!,.
1-
!
!
!
!
!
!
!
!
~--------------- ~I --------------------._--- _
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A N E X O XVIII

LEI N2 , DE DE DE

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO 18 A REGIÃO

( ESTADO DE GOIÁS )

32

32

80

32

:..

Judi-!
I

1
I

I

Atendente Judiciário

Agente de Segurança
ciária

I

I

I

! Auxiliar Judiciário
!
1.

+--------------------+--------------------------+---------+
! GRUPO ! CATEGORIAS FUNCIONAIS ! QUANTI- !
! ! ! DADE !
+--------------------+--------------------------+---------+
! Atividades de Apoio! Técnico Judiciário 32
! Judiciário - código!
! TRT-18 4 -AJ-020 !
! 1
1 ! Oficial de Justiça Avali-
I , ador
!
!
!
!
I

!
!
!
!
!
!
!
!
1
!
!

~--------------------._-------------------------~---------+

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. que
a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, constam do avulso emendas
oferecidas pelo Deputado Nilson Gibson, relator da matéria.
Foram as emendas que se incorporaram a essa matéria final?
A Emenda n9 39 é importante Rara o Projeto n9 1.445. Foi
exatamente isso que foi votado? .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Exatamente,
nobre Deputado Nelson Jobim.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nossa Ordem
do Dia se aproxima agora da votação de matéria em rito
especial: as emendas constitucionais, com votação nominal
e quorum de aprovação elevado, nos termos da Constituição
Federal. Antes disso, vou submeter requerimentos sobre a
mesa à apreciação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 202, § 89, e art. 117,

inciso IX, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
prorrogaçã? por 5 (cinco) sessões do prazo para apresentacão
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pela Comissão Especial do parecer à Proposta de Emenda
à Constituição n9 55-B, de 1991.

Sala das Sessões, 24 de março de 1992. - Genebaldo
Correia, Líder do PMDB - Eduardo Jorge, Líder do PT
- Edson Silva, Vice-Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- Em votação
o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam queiram permanecer
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- Há sobre a
mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

(Da Comissão Especial destinada a proferir parecer
à Proposta de Emenda à Constituição 1119 56, de 1991,
que "altera dispositivos da Constituição JFederal" (Des
regulamentação e Modernização do Estado)

Exm9 Sr. Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados
A Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pro

posta de Emenda à Constituição n9 56, de 1991, que "Altera
dispositivos da Constituição Federal (Desregulamentação e
Modernização do Estado)" vem, nos termos regimentais, re
querer a Vossa Excelência se digne submeter à consideração
do Plenário a prorrogação do prazo, em mais 5 (l;inco) sessões,
prorrogável por mais 5 (cinco) sessões, pela apreciação do
Relatório do Senhor Deputado Ney Lopes.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Brasília, 25 de março de 1992. - Deputado Maurílio

Ferreira Lima, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- Os Srs. que
o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- Há sobre a
mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no art. 155

do Regiment6 Interno, urgência especial para as seguintes
proposiçõe~

- PL n9 2.592/92, do Superior Tribunal Federal,
que "dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do
Supremo Tribunal FederaL", ,

- PL n9 2.613/92, do Supremo Tribunal de Justiça,
que "dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do
Superior Tribunal de Justiça, dos Juízes dos Tribunais
Regionais Federais, dos Juízes Federais e dos Juízes
Federais substitutos."

- PL n9 2.614/92, do Superior Tribunal Militar,
que "dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do
Superior Tribunal Militar e dos Juízes da Justiça Militar
Federal."

- PL n9 2.615/92, do Ministério Público da União,
que "dispõe sobre os vencimentos dos Membros do
Ministério Público da União e dá outras providências."

- PL n9 2.621/92, do Tribunal de Justiça do Dis
trito Federal e Territórios, que "dispõe sobre os venci-

mentos dos Desembargadores, Juízes de Direito, Juízes
de Direito Substitutos e Juízes de Direito dos Territó
rios, integrantes da Justiça do Distrito Federal e Terri
tórios."

- PL n9 2.631/92, do Tribunal Superior do Traba
lho, que "dispõe sobre os vencimentos d?s Ministro.s
do Tribunal Superior do Trabalho, dos JUizes dos Tn
bunais Regionais do Trabalho, dos Juízes Presidentes
de Juntas de Conciliação e Julgamento e dos Juízes
do Trabalho Substitutos."

Sala das Sessões - Genebaldo Correia, Líder
do PMDB - José Luiz Maia, Líder do PDS - Célio de
Castro, Líder do PSB - *003 Even Pachoso - Líder do
pDT - Luiz Carlos Hauly, Líder do PST - Aldo Rebelo,
Líder do PC do B - Jutahy Júnior, Líder do PSDB - Eurides
Brito Líder do PTR - Luis Eduardo, Líder do Bloco ParIa
ment~r - Ricardo Izar, Líder do PL - Nelson Marquezelli,
Líder do PTB - Eduardo Siqueira Campos, Líder do PDC.

o Sr. José Fortunati - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem para encaminhar contra o requerimento.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em novembro de 1991, houve o
envio de mensagem presidencial a esta Casa propondo reajuste
aos servidores dos três Poderes em níveis diferenciados, o
que gerou profundas discussões que colocaram em xeque prin
cipalmente o salário dos Deputados. Discutiu-se, naquela
oportundiade, quais seriam os índices aplicados aos venci
mentos dos servidores dos diferentes Poderes, optando-se pelo
índice de 93% para os Ministros de Tribunais Superiores e
para os membros do Congresso Nacional, restando aos demais
servidores, índices diferenciados que variavam entre 20 e 62%.

A bancada do PT reconhece que os Ministros do Poder
Judiciário são mal remunerados. Contudo, propõe, acima de
tudo, uma discussão tranqüila e parciminiosa para que sepossa
encontrar uma verdadeira solução. Entendemos que essa dis
cussão deveria receber um tratamento mais acurado por parte
dos legisladores, eis que modifica e altera alguns conceitos
como, por exemplo, a questão da isonomia e da equivalência
dos vencimentos entre os diferentes Poderes.

Dessa forma, Sr. Presidente, a bancada do PT, enten
dendo tratar-se de matéria extremamente complexa no mo
mento em que o País está sofrendo profunda recessão, no
momento em que se busca melhor salário para todos os assala
riados, acredita que não se deve atropelar a discussão. Como
é assunto da maior importância, queremos que tramite nor
malmente pela Comissão: Por isso, a bancada do PT vota
contra o requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
o requerimento a votos.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.).

Aprovado por maioria.

O Sr. José Fortunati - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.
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o SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, de acordo com o Regimento, solici
tamos verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - É regimental
o requerimento.

Vai-se realizar a votação pelo processo eletrônico, nomi
nalmente. A Mesa lembra ao Plenário que a urgê:q.cia solici
tada com o apoio dos partidos que assinam o requerimento
exige maioria absoluta de votos favoráveis: 252 votos.

Vou submeter a matéria a votos. Por isso, peço aos Srs.
Deputados que ocupem seus lugares na bancada.

Os Srs. Líderes que desejarem orientar suas bancadas
queiram fazê-lo.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente·, o PL vota "sim".

O SR. ROBERTO FRANCA (PSB -.PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim".

O SR. NELSON MAQUEZELLI (PTB -SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota "sim".

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PDS - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota "sim".

O SR. JUTAHY JÚNIOR (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. ANTÔNIO DOS SANTOS (Bloco - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco vota "sim".

O SR. PAULO MANDARINO (PDC - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDC vota "sim".

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - DF. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PTR vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibs~n Pinheiro) - Vai-se proceder
à verificação de votação.

A Mesa solicita aos Srs. Deputados que indiquem seus
códigos, para que se proceda ao registro dos votos.

(Processo de votação)

O Sr. Hélio Biçudo - Sr. Presidnete, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. HÉLIO BICUDO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, peço a permissão a V. Ex~ para fazer
uma comunicação à Mesa e ao Plenário desta Câmara. Alguns
meses atrás, fui atingido por um qualificativo que me foi atri
buído pelo nobre Deputado Amaral Netto. Nessa ocasião,
pedi que esse fato fosse apurado pela Mesa. A Mesa apurou,
mas o eminente Deputado, num gesto democrático, entre
ga-me hoje a seguinte declaração, que põe termo, no meu
ponto de vista, ao incidente:

"Meu caro amigo e adversário Hélio Bicudo, faço
questão de declarar, para uso que melhor lhe convier,
que fui injusto, quando atribuí a você uma declaração
sobre o Papa, que foi de responsabilidade única do Presi
dente da OAB. Minhas desculpas. Assinado: Amaral
Netto."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa acolhe
a manifestação de V. Ex' e determina o arquivamento da
investigação e, ao mesmo tempo, congratula-se com V. Ex~

e com o Deputado Amaral Netto pelo gesto de exemplar
convivência democrática.

A Sr! Irma Passoni - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex!
a palavra.

A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, solicito encarecidamente que seja
registrado o meu voto "não", apesar de ter marcado "sim"
no painel. Lamento não poder reverter o voto, mas declaro
que meu voto é "não" .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está feita a
consignação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Éden
Pedroso, V. Ex~ tem a palavra como Líder do PDT, pelo
prazo de três minutos, para uma comunicação de Liderança.

O SR. ÉDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, não poderia
deixar de vir à tribuna para trazer a solidariedade da bancada
do PDT ao Deputado Saulo Ramos, que ontem fez graves
denúncias a respeito da empresa Globo Participações Ltda.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Caixa Econômica Fede
ral liberou um empréstimo para essa empresa no valor de
5.500 UPF, que representam 37 milhões, 743 mil, 990 dólares,
que correspondem a mais de 70 bilhões de cruzeiros, com
juros de 16% ao ano. Essa denúncia foi feita pelo Deputado
a jornalistas, e estranhamos que não tenha sido divulgada
pelos meios de comunicação, como costuma ocorrer com ou
tras denúncias.

Ora, SI. Presidente, Srs. Deputados, no momento em
que a Nação vive extrema dificuldade, o órgão público de
interesse social, que deveria estar assistindo os pequenos e
médios comerciantes, os empresários e os Municípios brasi
leiros, que necessitam de saneamento básico, está privilegian
do grandes empresas, empresas que combatem os órgãos pú
blicos, empresas que dizem que o Estado deve diminuir, mas
sempre se socorrem do Estado para serem beneficiadas, para
terem privilégios. Por que não vão buscar empréstimos nos
bancos privados e deixam esses recursos para que o poder
público possa atender às necessidades urgentes da população
brasileira?

Sr. Presidente, sinceramente, estranhamos esta situação.
Estranhamos que este caso não esteja nas manchetes dos jor
nais. Como diz o nosso líder maior, o nosso companheiro
Brizola, noticia-se muito sobre "os ladrões de galinha".

Essa cumplicidade, que mata o País e privilegia grupos,
é que deveria ter os maiores espaços nos meios de comuni
cação, que poderiam, desta forma, informar a opinião pública
a respeito do que está acontecendo: o dinheiro do povo brasi
leiro, da Caixa Econômica Federal, sendo dado a grande em-
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presa, com juros subsidiados e um prazo de dez anos para
pagar esse empréstimo.

Essa era a denúncia que queríamos fazer. (Palmas.)

O Sr. Ibsen Pinheiro, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Olivei
ra, ]r Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência informa aos Srs. Deputados que ainda tenlmos votação
nominal pelo sistema eletrônico de duas propostas de emenda
à Constituição. Portanto, solicito aos Srs. Parlamentares que
permaneçam em plenário.

O Sr. Augusto Carvalho - Sr. presidente, pleço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira} - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apenas para registrar que o
Partido Popular Socialista é contrário ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência pede aos Srs. Parlamentares que compare'çam aos pos
tos avulsos para votar. Como o fluxo de votantes está-se esgo
tando, dentro de poucos minutos, será encerrada a votação.
(Pausa.)

O Sr. Inocêncio Oliveira, 19 Secretário deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen Pi
nheirq, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa apro
veita a ocasião para lembrar ao Plenário que a lista de presença
chegou a acusar a presença de 460 Srs. Deputados. Certamente
deve haver quase cem Srs. Deputados nas demais dependên
cias da Casa. Teremos a votação de duas emendas constitu
cionais. A Mesa adverte que, para os efeitos administrativos,
a lista de presença que dev.erá de vigorar será aquela da vota
ção dessas emendas. Não podemos admitir a idéia de que
o quorum seja de 500 Deputados às 16h e de 300 às 18h.
Estamos convocando os Srs. Deputados a comparecerem ao
plenário. Pedimos às Lideranças que providenciem, por inter
médio de suas assessorias, contatos telefônicos com os Srs.
Deputados, onde quer se encontrem, porque haverá votação
de emendas constitucionais, e certamente a Nação não com
preenderá se não houver quorum elevado para apreciar emen
da constitucional.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
para suscitar uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, a posição da Mesa é extremamente
correta. Venho apresentar a seguinte sugestão a ser examinada
pela Presidência como questão de ordem: que em toda sessão
da Câmara em que houver votação de matéria que exija quo
rum qualificado - seja emenda constitucional, seja lei com
plementar - tenha validade para efeitos administrativos na
Casa a lista de presença dessa votação, a fim de obrigar aqueles
que não costumam votar a comparecerem à votação, pois
a matéria que exige quorum qualificado é a mais importante
da Ordem do Dia. -Sugiro à Mesa que adote esse procedimento
em todas asocasiões em que houver votação de t'Omenda consti
tucional ou de lei complementar, ou seja, matéria que exigem
quorum qualificado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Essa orientação
já foi anunciada pela Presidência e decorre de ato da Mesa.

A lista de presença considerada para todos os efeitos
na sessão de hoje será a da votação das emendas constitu
cionais. Insisto neste ponto porque a lista de comparecimento
já registrou, no dia de hoje, a presença de 460 Srs. Deputados,
e agora, no painel eletrônico, estamos chegando a 390. Quero
acreditar que 70 Srs. Deputados estão na Casa, nos gabinetes,
nas Lideranças e no Anexo.IV.

O Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PDS - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, iremos votar hoje duas emendas
constitucionais. A primeira votaremos'em segundo turno; é
de autoria do Senador Nelson Carneiro e diz respeito ao pro
blema dos vencimentos dos Deputados Estaduais e Verea
dores. Em seguida votaremos a emenda constitucional que
visa à antecipação do plebiscito. A pergunta que faço a V.
Ex~ é se essas votações se darão realmente no dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A matéria do
item n9 4 está em condições de votação, que será realizada
tão logo passarmos a esse item. Trata-se da votação, em segun
do turno, da Proposta de Emenda Constitucional n9 61-B,
que limita a remuneração de Deputados Estaduais e Verea
dores a uma proporção da remuneração dos Deputados Fede
rais. Quanto ao item n9 5, que envolve a antecipação do plebis
cito, a matéria ainda está em discussão. Mas, após o encerra
mento da discussão, será realizada a votação da matéria.

O SR. CUNHA BUENO - Agradeço a V. Ex· o esclare
cimento.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pede
ainda a atenção do Plenário para consignar que, após a apre
ciação do presente requerimento, virá a votos requerimento
assinado pelos Líderes de todos os partidos - conseqüen
temente, há acordo sobre a matéria - para a votação do
regime de urgência para o Projeto de Lei n9 2.145, de autoria
do Deputado Paulo Paim, que dispõe sobre o salário mínimo.
A Mesa se atreve a considerar pacífica a aprovação, já que
há o apoio de todos os Srs. Deputados. Esse requerimento
será votado a seguir, após a verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado.

VOTARAM:

S~ 354
NAO 37
~SlliN~O 7
TOTAL 398

O Requerimento foi aprovado
Aprovado o Regime de Urgência especial, a matéria

virâ.à pauta na próxima sessão.

VOTARAM OS SENHORES DEPUTADOS:

Roraima

Marcelo Luz- Sim
Rubem Bento - Sim.
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Amapá

Aroldo Góes - Sim
Eraldo 'rrindade - Sim
Fátima Pelaes - Sim
Murilo Pinheiro - Sim
Sérgio Barcelos - Sim
Valdenor Guedes - Sim.

Par~

Alacid Nunes - Sim
Carlos Kayath - Sim
Domingos Juvenil - Sim
Eliel Raodrigues - Sim
Giovanni Queiroz - Sim
Hermfnio Calvinho - Sim
Hilário Coimbra - Sim
José Diogo - Sim
Mário Chermont - Sim
Mario Martins - Sim
Osvaldo Melo - Sim
Paulo Rocha - Não
Paulo Titan - Sim
Socorro Gomes - Sim
Valdir Ganzer - Não.

Amazonas

Átila Lins - Sim
Beth Azize - Sim
José Dutra - Sim
Pauderney Avelino - Sim
Ricardo Moraes - Não.

RondOnia

Antonio Morimoto - Sim
Carlos Camurça - Sim
Edison Fidelis - Sim
Maurício Calixto - Sim
Pascoal Novaes - Sim
Raquel Cândido - Sim
Redttário Cassar·:· Sim.

Acre

Adelaide Neri - Sim
João Maia - Sim
Mauri Sérgio - Sim.

Tocantins

Derval de Paiva - Sim
Edmundo Galdino - Sim
Eduardo Siqueira Campos - Sim
Leomar Quintanilha - Sim
Paulo Mourão - Sim.

Maranhao

cesar Bandeira - Sim
Cid Carvalho - Sim
Daniel Silva - Sim
Eduardo Matias - Sim
Francisco Coelho - Sim
Haroldo Sab6ia - Não
Jayme Santana - Sim
João Rodolfo - Sim
José Carlos Sabóia - Não
José Reinaldo - Sim

Pedro Nm-ais - Abstenção
Ricardo Murad - Sim
Roseana Sarney - Sim
Sarney Filho - Sim_

ceará

Aécio de Borba - Sim
Antônio dos Santos - Sim
Ariosto Holanda - Sim
Carlos Benevides - Sim
Carlos Virgfiio - Sim
Edson Silva - Sim
Ernani Viana - Sim
Etevaldo Nogueira - Sim
Gonzaga Mata - Sim
Jackson Pereira - Sim
José Linhares - Sim
Luiz Girão - Sim
Luiz Pontes - Sim
Marco Penaforte - Sim
Maria Luiza Fontenele - Sim
Mauro Sampaio - Sim
Moroni Torgan - Sim
Orlando Bezerra - Sim
Pinhero Landim - Sim
Sérgio Machado - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim
Vicente Fialho - Sim.

Piauí

B. Sá-Sim
Caldas Rodrigues - Sim
Ciro Nogueira - Sim
Jesus Tajra - Sim
João Henrique - Sim
José Luiz Maia - Sim
Murilo Rezende - Sim
Mussa Demes - Sim
Paulo Silva - Sim.

Rio Grande do Norte

Aluizio Alves - Sim
Fernando Freire - Sim
Henrique Eduardo Alves - Sim
Iberê Ferreira - Sim
João Faustino - Sim
Laíre Rosado - Sim
Ney Lopes - Sim.

Parafba

Adauto Pereira - Sim
Edivaldo Motta - Sim
Efraim Morais - Sim
Evaldo Gonçalves - Sim
Francisco Evangelista - Sim
José Luiz Clerot - Sim
José Maranhão - Sim
Lúcia Braga - Sim
Rivaldo Medeiros - Sim
Robson Paulino - Sim.
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Pernambuco

Álvaro Ribeiro - Sim
Fernando Bezerra Coelho - Sim
Inocêncio Oliveira - Sim
José Carlos Vasconcellos - Sim
José Mendonça Bezerra - Sim
José Moura - Sim
José Múcio Monteiro - Sim
Luiz Piauhylino - Sim
Maurílio Ferreira Lima - Sim
Maviael Cavalcanti - Sim
Miguel Arraes - Abstenção
Nilson Gibson - Sim
Renildo Calheiros - Sim
Ricardo Heraclio - Sim
Roberto Franca - Sim
Roberto Freire - Não
Roberto Magalhães - Sim
Salatiel Carvalho - Sim
Sérgio Guerra - Sim
Tony Gel - Sim
Wilson Campos - Sim.

Alagoas

.Cleto Falcl10 - Sim
José Thomaz Nono - Sim
Mendonça Neto - Sim
Olavo Calheiros 
Vitório Malta - Sim.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Sim
Everaldo de Oliveira - Abstenção
Jerônimo Reis - Sim
José Teles - Sim
Messias Góis - Sim.

Bahia

Alcides Modesto - Nilo
Ângelo MagalMes - Sim
Aroldo Cedraz - Sim
Benito Gama - Sim
Beraldo Boaventura - Sim
Clóvis Assis - Sim
Eraldo Tinoco - Sim
Félix Mendonça - Sim
Geddel Vieira Lima - Sim
Genebaldo Correia - Sim
Jabes Ribeiro - Sim
Jairo Azi - Sim
João Almeida - Sim
João Carlos Bacelar - Sim
Jorge Khoury - Sim
José Carlos Aleluia - Sim
José Falcão - Sim
José Lourenço - Sim
Jutahy Júnior - Sim
Lufs Eduardo - Sim
Luiz Moreira - Sim
Manoel Castro - Sim
Marcos Medrado - Sim

Nestor Duarte - Sim:
Pedro Irujo - Sim
Prisco Viana - Sim
Ribeiro Tavares - Sim
Tourinho Dantas - Sim
UIdurico Pinto - Sim
Waldir Pires - Abstenção.

Minas Gerais

Aécio Neves - Sim
Agostinho Valente - Nilo
Aloisio Vasconcelos - Sim
Annibal Teixeira - Sim
Aracely de Paula - Sim
Armando Costa - Sim
Avelino Costa - Sim
Célio de Castro - Sim
Edmar Moreira - Sim
Elias Murad - Sim
Felipe Neri - Sim
Fernando Diniz - Sim
Genésio Bernardino - Sim
Humbe"rto ~outo ..: Sim
Ibrahim Abi-Ackel - Sim
Israel Pinheiro - Sim
iol1o Paulo - Não
J0110 Rosa - Sim
José Aldo - Sim
José Belato - Sim
José Geraldo - Sim
José Ulisses de Oliveira - Sim
Lael Varella - Sim
Luiz Tadeu Leite - Sim
Marcos Lima - Sim
Maurfcio Campos - Sim
Odelmo LeI10 - Sim
Osmânio Pereira - Sim
Paulino Cfcero de Vasconcelos - Sim
Paulo Afonso Romano - Sim
Paulo Delgado - Não
Paulo Heslander - Sim
Pedro Tassis - Sim
Romel Anfsio - Sim
Ronaldo Perim - Sim
samir Tannús - Sim
Sandra Starling - Nl1q
Saulo Coelho - Sim
Sérgio Naya - Sim
Tilden Santiago - Sim
Vittorio Medioli - Sim
Wagner do Nascimento - Sim.

Espl'rito Santo

Aloizio Santos - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - Sim
Jol1o Baptista Motta - Sim
Jório de Barros - Sim
Nilton Baiano - Sim
Paulo Hartung - Não
Roberto Valadl10 - Sim
Rose de Freitas - Sim.
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Rio de Janeiro

Amaral Netto - Sim
Arolde de Oliveira - Sim
Artur da Távola - Sim
Benedita da Silva - Nl10
Carlos Santana - Nl10
César Maia - Sim
Edésio Frias - Sim
Eduardo Mascarenhas - Sim
Fábio Raunheitti - Sim
Francisco Dornelles - Sim
Francisco Silva - Sim
Jair Bolsonaro - Sim
Jamil Haddad - Sim
João Mendes - Sim
José Carlos Coutinho - Sim
José Vicente Brizola - Sim
Jooot Abi-Ramia - Sim
Laerte Bastos - Sim
Márda Cibilis Viana - Sim
Marino Clinger - Sim
Miro Teixeira - Sim
Nelson Bornier - Sim
Paulo Portugal - Sim
Paulo Ramos - Sim
Roberto Campos - Sim
Roberto Jefferson - Sim
Rubem Medina - Sim
Sandra Cavalcanti - Sim
Sérgio Arouca - Não
Sérgio Cury - Sim
Sidney de Miguel - Nl10
Simão Sessim - Sim
Vivaldo Barbosa - Sim
Vladimir Palmeira - Nl1o.

São Paulo

Alberto Goldman - Sim
Aldo Rebelo - Sim
Aloizio Mereadante - Nl10
André Benassi - Sim
Antônio Carlos"Mendes Thame - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Sim
Ary Kara - Sim
Beta Mansur - Sim
Cardoso Alves - Sim
Cunha Bueno - Sim
Delfim Netto - Sim
Diogo Nomura - Sim
Eduardo Jorge - Nl10
Ernesto Gradella - Nl10
Euclydes Mello - Sim
Fábio Feldmann - Sim
Fabio Meirelles - Sim
Fausto Rocha - Sim
Florestan Fernandes - Não
Gastone Righi - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Heitor Franco - Sim
Hélio Bicudo - Não

Hélio Rosas - Sim
Irma Passoni - Sim
João Mellão Neto - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Sim
José Cieote - Não
José Dirceu - Não
José Genofilo - Abstençl10
José Maria Eymael - Sim
Jurandyr Paixão - Sim
Koyu Tha - Sim
Liberato Caboclo - Sim
Luiz Carlos Santos - Sim
Luiz Gushiken - Não
Magalhaes Teixeira - Sim
Marcelino Romano Machádo - Sim
Mendes Rotelhó - Sim
Nelson Marquezelli - Sün
Osvaldo Stecca - Sim
Pedro Pavão - Sim
Ricardo Izar - Sim
Roberto Rollemberg - Sim
Robson Tuma - Sim
Solon Borges dos Reis':" Sim
Tadashi Kuriki - Sim
Tidei de Lima - Sim
Tuga Angerami - Sim
Ulysses Guimarães - Sim
Valdemar Costa - Sim
Walter Nory - Sim.

Mato Grosso

João Teixeira - Sim
Joaquim Sucena - Sim
Jonaf;l p,inheiro- Sim
José Augusto Curvo - Sim
Rodrigues Palma - Siin
WeIlington Fagundes - Sim
Wilmar Peres - Sim.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - Sim
Eurides Brito - SiinR
Maria Laura - Sim
Osório Adriano.,. Sim
Paulo Octávio - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim.

Goiás

Antônio Jesus - Sim
João Natal- Sim
Lazaro Barbosa - Sim
Lúcia Vânia - Sim
Maria Valadl10 - Sim
Mauro Miranda - Sim
Osório Santa Cruz.,. Sim
Paulo Mandarino - Sim
Roberto Baiestra - Sim .
Virmondes Cruvinel - Sim.

Mato Grosso do Sul
Elfsio Curvo - Sim
FIlIvio Derzi - Sim
George Takimoto - Sim
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José Elias - Sim
Marilu Guimarães - Sim
Valter Pereira - Sim
Waldir Guerra - Sim.

Pará

Abelardo Lupion - Sim
Antonio Barbara - Sim
Antonio Ueno - Sim
Basilio Villani - Sim
Carlos Scarpelini - Sim
Delcino Tavares - Sim
Edesio Passos - Não
Edi Siliprandi - Abstenção
Élio Dalla-Vecchia - Sim
Hávio Arns - Sim
Ivanio Guerra - Sim
Joni Varisco - Sim
José Felinto - Sim
Luciano Pizzatto - Sim
Luiz Carlos Hauly - Sim
Max Rosenmann - Sim
Munhoz da Rocha - Sim
Onaireves Moura - Sim
Paulo Bernardo - Não
Pedro Tonelli - Não
Renato Johnsson - Sim
Romero Filho - Sim
Rubens Bueno - Sim
Said Ferreira - Sim
Werner Wanderer - Sim
Wilson Moreira - Sim;

Santa catarina

Ângela Amin - Sim
César Souza - Sim
Dejandir Dalpasquale - Sim
Eduardo Moreira - Sim
Hugo Biehl - Sim
Luci Choinacki - Não
Luiz Henrique - Sim
Nelson Morro - Sim
Neuto de Conto - Sim
Orlando Pachedo - Sim
Paulo Duarte - Sim
Renato Vianna - Sim
Ruberval Pilotto - Sim
Vasco Furlan - Sim.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Não
Adroaldo Streck - Sim
Adylson Motta - Sim
AntOnio Britto - Sim
CarIQS Azambuja - Sim
Carlos Cardinal - Sim
Carrion Júnior - Sim
Eden Pedroso - Sim
Fetnando Carrion - Sim
Fetter Júnior - Sim
Germano Rigotto ~ Sim
Ibsen Pinheiro - Abstenção

Ivo Mainardi - Sim
JOSo de Deus Antunes - Sim
Jorge Uequed - Sim
José Fortunati - Não
Luís Roberto Ponte - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Odacir Klein - Sim
Osvaldo Bender - Sim
Paulo Paim - Não
Raul Pont - Não
Telmo Kirst - Sim
Valdomiro Lima - Sim
Victor Faccioni - Sim
Wilson Müller - Sim

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa
requerimento de urgência de cujo conteúdo o 19 Secretário
dará conhecimento ao Plenário.

É lido o seguinte requerimento:
"Sr. Presidente, nos termos do art. 154, inciso

IV, do Regimento Interno, requeremos urgência para
apreciação do Projeto de Lei n9 2.145/90, que dispõe
sobre o salário mínimo, de autoria do Deputado Paulo
Paim.

Sala das Sessões, 25 de março de 1992."
Assinam os Srs. Deputados Eduardo Jorge Líder do PT;

Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar; ~den Pedroso,
Líder do PDT; Célio de Castro, Líder do PSB; Luiz Carlos
Hauly, Líder do PST; Jutahy Júnior, pela Liderança do PSDB;
Ricardo Izar, Líder do PL; Roberto Freire, Líder do PPS;
Renildo Calheiros, Líder do PC do B; Genebaldo Correia,
Líder do PMDB; José Luiz Maia, Líder do PDS; Eurides
Brito, Líder do PTR; Nélson Marquezelli, Líder do PTB;
Eduardo Siqueira Campos, Líder do PDC, e Sidney de Miguel,
Líder do PV.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o requerimento com. o apoio de todos os partidos represen
tados na Casa.

Os Srs. Deputados .que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovada a urgência para o projeto que dispõe sobre
o salário mínimo, de autoria do Sr. Deputado Paulo Paim.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N9 61-C, DE 1990

(Do Senado Federal)
Votação, em segundo turno, da Proposta de

Emenda à Constituição n9 61-B, de 1990, que dispõe
sobre a remuneração dos Deputados Estaduais e dos
Veread9res. (Relator: Sr. César Bandeira.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A matéria veio
a votos com o apoio de todos os partidos, todas as bancadas
com assento nesta Casa.

A Presidência, com base no que dispõe o § 79 do art.
212 do Regimento Interno, lembra aos Srs. Deputados que
também no segundo tuplo a proposta para ser aprovada terá
que contar com o voto ravorável de, no mínimo, três quintos
dos membros da Casa, ou seja, 302 votos em votação nominal.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos a Proposta de Emenda à Constituição n9 61-C de
1990.

As Mesas da Câmara e do Senado Federal, nos termos
do § 39 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucíonal:

Art. 19 O § 29 do art. 27, da Constituição Federal, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"§ 29 A remuneração dos deputados estaduais
será fixada em cada legislatura, para a subseqüente,
pela Assembléia Legislativa, observado o que dispõe
os arts. 150, lI, 153, III e 153, § 29, I, na razão de,
no máximo, setenta e cinco por cento daquela estabe
lecida, em espécie, para os deputados federais."

Art. 29 São acrescentados ao art. 29 da Constituição
Federal, os seguintes incisos, VI e VII, renumerando-se os
demais.

"VI - remuneração dos vereadores correspon
derá a no máximo setenta e cinco por cento daquela
estabelecida, em espécie, para os deputados estaduais,
ressalvado o que dispõe o art. 37, XI;

VII - o total da despesa com a remuneração dos
vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco
por cento da receita do município".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação.
Peço aos Srs. Deputados que ocupem seus lugares nas

respectivas bancadas. Os Líderes que pretendem reiterar a
orientação a suas bancadas podem fazê-lo.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PDC - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDC deliberou
hoje pelo voto "sim". Portanto, é este o nosso encaminha
mento.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT vota a favor, apenas com
uma observação em relação ao Projeto de Lei n9 2.491. A
bancada do PT votou contra.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - No projeto an
terior fica consignado o voto contrário do PT. Nesta matéria,
a orientação do PT é "sim".

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim".

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PDS - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota "sim".

A SRA. SOCORRO GOMES (PC do B - PA. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PC do B vota "sim".

O SR. JUTAHY JÚNIOR (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. LUIZ CARLOS HAw.,Y (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota "sim".

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS ----; RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

O SR. ANTÔNIO DOS SANTOS (Bloco - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito a todos
os Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de darmos
início à votação pelo sistema eletrônico.

O Sr. Marcelino Romano Machado - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com relação
a essa emenda, já enviei subsídios à Mesa, porque apresen
tamos a Proposta de Emenda à Constituição n9 76/91, que
disciplina o salário dos prefeitos. Por um equívoco, houve
despacho pedindo que essa proposta que apresentei fosse
apensada à proposta de emenda constitucional que estamos
votando hoje; a emenda apresentada por mim nem sequer
foi apreciada pelo nobre Relator dessa proposta.

Portanto, encaminhei à Mesa recurso solicitando que se
dê tramitação em separado à emenda apresentada. Espero
que ele seja acolhido pela Mesa e também pela douta Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa apre
ciará a reivindicação de V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Deputados que tomem assento em seus lugares, a fim
de darmos início à votação pelo processo eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas quei
ram acionar simultaneamente o botão preto do painel e a
chave sob a bancada, até que as luzes dos postos se apaguem.

Os Srs. Deputados que não registraram seus votos quei
ram fazê-lo nos postos avulsos.

(Processo de votação.)

O Sr. Ibsen Pinheiro, Presidente deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Olivei
ra, 19 Secretário.

O Sr. Luiz Girão - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra a V. Ex'

O SR. LUIZ GIRÃo (PDT - CE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, faz-se necessário que V. Ex' acione
as campainhas, uma vez que iremos votar a antecipação do
plebiscito e serão precisos, no mínimo, 302 votos para a apro
vação. Então, que se chamem todos os companheiros que
se encontram nos gabinetes.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência informa ao nobre Deputado que já fez soar as campai
nhas e reitera aos nobres pares, nas diferentes dependências
da Casa, que compareçam imediatamente ao plenário, pois
estamos em pleno período de votação nominal, pelo sistema
eletrônico, de uma proposta de emenda constitucional; logo
após, teremos outra votação de proposta de emenda constitu
cional.

O Sr. José Felinto - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pela ordem,
concedo a palavra.ao nobre Deputado José Felinto.
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o SR. JOSÉ FELINTO (PST - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, ao ingressar neste plenário, obtive
informação de que estaríamos votando o plebiscito. Mas não
é. Trata-se de propostas que dispõem sobre a remuneração
dos Deputados Estaduais e dos Vereadores. Portanto, votei
"não" por ser contra a antecipação do plebiscito.

Gostaria de corrigir, dizendo que voto "sim" ao item
4 da pauta.

O Sr. Ronaldo Caiado - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (Bloco - GO. Sem reVisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu nome
não apareceu no placar eletrônico. Por isso, gostaria de consig
nar o meu voto "sim".

O Sr. Arnaldo Faria de Sá - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, está-se votando o item
4 da pauta. Equivoquei-me; achando que era o item 5, e
votei "não" porque sou contra a antecipação do plebiscito,
mas nesta matéria quero votar "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência reitera aos Srs. Deputados presentes nas diferentes
dependências da Casa que compareçam ao plenário, pois já
tivemos, nesta sessão, um quorum de 450 Srs. Deputados,
estando agora com a presença de apenas 386. Como se trata
de proposta de emenda constitucional, precisamos de quorum
qualificado.

Por esta razão, mais uma vez, pedimos aos Srs. Deputados
que compareçam imediatamente ao plenário. Aos Deputados
presentes solicitamos também que aqui permaneçam após esta
votação, devido à importância-da próxima matéria a ser apre
ciada.

O Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente,peço a oalavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ~ Tem V.
Ex~ a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PDS - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, após esta votação haverá discussão
e votação da emenda que ant~cipa o plebiscito. Sabe V. Ex'
que minha posição pessoal é contrária à antecipação do plebis
cito, por entender que isso liquidaria com a possibilidade de
se ouvir a população brasileira.

Por isso, tenho feito esforços contrários à antecipação
do plebiscito e gostaria de, neste instante, declarar-me em
obstrução à votação da emenda constitucional, prevista no
próximo item da pauta.

Solicito aos nobres companheirQsqu.e náo compilreçam
à votação da emenda constitucional, a fim de que não naja
quorum, maneira democrática e regimental de não concordar
com a antecipação do plebiscito.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta Presi
dência verifica que o prazo de votação está esgotado.

Pergunta se tem algum Sr. Parlamentar que queira fazer
uso do voto. (Pausa.)

Não mais havendo Deputado que queira fazer uso do
voto, está encerrada a votação.

O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de solicitar a consignação
de minha presença em plenário nesta votação, apesar df' a
mesm:;l não ter sido registrada no painel.

O SR. PAULO MANDARINO (PDC - GO. Sem revisão
do orador.) - SI'. Presidente, gostaria de consignar meu voto
"sim."

O SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, por um equívoco ocorrido no
painel, meu voto "sim" saiu como se fosse "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Infelizmen
te não 'se pode retificar o resultado. Mas fica registrado.

O SR. ROMERO.FILHO (PST - PRo Sem ,·evisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar meu voto
"sim", que não saiu no painel.

O SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar minha pre
sença e o meu voto "sim", que não apareceu no painel.

O SR. FAUSTO ROCHA (Bloco - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidenfê, peço a V. Ex' que consigne meu
voto "sim".

A SRA. TEREZA JUCÁ (PDS - RR. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, meu nome não está registrado
no painel. Gostaria de consignar meu voto "sim".

O SR. EDÉSIO FRIAS (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Por gentileza, Sr. Presidente, queira computar
o meu voto "sim".

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Mesa
vai proclamar o resultado:

VOTARAM:
Sim 387
Não 6
Abstenção 4
Total 397

A proposta de emend~ constitucional foi aorovada em
segundo turno. (palmas.)

VOTARAM". OS SRS. DEPUTADOS:

Roraima

Avenir Rosa - Sim
Francisco Rodrigues - Sim
Júlio Cabral - Sim
Marcelo Luz - Sim
Rubem Bento - Sim.

Amapá

Aroldo Góes - Sim
Eraldo Trindade - Sim
Fátima Pelaes - Sim
Gilvam Borges - Sim
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Lourival Freitas - Sim
Murilo Pinheiro - Sim
Sêrgio Barcellos - Sim.

Pàrá

Alacid Nunes - Sim
Carlos Kayath - Sim
Domingos Juvenil- Sim
Eliel Rodrigues - Sim
Giovanni Queiroz - Sim
Hermfnio Calvinho - Não
Hilário Coimbra - Sim
José Diogo - Sim
Mário Chermont - Sim
Mario Martins - Sim
Osvaldo Melo - Sim
Paulo Rocha - Sim
Paulo "fita0 - Sim
Socorro Gomes - Sim.

Amazonas

Átila Lins - Sim
Beth Azize - Sim
Ézio Ferreira - Sim
Josê Dutra - Sim
Ricardo Moraes - Sim.

RondOnia

Antonio Morimoto - Sim .
Carlos Camurça - Sim
Edison Fidelis - Sim
Raquel Cândido - Sim.

Acre.

Adelaide Neri - Sim
Francisco Diógenes - Sim
João Maia - Sim
Mauri Sérgio - Sim.

Tocantins

Derval de Paiva -: Sim
Edmundo Galdino - Sim
Eduardo Siqueira Campos - Sim
Hagahús Araújo - Sim '
Leomar Quintanilha - Sim.

MaranhAo

Cesar Bandeira - Sim
Daniel Silva - Sim
Eduardo Matias - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Jayme Santana - Sim
Jono Rodolfo- Sim
José Reinaldo - Sim
Roseana Sarney - Sim.

Aécio de Borba - Sim
AntOnio dos Santos - Sim
Ariasto Holanda - Sim
Carlos Benevides - Sim

Carlos Virgfiio - Sim
Edson Silva - Sim
Ernani Viana - Sim
Gonzaga Mota - Sim
Jackson Pereira - Sim
Josê Linhares - Sim
Luiz Girão - Sim
Luiz Pontes - Sim
Marco Penaforte - Sim
Maria Luiza Fontenele - Sim
Mauro Sampaio - Abstenção
Moroni Torgan - Sim
Orlando Bezerra - Sim
Pinhero Landim - Sim
Sêrgio Machado - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim.

Piauí

B. Sá -Sim
Caldas Rodrigues - Sim
Ciro Nogueira - Sim
João Henrique - Sim
Murilo Rezende - Sim
Paula Silva - Sim.

Rio Grande do Norte

Aluizio Alves - Sim
Fernando Freire - Sim
Iberê Ferreira - Sim
João Faustino - Sim
Ney Lopes - Sim.

Paraíba

Adauto Pereira - Sim
Edivaldo Motta - Sim
Efraim Morais - Sim
Evaldo Gobçalves - Sim
Francisco Evangelista - Sim
Josê Luiz Clerot - Sim
José Maranhão - Sim
Rivaldo Medeiros - Sim
Robson Paulino - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - Sim
Fernando Bezerra Coelho - Sim
Inocêncio Oliveira - Sim
João Colaco - Sim
José Carlos Vasconcelos - Sim
José Mendonça Bezerra - Sim
José Moura - Sim
José Múcio Monteiro - Sim
Luiz Piauhylino - Sim
Maurílio Ferreira Lima - Sim
Maviael Cavalcanti - Sim
Miguel Arraes - Sim
Nilson Gibson - Sim
Renildo Calheiros - Sim
Ricardo Fiúza - Sim
ROQerJQJ~ranca - Sim
Roberto Freire - Sim
Roberto Magalhães - Sim
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Salatiel Carvalho - Sim
Sergio Guerra - Sim
Tony Gel - Sim
Wilson Campos - Sim.

Alagoas

Qeto Falcão - Sim
José Thomaz NonO - Sim
Mendonça Neto - Abstenção
Olavo Calheiros - Sim
RobertO Torres - Sim
Vitório Malta - Sim.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Sim
Everaldo de Oliveira - Sim
Jerônimo Reis - Sim
José Teles - Não
Messias Góis - Sim.

Bábia.
Alcides Modesto - Sim
Ângelo Magalhães - Sim
Benito Gama - Sim
Beraldo Boaventura - Sim
Clóvis Assis - Sim
Eraldo TInoco - Sim
Félix Mendonça - Sim
Geddel Vieira Lima - Sim
Genebaldo Correia - Sim
Haroldo Uma - Sim
Jabes Ribeiro - Sim
Jairo Azi - Sim
João Almeida - Sim
Jose Carlos Aleluia - Sim
José Falcão - Sim
José Lourenço - Sim
Jutahy Júnior - Sim
Luís Eduardo - Sim
Luiz Moreira - Sim
Luiz Viana Neto - Sim
Manoel Castro - Sim
Marcos Medrado - Sim
Nestor Duarte - Sim
Pedro Irujo - Sim
Prisco Viana - Sim
Ribeiro Tavares - Sim
Sérgio Gaudenzi - Sim
Tourinho Dantas - Sim
Uldurico Pinto - Sim
Waldir Pires - Sim.

Minas Gerais

Aécio Neves - Sim
Agostinho Valente - Sim
Aloisio Vasconcelos - Sim
Annibal Teixeira - Sim
Aracely de Paula - Sim
Armando Costa - Sim
Avelino Costa - Sim
Célio de Castro - Sim
Edmar Moreira - Sim

Elias Murad - Sim
Felipe Neri - Sim
Fernando Diniz - Sim
Genésio Bernardino - Sim
Ibrahim Abi-Ackel - Sim
Israel Pinheiro - Sim
João Paulo - Sim
João Rosa - Sim
J086 Aldo - Sim
Josê Belato - Sim
Jose Geraldo - Sim
J086 Ulisses de Oliveira - Sim
Lael VareIla - Sim
Luiz Tadeu Leite - Sim
Marcos Uma - Sim
Maurício Campos - Sim
Nilmário Miranda - Sim
Odelmo Leão - Sim
Osmânio Pereira - Sim
Paulino acero de Vasconcelos - Sim
Paulo Delgado - Sim
Paulo Heslander - Sim
Paulo Romano - Sim
Pedro Tassis - Sim
Raul Bc16m - Sim
Romel Anísio - Sim
Ronaldo Perim - Sim
Samir TannOs - Sim
Sandra Starling - Sim
Saulo Coelho - Sim
Sérgio Naya - Sim
TIlden Santiago - Sim
VittOrio Medioli - Abstenção
Wagner do Nascimento - Sim
zaire Rezende - Sim.

Espírito Santo

Aloizio Santos - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - Sim
João Baptista Motta - Sim
Jório de Barros - Sim
Nilton Baiano - Sim
Paulo Hartung - Sim
Rita Camata - Sim
Roberto Valadão - Sim
Rose de Freitas - Sim.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Sim
Álvaro Valle - Sim
Amaral Netto - Sim
Arolde de Oliveira - Sim
Artur da Távola - Sim
Benedita da Silva - Sim
Carlos Alberto Campista - Sim
Carlos Santana - Sim
César Maia - Sim
Eduardo Mascarenhas - Sim
Fábio Raunheitti - Sim
Francisco Silva - Sim
Jair Bolsonaro - Sim
Jamil Haddad - Sim
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João Mendes - Sim
José Carlos Coutinho - Sim
José Egydio - Sim
José Vicente Brizola - Sim
Junot Abi-Ramia - Sim
Laerte Bastos - Sim
Laprovita Vieira - Sim
Márcia Cibilis Viana - Sim
Marino Clinger - Sim
Miro Teixeira - Sim
Nelson Bornier - Sim
Paulo Almeida - Sim
Paulo Ramos - Sim
Roberto Campos - Sim
Roberto Jefferson - Sim
Rubem Medina - Sim
Sandra Cavalcanti - Sim
Sérgio Arouca - Sim
Sérgio Cury - Sim
Sidney de Miguel - Sim
Simão Sessim - Sim
Vivaldo Barbosa - Sim
Vladimir Palmeira - Sim.

São Paulo

Alberto Goldman - Sim
Aldo Rebelo - Sim
Aloizio Mercadante - Sim
André Benassi - Sim
AntÔnio Carlos Mendes Thame - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Não
Ary Kara - Sim
Beto Mansur - Sim
Cardoso Alves - Sim
Cunha Bueno - Sim
Delfim Netto - Sim
Diogo Nomura - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Ernesto Gradella - Sim
Fábio Feldmann - Sim
Fabio Meirelles - Sim
Florestan Fernandes - Sim
Gastone Righi - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Heitor Franco - Sim
Hélio Bicudo - Sim
Irma Passoni - Sim
João Mellão Neto - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Sim
José Cicote :... Sim
José Dirceu - Sim
José Genofno - Sim
José Maria Eymael - Sim
José Serra - Sim
Jurandyr Paixão - Sim
Koyu lha - Sim
Uberato Caboclo - Sim
Luiz Gushiken - Sim
Magalhães Teixeira - Sim
Maluly Netto - Sim
Manoel Moreira - Sim
Marcelino Romano Machado - Sim

Marcelo .Barbieri - Sim
Mendes Botelho - Sim
Nelson Marquezelli - Sim
Osvaldo Stecca - Sim
Pedro Pavão - Sim
Ricardo Izar - Sim
Roberto Rollemberg - Sim
Robson Tuma - Sim
Solon Borges dos Reis - Sim
Tadashi Kuriki - Sim
Tidei de Uma - Sim
Tuga Angerami - Sim
Ulysses Guimarães - Sim
Vadão Gomes - Sim
Valdemar Costa - Sim
Walter Nory - Sim.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Sim
João Teixeira - Sim
Joaquim Sucena - Sim
Jonas Pinheiro - Não
José Augusto Curvo - Sim
Rodrigues Palma. - Sim
Wilmar Peres - Sim.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - Sim
Chico Vigilante - Sim
Eurides Brito - Sim
Maria Laura - Sim
Osório Adriano - Sim
Paulo Octávio - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim.

Goiás

Antônio Jesus - Sim
Delio Braz - Sim
João Natal- Sim
Lazaro Barbosa - Sim
Lúcia Vânia - Sim
Maria Valadao - Sim
Mauro Borges - Sim
Mauro Miranda - Sim
Osório Santa Cruz - Não
Roberto Balestra - Sim
Ronaldo Caiado - Sim
Virmondes Cruvinel - Sim.

Mato Grosso do Sul

Elí<,;o Curvo - Sim
f .10 Derzi - Sim
George Takimoto - Sim
José Elias - Sim
Marilu Guimarães - Sim
Valter Pereira - Sim
Waldir Guerra - Sim.

Paraná

Abelardo Lupion - Sim
Antônio Barbara - Sim
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Antonio Ueno - Sim
Basilio Villani - Sim
Carlos Scarpelini - Sim
Edesio Passos - Sim
Edi Siliprandi - Sim
Élio Dalla-Vecchia - Sim
Flávio Arns - Sim
Ivanio Guerra - Sim
Joni Varisco - Sim
José Felinto - Nao
Luciano Pizzatto - Sim
Luiz Carlos Hauly - Sim
Max Rosenmann - Sim
Munhoz da Rocha - Sim
Onaireves Moura - Sim
OUo Cunha - Sim
Paulo Bernardo - Sim
Pedro Tonelli - Sim
Pinga Fogo de Oliveira - Sim
Renato Johll88On -.Sim
Rubens Bueno - Sim
Said Ferreira - Sim
Werner Wanderer - Sim
Wilson Moreira - Sim.

Santa C8.tarina

Ângela Amin - Sim
César Souza - Sim
Dejandir Dalpasquale - Sim
Eduardo Moreira - Sim
Hugo Biehl - Sim
Jarvis Gaidzinski - Sim
Luci Choinacki - Sim
Luiz Henrique - Sim
Nelson Morro - Sim
Neuto de Conto - Sim
Orlando Pachedo - Sim
Renato Vianna - Sim
Ruberval Pilotto ~ Sim.

Rio Grande do Sul

Adao PreUo - Sim
Adroaldo Streck - Sim
Adylson Motta - Sim
Amaury Müller - Sim
AntOnio Britto - Sim
Arno Magarinos - Sim
Carlos Azambuja - Sim
Carlos Cardinal - Sim
Carrion Júnior - Sim
Eden Pedroso - Sim
Fernando Carrion - Sim
Germano Rigotto - Sim
Ibsen Pinheiro - Abstenção
Ivo Mainardi - Sim
Jooo de Deus Antunes - Sim
José Fortunati - Sim
Jorge Uequed - Sim
Luís Roberto Ponte - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Odacir Klein - Sim

Osvaldo Bender - Sim
Paulo Paim - Sim
Raul Pont - Sim
Telmo Kirst - Sim
Valdomiro Uma - Sim
Victor Faccioni - Sim

o Sr. Inocêncio Oliveira, }9 Secretário, deixa a
cadeira da presidf1ncia, que é ocupada pelo Sr. Ibsen
Pinehiro, Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - fica dispensada
a votação da Redação Final, nos termos do § 3° do artigo
195 do Regimento Interno.

Ultimada a votação da matéria nesta Casa, em dois tur
nos, com apoio no parágrafo único do art. 203 do Regimento
Interno, a Presidência dará conhecimento do fato ao Presi
dente do Senado Federal e convocará sessão solene para pro
mulgação da presente emenda constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
No 51-E, DE 1990

(Do Sr. José Serra)

Continuação da discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nO 51, de 1990,
que altera prazos para realização do plebiscito e da
revisão constjtucional, de que tratam os arts. 2° e 3°
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela admissibilidade, com voto em sepa
rado do Sr. Jutahy Júnior, contra os votos dos Srs.
Edevaldo Alves da Silva, Haroldo Lima, Edésio Pas
sos, Éden Pedroso, Paes Landim, Luiz Piauhylino, Nel
son Jobim, e, em separado, do Sr. Hélio Bicudo. (Rela
tor: Sr. Roberto Magalhães); e da Comissão Especial
pela aprovação, com Substitutivo, deste e das de nOs
6/91, 8/91, 47/91, 67/91 e 74/91, apensadas, contra os
votos dos Srs. José Vicente Brizola, Prisco Viana e,
em separado, do Sr. Miro Teixeira. (Relator: Sr. Ro
berto Magalhães.)

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex·, se possível, que
faça uma advertência aos Srs. Deputados que se encontram
ausentes deste plenário no sentido de que venham até este
recinto, dada a relevância da matéria que será submetida à
votação, que é a antecipação do plebiscito.

O Sr. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa faz
um apelo ao patriotismo e ao espírito de responsabilidade
dos Srs. Deputados e, subsidiariamente, informa que a lista
de presença a ser considerada para todos os efeitos, inclusive
administrativo, será a da última votação. No caso concreto,
provavelmente, a lista da próxima votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há oradores
inscritos para a discussão.
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Concedo a palavra, para discutir, ao nobre Deputado
Prisco Viana. S. Ex~ se inscreveu para manifestar-se contraria
mente à matéria.

O SR. PRISCO VIANA (PDS - BA) - SI. Presidente,
S~s e Srs. Deputados, a Comissão Especial que examinou
esta proposta de emenda constitucional que visa antecipar
a data da realização do plebiscito previsto no art. 2~ do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, sobre a forma
e o sistema de Governo, não levou em conta as ponderações
feitas por Parlamentares e especialistas do Direito Constit~

cional quanto ao equívoco que se poderá cometer numa decI
são em matéria desta natureza. E acabou remetendo a este
Plenário um parecer favorável à aprovação de assunto tão
controverso, que envolve opiniões contradit6rias de influentes
correntes do pensamento jurídico do nosso País. Há por parte
dos líderes desse movimento, majoritário na referida Comis
são, uma determinação de levar a matéria a uma definição
urgente para atender a determinadas circunstâncias políticas
do momento em que vive o País, e que julgam favorável
a um pronunciamento desta Casa de acordo com seus objeti
vos, nessa questão da mudança do sistema de Governo.

Busca-se criar um ambiente emocional em tudo o que
diz respeito a sistema de governo. E é dentro desse ambient~

que se pretende levar a Câmara a deliberação tão grave. E
a onda parlamentarista evoluindo sobre n6s.

V. Ex~ mesmo, SI. Presidente, há pouco, para forçar
a presença aqui, apelou ao patriotismo dos Srs. l?eputados,
quando deveria apelar à obediência regimental. E a pr6pria
Mesa, da qual se deveria esperar sobriedade e isenção, que
favorece esse clima de emoção, como se antecipar o plebiscito
fosse alguma providência de tamanha importância para o País
que o fato de algum Deputado ausentar-se da votação repre
sentaria um ato de lesa-pátria.

Entendemos, ao contrário, que se aprovarmos a matéria
nesse ambiente, cometendo esse equívoco, o Congresso Na
cional, e a Câmara dos Deputados em particular, estarão se
expondo a procedimentos no Judiciário, porque há correntes
fortes, de juristas e constitucionalistas de convicção consoli
dada, sustentando que não se pode, por razões de doutrina,
por razões de técnica legislativa, antecipar o plebiscito dessa
forma.

Resta agora, entretanto, Sr. Presidente, apelar para o
bom senso deste Plenário, que não poderá decidir sob os
condicionamentos com que deliberou a Comissão Especial.
Ficou claro, no decorrer dos trabalhos daquela Comissão,
que qualquer argumento contrário à antecipação seria uma
perda de tempo, na medida em que sua instalação foi cuidado
samente imaginada e articulada para que ali se compusesse
uma maioria absolutíssima de partidários do sistema parla
mentarista. Nenhum argumento contrário à antecipação do
plebiscito foi considerado pela Comissão Especial, presidida
pelo Deputado Ulysses Guimarães.

O Sr. Israel Pinheiro - Deputado Prisco Viana, V. Ex~

me permite um aparte?

O SR. PRISCO VIANA - Logo em seguida, até para
que meu discurso tenha um mínimo de brilho, que s6 V.
Ex~ é capaz de dar a essa nossa modesta participação na discus
são deste projeto.

O Sr. Israel Pinheiro - Comete V. Ex~ uma injustiça
com o Líder Genebaldo Correia, que teve a cuidadosa preocu
pação de dividir os representantes do PMDB em dois parIa-

mentaristas e dois presidencialistas. E assim todos os partidos
o fizeram. É s6 para retificar o discurso de V. Ex~

O SR. PRISCO VIANA - Sabe V. Ex~ que participei
da Comissão e tenho capacidade própria de avaliação.

O Sr. Israel Pinheiro - Pode V. Ex' até afirmar que
conseguiu entrar na Comissão, ao final dos trabalhos, sendo
presidencialista. Mostra isso, mais uma vez, o espírito de im
parcialidade que predomina na Comissão.

O SR. PRISCO VIANA - Não consegui entrar, porque
não postulei o ingresso. Fui indicado pelo Líder do meu par
tido.

O Sr. Israel Pinheiro - Mas conseguiu entrar ao final
dos trabalhos.

O SR. PRISCO VIANA - SI. Presidente, dizia que juris
tas de renome têm se pronunciado repetidamente contra a
antecipação do plebiscito. Consumada essa antecipação, ela
representará, no mínimo, uma demonstração de desrespeito
e de total desapreço deste Congresso pela Constituição. Aqui
criticamos, várias vezes, o Governo por querer mudar a Cons
tituição toda vez que ela representa obstáculo a seus objetivos,
à sua orientação governamental. Mudar o texto para ajustá-lo
ao que pretende. Isto é, se a Constituição não permite isso
ou aquilo, mude-se a Constituição. E agora vamos fazer o
mesmo? Deseja-se antecipar a campanha parlamentarista para
tirar proveito do ambiente de desconforto generalizado vivido
atualmente pelos brasileiros. Como a Constituição estabelece
que a mudança do sistema de governo deve ser precedida
da consulta plebiscitária, e o plebiscito está marcado para
realizar-se somente no dia 7 de setembro de 1993, propõe-se
sua antecipação. De nada vale, então, o que está escrito na
Constituição? Deve ela ser alterada a qualquer tempo, ao
sabor das conveniências políticas? Vamos dar esse mau exem
plo de fragilidade da nossa Lei Maior? Se assim for, de que
valeu mobilizar o País inteiro para fazer nova Constituição,
que aqui se afirmou ter vindo para resgatar a cidadania dos
brasileiros?

Sr. Presidente, além de contrariar doutrina aceita pacifi
camente nos meios jurídicos nacionais e internacionais, segun
do a qual o poder de emenda facultado aos membros do
Congresso Nacional não alcança a parte das Disposições Tran
sitórias da Constituição, está se cometendo também um erro
político. Quanto à doutrina a que nos referíamos, ela afirma
que o poder de emendar do Congresso Nacional não é ilimi
tado e autônomo, como o é o de uma Constituinte, como
foi o da Assembléia Nacional Constituinte que estabeleceu
o dia 7 de setembro como a data para a realização do plebiscito.

Há no momento enorme agenda de assuntos da mais
alta importância para o País a reclamarem decisão do Con
gresso, como, por exemplo, as propostas de emenda constitu
cional relativas a questões da economia; a questão salarial;
a crise da Previdência; as demandas de corrupção. Mas o
Congresso todo é paralisado para decidir se antecipa ou não
a data do plebiscito. Será esta a urgência do País? Será por
aí que se irão resolver os graves problemas nacionais?

A Assembléia Constituinte, tendo o poder originário,
tudo pode. O Congresso, tendo o poder derivado, pode em
alguns aspectos da Constituição. Lembra o jurista Geraldo
Brindeiro, constitucionalista, professor de Direito Constitu
cional, Vice-Procurador-Geral da República, como outros
tantos juristas igualmente ilustres e conceituados, que essas
limitações são de três naturezas: as substanciais, que simples-
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mente não permitem sequer o oferecimento de emendas a
determinados pontos da Constituição - são as cláusulas pé
treas, consagradas no art. 60 da nossa Constituição; as circuns
tanciais, que dizem respeito ao impedimento que temos de
emendar a Constituição em situações exc:epcionais, como as
do estado de sítio, do estado de defesa ou, então, na hipótese
de uma intervenção federal; finalmente, as limitações tempo
rais, que não permitem emendar-se determinados dispositivos
senão em determinadas épocas.

O Prof. Geraldo Brindeiro assinala:

"Na verdade, no caso do plebiscito, a limitação
imposta ao poder constituinte derivado pelo art. 29 do
ADCT é não apenas de natureza temporal, mas tam
bém de natureza substancial. Observe-se que não se
incluem entre as cláusulas pétreas a república e o presi
dencialismo. Então, seria perfeitamente possível em
tese emendar a Constituição a qualquer tempo, de acor
do com o art. 60, por proposta, por exemplo, do Presi
dente da República, para implantar o parlamentarismo
já, pelo voto de três quintos, em dois turnos, dos mem
bros de cada Casa do Congresso Nacional. Isso não
é possível, no entanto, porque o Poder Constituinte
Originário estabeleceu que a matéria seria decidida
pelo voto popular em plebiscito a ser realizado em
7 de setembro de 1993, após cerea de cinco anos da
promulgação da Constituinte. "

Perante a Comissão Especial, que, como já dissemos,
não considerou nenhuma das ponderações contrárias ao seu
objetivo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, em uma manifestação consciente, porque escrita, for
malmente entregue à Comissão, afirmou que a antecipação
do plebiscito é inconstitucional, "pôr não ser possível emen
dar-se a Constituição nas suas Disposições Transitórias emana
das do Poder Constituinte Originário". No parecer levado
à Comissão Especial afirmou a OAB:

"A antecipação do plebiscito I~ da revisão constitu
cional não pode ser efetivada, uma vez que não se
pode, nem se deve, emendar regra transitória, que é
regra excepcional...", "é cláusula resolutiva."

Ainda recentemente, Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Depu
tados, por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação da Câmara - prestem bastante atenção: por
unanimidade, repito - rejeitou proposta de emenda constitu
cional que alterava Disposições Transitórias para permitir a
reeleição de Prefeitos que fossem vencedores, nas eleições
deste ano.

Por quê? Porque entendeu, dentre outras razões de dou
trina, que não se poderia alterar as Disposições Transitórias.
A Comissão apresentou um substitutivo, que é a peça em
discussão, a ser votada dentro de poucos minutos. Além de
antecipar o plebiscito, trata de duas outras questões: retira
do Tribunal Superior Eleitoral atribuição que lhe é conferida
pelo § 29 do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, de regulamentar o processo do plebiscito.

o Sr. Nelson Jobim - Nobre Deputado, V. Ex· me per
mite um aparte?

O SR. PRISCO VIANA - Concederei logo' a seguir,
e com muito prazer.

Sr. Presidente, há uma série de opiniões de pessoas res
ponsáveis e de conceito, no trato do Direito Constitnrional,

segundo as quais é inconstitucional esse dispositivo do substi
tutivo.

A competência para regulamentar o processo do plebis
cito é do TSE, como estabelecido no § 29 das Disposições
Transitórias. E nada explica querer-se agora cassar essa com
petência da Justiça Eleitoral.

A Comissão, também no seu substitutivo, propõe a cria
ção de uma comissão de preparação dos atos revisionais da
Constituição. Falarei sobre a comissão em seguida. Agora
interromperei o meu discurso para ouvir a palavra e a opinião
do conceituado constitucionalista, nosso colega da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, o ilustre Deputado
Nelson Jobim.

O Sr. Nelson Jobim - Nobre Deputado Prisco Viana,
agradeço a V. Ex. a oportunidade de aparteá-Io. V. Ex· se
referiu à emenda constitucional em relação à eleição de Verea
dores, e gostaria de fazer uma retificação. A Comissão de
Justiça, na verdade, negou tramitação à emenda, e V. Ex.
foi o autor daquele parecer extraordinário sobre o tema, ao
qual tive a oportunidade de aderir integralmente. Mas lembro
a V. Ex· que a Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção negou tramitação àquela emenda pelo fato de que ela
criava disposições transitórias novas, sem alterar o texto per
manente da Constituição. Ali se tratava de alterar, excepcio
nalmente, para um caso específico e um ano especial, dispo
sições permanentes. O que se pretendia com aquela emenda
era exatamente suspender a eficácia temporal do texto perma
nente da Constituição, o que queria dizer que o prazo de
mandato dos Vereadores não seria de quatro anos, mas de
seis anos. Então, data venia de V. Ex·, não é a hipótese
de que aqui se trata. Aqui se trata única e exclusivamente
de um texto de uma disposição transitória já existente; alte
rá-lo não substancialmente, no que diz respeito à titularidade
de quem decide sobre a existência do parlamentarismo, do
presidencialismo, da República, da Monarquia, mas exclusiva
mente quanto ao momento de consulta à população sobre
o tema. Portanto, não se aplica à primeira hipótese aquela
decisão da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
porque ela trata de situações distintas. Por outro lado, não
se mexe na substância do poder da população de decidir 
pode ser dito assim - o momento em que tal consulta deve
ser feita, razão pela qual convido V. Ex· a examinar se aquela
decisão da Comissão de Justiça tem ou não pertinência com
a questão que ora está em debate. Agradeço a V. Ex· a oportu
nidade de aparteá-lo.

O SR..PRISCO VIANA - Deputado Nelson Jobim, note
V. Ex. que eu disse "dentre outras razões de ordem doutri
nária", porque realmente se considerou a questão das "Dispo
sições Transitórias". E V. Ex· disse que se tratava de suspen
são, e não de alteração. A suspensão leva, de certa forma,
a uma alteração, a meu ver. Agradeço o aparte de V. Ex.

Sr. Presidente, concluo dizendo que o Plenário deve estar
muito atento a esta questão. Não se pode votar matéria de
natureza tão controvertida, que poderá ter uma decisão em
instância judiciária, sem uma melhôr avaliação de suas conse
qüências. E, ~o ponto de vista político, o que explica essa
antecipação? E evidente que se deseja, no interesse de uma
causa (e, no caso, a causa é o parlamentarismo), criar um
fato político forte para que se crie um pretexto, justificativa,
motivação para a propaganda parlamentarista. Ora, a anteci
pação, do ponto de vista da mobilização em torno de uma
idéia, até encurta o tempo. Vai-se antecipar o plebiscito sem
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que se tenha cuidado de preparar a opinião pública, informan
do-a do que significa essa mudança, do que representará,
de como funciona, de que forma se constitui o sistema de
Governo que se deseja implantar ou manter.

Acho uma temeridade, uma precipitação, darmos esse
passo, expondo o Congresso Nacional a uma situação vexa
tória de, amanhã, ver contestada no Judiciário uma posição
sua sobre matéria dessa natureza.

Do mesmo modo, manifesto-me contrariamente, primei
ro, à alteração do § 2q do art. 2q das Disposições Transitórias,
que retira do Tribunal Superior Eleitoral a competência que
os Constituintes lhe deram de regulamentar a realização do
plebiscito. Segundo, manifesto-me contrariamente à criação
de uma comissão para elaborar emendas, projetos e propostas
à assembléia revisora da Constituição. Conhecemos bem esta
Casa, de muitos anos de convivência com ela e com o processo
de decisão. Sabemos como funciona o Parlamento, quais são
os condicionamentos e as influências na negociação política.
Amanhã poderemos, com essa comissão, ir para um processo
de revisão condicionados na nossa iniciativa de propor emen
das e projetos. Corremos o risco de chegar à revisão tendo
um projeto previamente feito por uma comissão, esta desig
nada por Líderes partidários, por ato do Presidente da Mesa.
E sabemos que essas indicações obedecem sempre a critérios
políticos. Essa comissão tirará a liberdade dos Congressistas
no processo de revisão. Não deve, portanto, ser aceita.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - tendo-se inscri
to para encaminhar favoravelmente à matéria, tem a palavra
a nobre Deputada Sandra Cavalcanti.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (Bloco - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
esta Casa não tem como função decidir se as coisas são ou
não constitucionais. Há instâncias para isso. Esta é uma Casa
política, e o assunto que nos traz, hoje, a esta votação é
político e precisa ser decidido muito mais pelo seu ângulo
político do que por essa linguagem caprichada, elevadíssima,
mais cabível em tribunais.

Se votarmos pela antecipação do plebiscito, e alguém
chegar a um Tribunal e conseguir que se declare que o que
fizemos é inconstitucional, aí então pode ser que aceitemos
essa decisão. Mas agora, aqui, não.

O argumento principal do Deputado Prisco Viana é o
mais favorável para a antecipação do plebiscito. Com o bri
lhantismo de sempre, diz que nós, antecipando o plebiscito,
estaremos, na verdade, privando o povo de um período mais
longo de explicação e debates, de um período maior para
chegarmos aos meios de comunicação, às universidades e aos
sindicatos para explicarmos o que é o sistema de governo
parlamentarista, o sistema de governo presidencialista e o
monárquico.

Está S. Ex' temeroso desse pouco tempo e acha que
com isso o povo vai ser sacrificado. Ora, na verdade, o argu
mento é exatamente ao contrário. O que o Deputado Prisco
Viana deseja (o que está também por trás de toda a construção
jurídica que faz) é uma atitude política. Deseja que o plebiscito
se realize no momento em que, engolfado o País em plena
campanha "presidencialista-já", esta matéria sequer possa
chegar ao povo; Ou, se chegar, chegará ainda muito mais
tumultuada.

Se a preocupação do Deputado Prisco Viana é com o
eleitor, para que este fique, de fato, esclarecido, o seu argu
mento é exatamente contrário ao interesse do eleitor. Não
estamos tentando puxar a brasa para a sardinha nem do parla
mentarismo, nem do presidencialismo, nem da monarquia.
O que estamos buscando é - num ato político - não fazer
coincidir o período de esclarecimento a que o povo tem direito
com um período de luta eleitoral. Esta é a questão que está
posta, hoje, nesta Casa. E não estamos alterando dispositivo
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Estamos
respeitando um fato que é importantíssimo: quem vai decidir
é o povo, num plebiscito. A data é irrelevante. Poderia ser
7 de setembro de 1993, se já não fosse num período em que
candidaturas presidencialistas estarão nas ruas, em plena efer
vescência, e o povo não vai poder, prestar atenção. Poderia
ser agora; mas não daria tempo, porque estamos em plena
campanha para eleições municipais.

O que fez esta Casa, num gesto político de prudência
e inteligência? Mudou apenas uma data: de 7 de setembro
para 21 de abril. Isto não fere a Constituição. A Constituição
seria ferida, se estivéssemos aqui tentando mudar as regras
fundamentais, dizendo: vamos nós, aqui, no Congresso, alte
rar o sistema, por votação do Congresso e sem plebiscito.
Aí, sim; estaríamos ferindo o espírito da Constituição e a
vontade do Constituinte.

Sr. Presidente, é claro que esta é uma matéria política.
Não adianta vir para cá com pareceres de Procuradores, Sub
procuradores, OAB... A Casa, hoje, votou, quase por unani
midade, uma matéria política, a derrubada daquele decreto
do Governo sobre os 147%.

O que fez a Casa? Se há uma questão jurídica, que seja
resolvida nos tribunais. É isso que devemos fazer. Vamos
resolver a nossa questão política. Politicamente, para o eleitor,
para o brasileiro, para quem vai ter de escolher, é fundamental
estar num período de paz eleitoral. É isso que estamos queren
do. Não estamos ferindo a Constituição nem agindo como
um tribunal para saber se o que estamos fazen~o é inconstitu
cional. O tempo se encarregará de dizer isso.

O Sr. Cunha Bueno - Deputada Sandra Cavalcanti, per
mite-me V. Ex' um aparte?

A SRA. SANDRA CAVALCANTI - O Presidente já
me havia advertido do término do meu tempo. Pergunto à
Presidência se posso 'conceder o aparte.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tada Sandra Cavalcanti, o tempo de V. Ex' está esgotado.

O Sr. Cunha Bueno - O Presidente é condescendente,
nobre Deputada Sandra Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)- Deputado Cu
nha Bueno, a Mesa está com a palavra. Vou permitir à Depu
tada Sandra Cavalcanti que lhe conceda o aparte, embora'
o seu tempo esteja esgotado.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI - Ouço, com muito
prazer, o nobre Deputado Cunha Bueno.

O Sr. Cunha Bueno- Deputada Sandra Cavalcanti, tam
bém não queremos falar sobre o aspecto jurídico. Entendo
que esta é uma Casa política. É sobre este aspecto que quero
ponderar, porque sou contra a antecipação do plebiscito. De
hoje até 3 de outubro, a Nação estará envolvida com eleições
municipais; de 3 de outubro até 15 de novembro, com o segun
do turno das eleições municipais; de 15 de novembro até
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o mês de dezembro, o Tribunal Superior Eleitoral estará en
volvido com as diplomações; e nos meses de dezembro e janei
ro serão as férias forenses. Portanto não teremos tempo para
regulamentar o plebiscito. Sei que o Relator aborda nesta
emenda constitucional aquilo que eu havia proposto no ano
passado, ou seja, trazer à responsabilidadl~ da Casa a regula
mentação do plebiscito. Porém, o que de prático e de político
vai acontecer é que, nesse momento, os presidencialistas obs
truição qualquer regulamentação. Vamos chegar em março
sem regulamentar o plebiscito e sem pode:rmos esclarecer ao
povo brasileiro o que ele estará votando no dia 21 de abril
de 1993.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI -- Nobre Deputado
Cunha Bueno, costumo, em política, não praticar futurologia.
Não posso dizer a V. Ex~ que, não havendo o plebiscito no
dia 21 de abril de 1993 - estamos tentando realizá-lo no
dia 7 de setembro - todos esses passos, que V. EX4 gostaria
que fossem dados com espaço de seis me:ses, estarão dados.
Muito pelo contrário, V. Ex~ se esqueceu de enumerar que,
a partir de janeiro, de fevereiro e de março de 1993, os candi
datos presidencialistas estarão nas ruas. Aí, sim, ninguém
neste País sequer poderá sonhar, como sonha V. EX~ e muita
gente boa neste País, em trocar o Presidente da República
por um rei e lhe dar uma coroa. EIl} nosso ponto de vista,
a data ideal é essa que foi proposta. E apenas esta a questão
que está em jogo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa requerimento de cujo conteúdo o Sr. Secretário dará
conhecimento ao Plenário.

É lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, requeiro o ence:rramento da discus
são da proposta de Emenda Constitucional n9 51-B, de
1990.

Sala das Sessões, 25 de março de 1992."

Assinam os Deputados Genebaldo Correia, Líder do
PMDB, e Luiz Carlos Hauly, Líder do PST.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o requerimento.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, creio que a Mesa não poderá
colocar esse requerimento em votação porque estamos em
plena discussão da matéria, a qual não foi encerrada ontem.
Para colocar qualquer matéria em votação, V. Ex~ tem de
aguardar o número mínimo regimental.

Mas esta questão, Sr. Presidente, para mim, seria até
secundária. O ponto fundamental é que a decisão dessa maté
ria é de relevante interesse para o Congresso Nacional e para
o País. Não se pode pensar que os parlamentaristas pretendam
aqui, agora, usar de recursos regimentais para não permitir
a devida discussão dessa matéria.

Sei que os parlamentaristas têm muito medo do plebiscito,
e estão até procurando antecipá-lo, mas estão com dificuldades
de aceitar as regras da Constituição. N:io querer a discussão
agora, Sr. Presidente, significa um medo exagerado de tratar

do assunto em profundidade. Esse é um dos pontos mais
fundamentais do que aquele regimental. Portanto. há duas
questões: a regimental e a política.

Estranho profundamente o fato de que os líderes desse
movimento parlamentarista não querem permitir ao Congres
so Nacional uma ampla, profunda e responsável discussão
que esta matéria requer.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para contra
ditar, tem a palavra o Deputado José Serra.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, independentemente das questões regi
mentais trazidas pelo Deputado Vivaldo Barbosa, é impor
tante deixar bem claro que o -que está em discussão e será
submetido à votação aqui não é o parlamentarismo nem o
presidencialismo, como parece temer S. Ex'. Trata-se apenas
da antecipação do plebiscito, isto é, de uma tese apoiada
por muitos presidencialistas e parlamentaristas.

Sr. Presidente, está se buscando uma data mais adequada
para que a população possa se manifestar serenamente a res
peito do sistema de governo, inclusive com tempo para definir
- uma vez que teremos uma fase prévia ao plebiscito 
o horário gratuito na televisão das diferentes forças envolvidas,
para apresentar a defesa do melhor sistema de governo para
o País.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou decidir
a questão de ordem. Já houve manifestações nos dois sentidos.

A Mesa, examinando o Regimento Interno, percebe que
a discussão tem o prazo máximo de quatro sessões. enquanto
o prazo mínimo exige que, pelo menos, seis Srs. Deputados
tenham participado da discussão.

O Deputado Vivaldo Barbosa menciona a possibilidade
de se interpretar cada sessão como o reinício, a retomada
da discussão.

A Mesa já examinara essa questão. antes do início da
discussão.

Ao rejeitar os pedidos de inscrição dos parlamentares
para discutir na sessão de ontem, a Mesa consignou o entendi
mento de que a discussão é indivisível, e, conseqüentemente.
o requerimento para o seu encerramento é regimental.

Falaram seis Srs. Deputados, e o mínimo exigível é qua
tro. Se falaram seis, o requerimento tem o apoio regimental.
A conveniência do encerramento é matéria que pertence ao
Plenário. Portanto, a Mesa não se manifesta.

Vou submeter a votos, permitindo, com a brevidade im
posta pelo Regimento, que os Líderes possam orientar suas
bancadas, se assim pretenderem.

O Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex')
a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PDS - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, não há encaminhamento do reque
rimento? Gostaria de encaminhar contrariamente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
decidir. (Pausa.)

O encaminhamento é prerrogativa do autor.
A Mesa permitirá aos Líderes que orientem suas ban

cadas.
A matéria está em votação, portanto, não posso conceder

a palavra a V. Ex'
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o Sr. Haroldo Lima - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de esclarecer a refe
rência feita aqui neste microfone, ainda há pouco, pelo Depu
tado Vivaldo Barbosa de que os parlamentaristas estariam
sequiosos por apressar esse processo. Gostaria de salientar
:J.ue, na Constituinte de 1988, o PC do B foi um dos partidos
mais destacados na defesa do parlamentarismo.

Esse parlamentarismo que está sendo engendrado hoje
no Brasil, o PC do B não está defendendo. Por essa razão,
Sr. Presidente, pensamos que devemos emitir a nossa opinião
e esclarecer à Casa sobre as diferenças fundamentais que estão
postas e a antiga proposta de parlamentarismo que defen
demos com toda força na Constituinte. Os que defendem
essa proposta não nos chamam para defendê-la, nem para
discutÍ-Ia, pois sabem que seremos contra. Portanto, pensamos
ser completamente inapropriado suspender-se a discussão de
um tema tão importante quando os argumentos fundamentais
ainda não foram expostos.

Não podemos aceitar que em 48 horas se altere o rito
que está sendo questionado por toda a Nação. Discute-se
se este Congresso tem poderes de Constituinte ordinário; dis
cute-se se poderá fazer uma revisão constitucional ampla, geral
e ilimitada; discute-se tudo isso e, de repente, este mesmo
Parlamento não quer discutir a evidente importância do assun
to e quer, em 48 horas, rapidamente, ao apagar das luzes,
atropelar a discussão e iniciar a votação.

Sr. Presidente, o PC do B, sério como sempre foi na
defesa dos seus pontos de vista, quer apresentar a sua opinião
a este Plenário a respeito de por que considera inteiramente
inapropriada a defesa da antecipação do plebiscito. Para tanto
está inscrito para falar, logo em seguida, e deseja que a palavra
lhe seja assegurada não apenas por questões regimentais, mas
de conteúdo.

A nossa opinião, assim como a dos demais Deputados
desta Casa, deve ser apropriada, porque o que estamos discu
tindo é algo extremamente sério. É uma mudança que, no
nosso entender, será um golpe na Constituição. Portanto,
não podemos aceitar que a matéria seja votada sem que os
argumentos prós e contras sejam exaustivamente expostos.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A matéria não
está em discussão. O requerimento não padece discussão.

Estou concedendo a palavra aos partidos.
O PC do B orientou contratriamente.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, para uma ques
tão de ordem sobre a votação do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, parece-me que V. Ex' se funda
mentou para negar abertura de discussão ao requerimento
como se a matéria fosse destaque.

Temos um requerimento sobre a mesa para deliberação
do Plenário. Devemos seguir a regra geral de que, além de
o autor ter direito à discussão para encaminhamento, dois
a favor e dois contra, é matéria para deliberação de plenário.

Não se trata de destaque de matéria já discutida e em votação.
De maneira que, sobre essa qtlestão, quero discutir a compe
tência que tem o Plenário de encerrar a discussão. Para isso
quero que V. Ex' coloque nos devidos. termos essa questão.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra para contraditar.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o que se está pretendendo é encerrar
a dIscussão.

Segundo o Regimento, os oradores inscritos podem falar.
Encerra-se a discussão de requerimento após falarem qua

tro Srs. Deputados.
Ao encerrar a discussão existe um outro momento, o

dos encaminhamentos: dois favoráveis e dois contrários.
Nós não estamos, no requerimento, negando o encami

nhamento. Os encaminhamentos acontecerão. O que se vai
dar agora é apenas o encerramento da discussão. Isso é o
que garante o Regimento Interno.

Portanto, não se está propondo eliminar os encaminha
mentos, mas, sim, o encerramento da discussão. Depois dos
encaminhamentos, dois de um lado e dois de outro, teremos
a posição dos partidos políticos.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Saúdo a posição democrática
do Deputado José Genoíno, cerceando a discussão da matéria.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Nobre Deputado Vivaldo
Barbosa, V. Ex' conhece os termos da nossa polêmica. Não
aceitamos que V: Ex' venha dar, agora, lição de democracia
para quem'quer que seja, até por que nessa matéria estamos
usando procedimento absolutamente democrático. Vamos
manter o debate nos te~os em que deve existir.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa decide
a questão de ordem. O encerramento da discussão está expres
samente previsto no art. 117, inciso XIII. A matéria não pade
ce discussão. Pode encaminhá-la o autor. A Mesa está conce
dendo ao partido a oportunidade da orientação de sua banca
da. É o que fará.

O Sr. Marcelino Romano Machado - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

o SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
obter apenas uma informação. Se a discussão for encerrada
hoje, vamos ter a votação da matéria hoje ou será postergada
para a próxima semana?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado, a
Mesa não pode decidir neste momento sobre a matéria. Se
encerrarmos a discussão, vamos passar ao encaminhamento.

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO - Sr. Presi
dente, o encerramento de discussão pressupõe a votação ime
diata da matéria. Então, se for para votar hoje, até concorda
ríamos com o encerramento. Mas se esta for adiada para
a próxima sem'ana, deveremos discutir novamente.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem, para encaminhamento da posição do Partido dos
Trabalhadores.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Eduardo Jorge, para orientação de

\1\ sua bancada com brevidade regimental.
..... O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores, anali
sando a fundamentação exposta por V. Ex~ no plenário, reco
nhece que realmente seis pessoas já falaram. V. Ex~ tem razão,
pode pedir o encerramento. Porém, pondera que as discussões
dos outros dias para atingir esse quorum de seis foram feitas
em sessão vazia. A grande sessão é hojje, com um quorum
amplo, toda a sociedade e a imprensa acompanhando a vota
ção.

Por isso, o Partido dos Trabalhadores, apesar de reconhe
cer a legitimidade da apresentação do requerimento, é contrá
rio a que seja encerrada a votação neste momento. Temos
um Deputado inscrito pela nossa bancada, José Dirceu, que
irá defender a antecipação do plebiscito, mas vamos votar
contra o encerramento da discussão e, se necessário, pedir
uma verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, a bancada do PSDB vota a favor
do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como vota o
PSB?

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota a favor do requeri
mento para acabar com essa discussão.

O Sr. Luíz Carlos Hauly - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

':tJO SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socialista Brasileiro,
parlamentarista por unanimidade, posicionou-se contra essa
antecipação, contra esse requerimento na medida em que se
esconde uma intenção política não explicitada, qual seja, per
mitir que, através desse instrumento de antecipação, se propi
cie oportunidade de reformar a Constituição em vigor.

Nesse sentido, a posição da bancada do Partido Socialista
Brasileiro é evidentemente muito clara: somos parlamenta
ristas, defendemos o parlamentarismo que virá se opor a esse
tipo de comportamento que esconde, no nosso entender, uma
manobra.

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - DF. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, reconhecendo a relevância
da matéria, que precisa ser exaustivam(~nte considerada, por
que é uma decisão da maior importância, o PTR é contrário
ao encerramento da discussão.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT -- RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, tendo em vista a importância da
matéria em discussão, o PDT vota contra o requerimento.

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PL é favorável ao requerimento.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PMDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Casa toda sabe que este
assunto vem sendo discutido não só aqui no plenário, mas

há meses em grupos parlamentaristas, em grupos presiden
cialistas, nas bancadas, nas Comissões. Este assunto vem sen
do exaustivamente discutido desde o fim do último período
legislativo. Essa discussão tomou conta desta Casa. Dizer-se
que o assunto não foi discutido, que não é do conhecimento
desta Casa, não é apropriado.

Nós reconhecemos até a vontade de companheiros que
pretendem marcar a sua posição claramente a favor ou contra
o parlamentarismo. Porém, por entendermos que a matéria
está devidamente discutida e madura, e respeitando até a
posição dos companheiros, insistimos que é apropriado votar
mos a favor do requerimento para, em seguida, votar a ma
téria.

O PMDB vota "sim" e pede o apoio da sua bancada.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTB é favorável à matéria
e vota "sim".

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PDS - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota "sim" e libera
sua bancada.

O SR. PAULO MANDARINO (PDC - 00. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, o PDC entende que esta matéria
está suficientemente discutida e, portanto, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. Depu
tados que aprovam o requerimento encerrando a votação per
maneçam como se encontram; os que o rejeitam, levantem
o braço. (Pausa.)

O requerimento foi aprovado por maioria.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, peço verificação de votação.

O Sr. Vívaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, pedimos a verificação para
tentar sustar esse golpe que se está aplicando ao Congresso
Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deferida a veri
ficação, que vai ser feita.

OSr. Pauderney Avelino-Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PDC - AM. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de fazer uma corre
ção, pois V. Ex\ em vez de dizer...

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O requerimento
é pelo encerramento da discussão.

O SR. PAUDERNEY AVELINO - Mas V. Ex' falou
"da votação".
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa escu
sa-se com o Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Aprovado sim
bolicamente o requerimento, vai-se fazer a verificação de vota
ção.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, como um dos autores do reque
rimento de verificação, solicito a todos aqueles que são contra
o cerceamento dessa discussão que se está fazendo neste mo
mento que considerem a hipótese de se retirarem do plenário
a fim de não haver quorum e encerrarmos a sessão de maneira
imediata.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação no
minal.

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (PMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex' chamar os Depu
tados que estão em seus gabinetes para que venham votar.

Manifesto a posição do PSDB a favor do requerimento.
Também conclamo parlamentares a que venham votar,

pois trata-se do requerimento que encerra a discussão da
emenda que antecipa o plebiscito a respeito do sistema de
governo. Que os deputados venham ao plenário depositar
seus votos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito a todos
os Srs. Deputados que tomem seus lugares a fim de terinício
a votação pelo sistema eletrônico. Dirijo um apelo aos Srs.
Deputados que se encontram eventualmente nas demais de
pendências do prédio do Congresso Nacional no sentido de
que se dirijam ao plenário para a votação nominal.

O Sr. Eden Pedroso - Sr. "Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT declara-se. em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinhe~ro) - A Mesa consi
derará em obstrução os parIamentares:do PDT que tenham
participado das votações anteriores. Os que não participaram
serão considerados ausentes. Obstrução é ato que se pratica
em Brasília.

O Sr. José Vicente Brizola - Sr. Presidente, peco a pàla
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ VICENTE BRIZOLA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não ouvi as palavras
de V. Ex' Poderia repeti-Ias?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa escla
rece que considerará em obstrução os parlamentares da banca
da que tenham participado das votações e das listas de pre
sença do dia de hoje. Quem não tiver participado, não estará
em obstrução, mas ausente.

O SR. JOSÉ VICENTE BRIZOLA - Perfeito. Obrigado.

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. Luís EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Bloco recomenda o voto "sim",
pelo encerramento da discussão.

O Sr. Paulo Ramos - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinl>~iro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na hipótese de, na verifiéação,
não se alcançar o quorum de 302 Srs. Deputados necessário
à aprovação, a sessão será encerrada?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não. Nesta
matéria o quorum é de maioria simples.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota "sim", pelo encerra
mento da discussão e votará também "sim" pela antecipação
do plebiscito.

O SR. JOÃO TEIXEIRA (PL ~ MT. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL também vota "sim".

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - O PMDB já encaminhou o seu voto
"sim"

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - SI. Presidente, o PSDB vota "sim".

O Sr. Fetter Júnior - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Fetter Júnior.

O SR. FETTER JÚNIOR (PDS - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, V. Ex' tinha orientado anterior
mente que valeria, em termos de presença, a votação em
emenda constitucional. No caso de alguém que, por algum
motivo não tenha votado na emenda constitucional anterior
e na hipótese de não ser feita a votação, valerá a deste requeri
mento que estamos votando agora ou não?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -A Mesa conju
gará as diversas listas de votação para efeito administrativo.
Na sessão de hoje, desde que haja quorum para deliberação
do último item da pauta, a Mesa considerará todas as listas
conjugadamente.

O Sr. E~uardo Jorge - Sr. PreSIdente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.
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o SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, apenas gostaria de dizer aos compa
nheiros do Partido dos Trabalhadores que estão chegando
agora que nosso voto é "não", contra o encerramento da
discussão.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT -- RI. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, apenas para orientação daqueles
parlamentares que retornaram ao plenário, em face do quo
rum de maioria absoluta ter sido alcançado, recomendamos
o voto "não", e assim se continue a votação. Há uma tentativa
de cerceamento da discussão e do exame profundo das razões
da antecipação do plebiscito. Querem, mais uma vez, não
discutir esta matéria em profundidade; querem, mais uma
vez, tomar deliberação sem uma consciênda profunda acerca
das implicações e das repercussões desta matéria. Pela segunda
vez, como aconteceu em 1961, a tentativa de implantação
do parlamentarismo começa muito mal. Queremos registrar
isto, Sr. Presidente.

Por isso, fazemos um apelo a todos aqueles que estão
retornando ou chegando ao plenário para que votem "não",
permitindo-se assim a continuidade da discussão e do exame
responsável, consciente e conseqüente por parte de todos nós,
deputados.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT -- RI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, aproveitando a ausência de
oradores neste momento, quero lembrar que no ano passado,
em reunião de Liderança, acordamos que certos temas, pela
sua profundidade, repercussão e importância em apontar no
vos rumos para o País, mereceriam exame detalhado. Acha
mos também que a Mesa da Casa, a Presidência, as Lide
ranças, poderiam conduzir certas matérias dentro de um qua
dro sério de discussão, envolvendo debates, seminários etc..
Propusemos, naquela oportunidade, que fossem realizados
encontros dirigidos por V. Ex~, líderes e outras personalidades
desta Casa, até mesmo durante o café da manhã, na residência
oficial de V. Ex\ para examinarmos os sistemas institucionais
com seriedade e responsabilidade. Esperava, portanto, que
esta matéria assim fosse encarada. Por isso, apelo a todas
as lideranças, a todos os parlamentaristas, no sentido de que
possamos estabelecer um calendário de discussão, de reflexão,
de debates, de detalhes, de exames profundos sobre esta maté
ria, porque, Sr. Presidente, a história destl~ Parlamento, neste
ano, não lavrará muitos elogios a essa atitude dos parlamen
taristas; a história do parlamento não será muito generosa
com aqueles que estão diminuindo a capacidade desta Câmara
em discutir com profundidade.

Por isso, Sr. Presidente, solicitaria a V. Ex~ que, exer
cendo esse cargo com a responsabilidade, com a altivez e
a grandeza com que V. Ex~ o exerce, fosse sua iniciativa cha
mar as lideranças das diversas correntes - parlamentaristas
e presidencialistas - para estabelecermos um calendário de
discussão, de reflexão profunda, de exame responsável, apura-

do, detalhado desta matéria, porque seria bom, se o Parlamen
tarismo vier a ser implantado, que ele tenha uma origem
bem respeitável, bem acatada pelas diversas correntes políticas
desta Casa. Por isso, solicitaria a V. Ex~ que tomasse esta
iniciativa de ponderar, de encaminhar, de conduzir uma dis
cussão de alta reflexão, de que precisamos neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Vivaldo Barbosa, é intenção do Presidente caminhar
na trilha sugerida por V. Ex~, porque entendemos que, efetiva
mente, a discussão do sistema de Governo tem alguns pré-re
quisitos, qualquer que seja a opção de cada um de nós, e
um deles é a profunda discussão sobre o sistema eleitoral.
Qualquer que seja a corrente a que nos filiemos, todos reco
nhecemos a necessidade de uma di~cussão profunda sobre
o quadro partidário, a legislação partidária e o sistema eleito
ral, e o Presidente pretende caminhar nessa linha, envolvendo
todas as lideranças da instituição.

O Sr. José Genoíno - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) -- Sr. Presidente, individualmente, acompanhei o deba
te na Comissão Especial sobre essa questão. Com todo respei
to que tenho pelo Deputado Vivaldo Barbosa, quero registrar
aqui os seguintes pontos: primeiro, o debate que se travou
na Comissão Especial, na legislatura passada, com audiências
públicas realizadas com todas as lideranças, inclusive as q\le
tinham posições parlamentaristas e presidencialistas, o realiza
mos na preliminar de aprovação. E justiça seja feita, V. Ex~,

que está com o direito democrático da obstrução, tem que
admitir um problema: na Constituição da Comissão Especial
V. Ex\ inclusive, era contra indicar representante, porque
não era a favor de que essa questão entrasse na pauta. V.
Ex~, no ano passado, era contrário a que se incluísse esse
tema para discussão e votação. Portanto, não procede o argu
mento de V. Ex~, qual seja, de que aqueles q.ue se posicio
naram favoráveis â antecipação do plebiscito estão tocando
a toque de caixa a matéria. V. Ex~, no ano passado - e
eu estava na Liderança do meu partido - se opunha a colocar
isso em discussão. O Deputado Ulysses Guimarães, como
Presidente da Comissão, procurou todos os partidos antes
de submeter a votos .a emenda. Nos trabalhos da Comissão
Espeçial, o partido de V. Ex~ não participou, porque era con
tra. E um direito democrático a obstrução e o boicote. Acho
que V. Ex~ tem que assumir claramente que está fazendo
obstrução - e eu respeito sua posição, - mas digo a V.
Ex~ que vou me colocar contrariamente à obstrução, porque
fazemos um j9go democrático e transparente. Esse argumento
de V. Ex~, Deputado Vivaldo Barbosa, não cabe. V. Ex~

sabe que eu conheço inclusive as técnicas regimentais. Vai
haver a discussão dessa matéria. Se não tivermos um quorum
qualificado, não iremos votar essa matéria hoje, mas não pode
mos ficar com essa questão sem o processo de encaminha
mento dentro do Congresso.

V. Ex" Sr. Presidente, sabe, tanto quanto eu e o Depu
tado Vivaldo Barbosa, que, se não se detonar o processo
de tramitação da matéria, com a maior facilidade, se empur
rará com a barriga. Esse não é o interesse daqueles que aprova
ram ou votaram contra a antecipação do plebiscito. Portanto,
Sr. Presidente, é necessário que faça este registro.
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Aliás, essa foi uma das poucas comissões em que tanto
o Presidente quanto o Relator se empenharam para cumprir
os prazos e chamar todos os partidos para que acompanhassem
não o mérito da questão, mas apenas a discussão da anteci
pação ou não do plebiscito. Essa é a questão que vamos votar.
Não vamos debater sobre o parlamentarismo ou o presiden
cialismo. Esse é um debate que será feito com a sociedade.
Ela é que vai deliberar se quer o parlamentarismo ou o presi
dencialismo.

O Sr. José Vicente Brizola - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ VICENTE BRIZOLA(PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sem prejuízo do direito
de resposta do Deputado Vivaldo Barbosa, observei que al
guns deputados do meu partido, equivocadamente, foram con
tra o voto de Liderança que era "não". É possível que esses
deputados retifiquem o seu voto neste microfone?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Regimento
não contempla a hipótese. V. Ex' pode fazer a retificação
para obter o efeito político pretendido. É perfeitamente natu
ral, mas o voto consignado é inalterável.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas encaminhar a
matéria, em função da polêmica que se está criando.

A decisão é que queremos votar hoje. Esta é uma questão
política. Não se está querendo impedir nenhum processo de
discussão; está se querendo decidir e, se isto não for feito
hoje, não haverá tempo, de acordo com os interesses daqueles
que querem a antecipação do plebiscito, de votar em dois
turnos nesta Casa e depois no Senado Fedeml. Não adianta
a discussão polêmica do mérito. Este será discutido nos deba
tes na televisão, em praça pública, nas campanhas pelo presi
dencialismo ou pelo parlamentarismo. Esta é a decisão que
se faz urgente e necessária.

O Sr. Prisco Viana - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. PRISCO VIANA (PDS - BA-Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, apelo a V. Ex' que encerre esta
votação mitigada, aguardando-se o quorum gota a gota, pingo
a pingo. Tem V. Ex' que encerrar a votação; do contrário,
estaremos manobrando em favor de algum interesse que não
é o de se ter o resultado imediato da votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Encerrarei a
votação logo após ouvir o Deputado Vivaldo Barbosa.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas responder às
referências feitas pelo Deputado José Genoíno. Referiu-se
S. Ex' a um debate que efetivamente aconteceu na Comissão
Especial, uma Comissão que trabalhou rápida, eficiente e
celeremente, a qual foi presidida pelo ilustre Deputado Ulys-

ses Gui.marães, que usou de zelo i.nexcedível para apressar
os trabalhos e cumprir a sua tarefa, o que fez com exemplar
zelo e rapidez, assim como a Mesa, que, também, com exem
plar zelo e muita rapidez, coordena este processo de votação.

Sr. Presidente, queria dizer ao Deputado José Genoíno
que da discussão na Comissão Especial participaram quarenta
e poucos Deputados, e somos 503. A discussão que aconteceu
na Comissão não substitui' a discussão séria, profunda e res
ponsável que deve acontecer em plenário. No plenário, 503
deputados irão votar e não quarenta e poucos. O apelo que
fizemos a V. Ex' e reiteramos é para encaminhar agora. Não
estamos votando uma simples antecipação. Está prevista na
emenda a criação de uma Comissão de Antecipação da Refor
ma Constitucional.

Sr. Presidente, apelamos para V. Ex' no sentido de que,
antes dessa votação, procure os líderes parlamentaristas para
uma grande, profunda e responsável discussão sobre o teor
dessa emenda que será submetida à votação neste instante.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está encerrada
a votação.

Antes de proclamar o resultado, determino aprorrogação
da sessão até o esgotamento da Ordem do Dia.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - a Mesa
vai proclamar o resultado:

VOTARAM:

@m ~5

mo ~

Abstenção 3
Total 407

o requerimento foi aprovado.
Está encerrada a discussão.

VOTARAM OS SRS. DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida ~ Sim
Avenir Rosa - Sim
Francisco Rodrigues - Sim
João Fagundes - Sim'
Júlio Cabral- Sim
Marcelo Luz - Sim
Rubem Bento - Sim.

Amapá

Aroldo Góes - Não
Eraldo Trindade - Sim
Fátima Pelaes - Sim
Gilvan Borges - Sim
Lourival Freitas - Não
Murilo Pinheiro - Sim
Sérgio Barcellos - Sim
Valdenor Guedes - Não.

Pará

Alacid Nunes - Sim
Carlos Kayath - Sim
Eliel Raodrigues - Sim
Giovanni Queiroz - Sim
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Hermfnio Calvinho - Sim
Hilário Coimbra - Sim
José Diogo - Não
Mário Chermont - Sim
Mário Martins - Sim
Osvaldo Melo - Sim
Paulo Rocha - Não
Paulo Titan - Sim
Socorro Gomes - Não
Valdir Ganzer - Não.

Amazonas

Eduardo Braga - Sim
Ézio Ferreira - Sim
Pauderney Avelino - Sim
Ricardo Moraes - Não.

RondOnia

AntÔnio Morirnoto - Sim
Carlos Camurça - Sim
Maurfcio Calixto - Sim
Pascoal Novaes - Sim
Raquel Cândido - Sim
Reditário cassol - Sim.

Acre

Adelaide Neri - Sim
Célia Mendes - Sim
Francisco Di6genes - Sim
João Tota - Não
Mauri Sérgio - Sim.

Tocantins

Derval de Paiva - Sim
Edmundo Galdino - Sim
Hagah6s Araújo - Sim
Leomar Quintanilha - Sim
Paulo Mourão - Sim.

Maranbao

César Bandeira - Sim
Cid Carvalho - Sim
Daniel Silva - Sim
Eduardo Matias - Sim
Francisco Coelho - Sim
Jayme Santana - Sim
João Rodolfo - Sim
José Carlos Sab6ia - Não
José Reinaldo - Sim
Pedro Novais - Sim
Sarney Filho - Sim.

ceará

Antônio dos Santos - Sim
Ariosto Holanda - Sim
Carlos Benevides - Sim
Carlos Virgflio - Sim
Edson Silva - Não
Ernani Viana - Sim
Gonzaga Mata - Sim
Jackson Pereira - Sim

José Linhares - Sim
Luiz Girão .:.. Não
Luiz Pontes - Sim
Marco Penaforte - Sim
Maria Luiza Fontenele - Não
Mauro Sampaio - Sim
MOfOni Torgan - Sim
Orlando Bezerra - Sim
Pinheiro Landim - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim
Vicente Fialho - Sim.

Piauí

B. Sá -Não
Caldas Rodrigues - Sim
Ciro Nogueira - Sim
Jesus Tajra - Sim
João Henrique - Sim
José Luiz Maia - Sim
Murilo Rezende - Sim
Mussa Demes - Sim
Paulo Silva - Sim.

Rio Grande do Norte

Aluizio Alves - Abstenção
Fernando Freire - Sim
Flávio Rocha - Sim
Henrique Eduardo Alves - Sim
Iberê Ferreira - Sim
João Faustino - Sim
Lafre Rosado - Sim
Ney Lopes - Sim.

Paral~a

Adauto Pereira - Sim
Efraim Morais - Sim
Evaldo Gonçalves - Sim
Francisco Evangelista - Não
Ivan Burity - Sim
José Luiz Clerot - Sim
José Maranhão - Sim
Lúcia Braga - Não
Rivaldo Medeiros - Sim
Robson Paulino - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - Não
Fernando Bezerra Coelho - Sim
Gilson Machado - Sim

Inocêncio Oliveira - Sim
João Colaço - Sim
José Carlos Vasconcellos - Sim
José Mendonça Bezerra - Sim
José Moura - Não
José Múcio Monteiro - Sim
Luiz Piauhylino - Não
Maurflio Ferreira Lima - Sim
Maviael Cavalcanti - Sim
Miguel Arraes - Não
Nilson Gibson - Sim
Osvaldo Coelho - Sim
Renildo Calheiros - Não
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Ricardo Heráclio - Sim
Roberto Franca - Não
Roberto Freire - Sim
Roberto Magalhães - Sim
Salatiel Carvalho - Sim
Sérgio Guerra - Não
Wilson Campos - Sim.

Alagoas

José Thomaz Nonô - Sim
Mendonça Neto - Não
Olavo Calheiros -
Roberto Torres - Sim
Vitório Malta - Sim.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Sim
Everaldo de Oliveira - Sim
Jerônimo Reis ... Sim
José Teles - Sim
Messias Góis - Sim.

Bahia

Alcides Modesto - Não
Ângelo Magalhães - Sim
Aroldo Cedraz - Sim
Benito Gama - Sim
Beraldo Boaventura - Não
Clóvis Assis - Sim
Eraldo Tinoco - Sim
Félix Mendonça - Sim
Geddel Vi~ir;a Lima - Sim
Genebaldo Correia - Sim
Haroldo Lima - Não
Jabes Ribeiro - Sim
Jairo Azi - Sim
Jairo Carneiro - Sim
João Almeida - Sim
João Carlos Bacelar - Sim
Jonival Lucas -Sim
Jorge Khoury - Sim
José Carlos Aleluia - Sim
José Falcão - Sim
José Lourenço - Sim
Jutahy Júnior - Sim
Leur Lomanto - Sim
Luís Eduardo - Sim
Luiz Moreira - Sim
Luiz Viana Neto - Sim
Manoel Castro - Sim
Marcos Medrado - Sim
Nestor Duarte - Sim
Prisco Viana - Não
Ribeiro Tavares - Sim
Sérgio Brito - Sim
Sérgio Gaudenzi - Não
Tourinho Dantas - Sim
Waldir Pires - Não.

Minas Gerais

Aécio Neves - Sim
Agostinho Valente - Não

Aloisio Vasconcelos - Sim
AnnibaI Teixeira - Sim
Aracely de Paula - Sim
Armando Costa - Sim
Avelino Costa - Sim
Célio de Castro - Não
Edmar Moreira - Sim
Elias Murad - Sim
Felipe Neri - Sim
Fernando Diniz - Sim

,Genésio Bernardino - Sim
I Humberto Souto - Sim
Ibrahim Abi-Ackel - Não
Irani Barbosa - Sim
]Srael Pinheiro - Sim
João Rosa - Sim
José Aldo - Sim
José Belato - Sim
José Geraldo - Sim
José Santana de Vasconcelos - Não
José Ulisses de Oliveira - Sim
Lael Varella - Não
Luiz Tadeu Leite - Sim
Maurício Campos - Sim
Neif Jabur - Sim
Nílmário Miranda - Não
Odelmo Leão - Sim
Osmânio Pereira - Sim
Paulino Cícero de Vasconcelos - Sim
Paulo Afonso Romano - Sim

.. Paulo Delgado - Não
Paulo Heslander - Sim
Raul Belém - Sim
Romel Anísio - Sim
Samir Tannús - Sim
Sandra Starling - Não
Saulo Coelho - Sim
Sérgio Naya - Sim
Tilden Santiago - Não
Vittorio Medioli - Sim
Wagner do Nascimento - Sim
Wilson Cunha - Sim
zaire Rezende - Sim.

Espfrito Santo

A1oizio Santos - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - Sim
João Baptista Motta - Sim
J6rio de Barros - Sim
Nilton Baiano - Sim
Paulo Hartung - Sim
Rita Camata - Sim
Roberto Valadão - Sim
Rose de Freitas - Sim.

.Rio de Janeiro

A1dir Cabral - Não
Álvaro Valle - Sim
Artur da Távola - Sim
Benedita da Silva - Não
Carlos Alberto Campista - Não
Carlos Santana - Não
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Cêsar Maia - Sim
Edésio Frias - Não
Eduardo Mascarenhas - Não
Fábio Raunheitti - Sim
Francisco Silva - Sim
Jair Bolsonaro - Sim
Jamil Haddad - Não
João Mendes - Sim
José Carlos Coutinho - Não
José Egydio - Sim
José Vicente Brizola - Não
Junot Abi-Ramia - Não
Laprovita Vieira '- Shn
Lysaneas Maciel - Não
Márcia Cibilis Viana - Não
Marino Clinger - Não '
Nelson Bornier - Não
Paulo Ramos - Sim
Roberto campos - Sim
Roberto Jefferson - Sim
Rubem Medina - Sim
Sandra Cavalcanti - Sim
Sérgio Arouca ..: Sim
Sérgio Cury - Não
Sidney de Miguel - Não
Simão Sessim "- Sim
Vladimir Palmeira - Não:

SQo Paulo

Alberto Goldman - Sim
Aldo Rebelo - Não
Aloizio Mercadante - Não
André Benassi - Sinl " ,
AntOnio Carlos Mendes Thame - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Sim
Ary Kara - Sim
Cardoso Alves - Não
Cunha Bueno - Não
Delfim Netto - Sim
Diogo Nomura"': Sim
EduardO Jorge - Não
Ernesto Gradella ..:, Não
Euclydes Mello - Sim
Fábio Feldmann - Sim
Fábio MeirelÍes - Sim
Fausto Rocha - Sim
Florestan Fernandes - Não
Gastone Righi - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Heitor Franco - Sim
Hélio Bicuda - Não
Hélio Rosas - Sim
Irma Passoni - Não
João Mellão Neto - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Sim,
José Cicote - Não
José Dirceu - Não
José Genofno - Não
José Maria Eymael - Sim
José Serra - Sim
Jurandyr Paixão - Sim
Koyu lha - Sim
Uberato Caboclo - Não

Luiz Carlos Santos - Sim
Luiz Gushiken - Não
Magalhães Teixeira - Sim
Maluly Netto - Sim
Manoel Moreira - Sim
Marcelino Romano Machado - Não
Marcelo Barbieri - Sim
Maurici Mariano - Sim
Mendes Botelho - Sim
Nelson MarquezeIli - Sim
Osvaldo Stecca - Sim
Pedro Pavão - Sim
Ricardo Izar - Sim
Roberto Rollemberg - Sim
S610n Borges dos Reis - Sim
Tadashi Kuriki - Sim
Tidei de Uma - Sim
Tuga Angerami - Sim
Ulysses Guimarães - Sim
Vadão Gomes - Sim
Valdemar Costa - Sim
Walter Nory - Sim.

Mato Grosso

João Teixeira - Sim
Joaquim Sucená - Sim
Jonas Pinheiro - Sim
Rodrigues Palma - Sim
Wellington Fagundes - Sim.

Distrito Federal

Augusto Carvalho_.,. Sim
Chico Vigilante - Sim
Eurides Brito - Sim
Maria Laura - Sim
Os6rio Adriano - Sim
Paulo Octávio - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim.

Goiás

Délio Braz - Sim
João Natal - Sim
Lázaro Barbosa - Sim
Lúcia Vânia - Sim
Mauro Borges - Sim
Mauro Miranda - Sim
Osório Santa Cruz - Sim
Paulo Mandarino - Sim
Pedro Abrão - Sim
Roberto Balestra - Sim
Ronaldo Caiado - Sim
Virmondes Cruvinel - Sim
'li; Gomes da Rocha - Sim.

Mato Grosso do Sul
Blfsio Curvo - Sim
George TakilllOto - Não
José Elias - Não
Valter Pereira - Sim.
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Paraná

Abelardo Lupion - Sim
Antônio Barbara - Sim
Antônio Deno - Abstenção
Basílio Villani - Sim
Carlos Roberto Massa - Sim
Carlos Scarpelini - Sim
Edésio Passos - Não
Edi Siliprandi - Não
Élio Dalla-Vecehia - Não
Flávio Ains- Sím
Ivânio Guerra - Sim
Joni Varisco - Sim
Luiz Carlos Hauly - Sim
Max Rosenmann - Sim
Munhoz da Rocha - Sim
Otto Cunha"- Sim
Paulo Bernardo - Não
Pedro Tonelli - Não
Romero Filho - Sim
Rubens Bueno - Sim
Said Ferreirá- Sim
WernerWanderer - Sim
Wilson Moreira - Sim.

Santa catarina,

Ângela Amin - Sim
César Souza - Sim
Dejandir Dalpasquale - Sim
Eduardo Moreira - Sim
Hugo Biehl - Sim
Jarvis Ga'idzinski - Sim
Luci Choinacki - Sim
Luiz Henrique - Sim
Nelson Morro - Sim
Neuto de Conto - Sim
Orlando Pachedo - Sim
Paulo' Duarte - Sim
Renato Vianna - Sim
Ruberval Pilotto - Sim.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Não
Adroaldo Streck - Sim
Adylso:p ,Motta - Sim
Amaury MUller - Não
Antônio Britto - Sim
Arno Magarinos - Sim
Carlos Cardinal - Não
Eden Pedroso - Sim
Fernando Carrion - Sim
Fetter Júnior - Sim
Germano Rigotto - Sim
Ibsen Pinheiro - Abstenção
Ivo Mainardi - Sim
José Fortunati - Não
Lufs Roberto Ponte - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Odacir Klein - Sim
Osvaldo Bender - Sim
Paulo Paim - Não

Telmo Kirst - Sim
Valdomiro Lima - Não
Victor Faccioni - Sim
Wilson Müller - Não

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Passa-se à vota
ção da matéria.

Para encaminhar, inscrito para faz,ê-Io contrariamente,
tem a palavra o Deputado Maurílio Ferreira Uma.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB - PE.
Sem revisão do orador.),- Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Depu
tados, alguns séculos atrás, o Império Romano se dividiu em
Império do Oriente e do Ocidente. Enquanto as forças bárba
ras, ameaçayam Bizâncio, capital do Império Romano do
Oriente, grandes sábios daquele império se n~uniam para dis
cutir o sexo dos anjos.

Aqui; no Congresso Nacional, estamos numa discussão
que fascina as elites políticas e intelectual do País. Mas, se
sairmos deste prédio e mergulharmos no Brasil real, ali perto
da rodoviária, por exemplo, veremos que não há ninguém
interessado na discussão entre parlamentarismo e pr~siden

cialismo. Quero, portanto, salientar a completa falta de sinto
nia entre as instituições políticas e o Brasil real.

Na Comissão Especial votei favoravelmente ã apreciação
da el11enda constitucional pelo Plenário e tive; irichisive, a
honra de ter aprovada a única emenda introduzida no texto.
Fiz questão de destacar, naquele momento, que meu posicio
namento favorável na Comissão não significava um posiciona
mento favorável no Plenário. Repetirei aqui as razões pelas
quais me oponho à introdução do sistema. parlamentarista
no Brasil, começando pelo fim e não pelo começo. Quero
dizer cIaramynte aos Srs. Parlamentares que considero ato
de irresponsabilidade a pura e simples transferência dos pode
res do Executivo, inerentes ao Presidente. da República, a
um Primeiro-Ministro e a um Gabinete que terão de governar
com instituições políticas deformadas. Nenhum Primeiro-Mi
nistro e nenhum Gabinete conseguirá governar este País sem
que muqanças profundas sejam realizadas na composição
da Câmara dos Deputados e na lei que regulaIpenta o acesso
dos partidos políticos ao Parlamento. O que fascina os.il)telec
tuais e as elites dirigentes, políticas no parlamentarismo é a
estabilidade. política.

V. Ex" precisam levar em conta que na vitrina da demo
cracia, a Europa, o.Gabinete e o Primeiro-Ministro não convi
vem com a anarquia partidária. Um número reduzido de parti
dos políticos, representativos de correntes de opiniões existen
tes na sociedade, compõe os parlamentos europeus.

No entanto, nesta Casa há dezessete partidos políticos,
que aume~tarão para mais de trinta qua!1~o vier o parlamen
tarismo, e o Primeiro-Ministro ficará submetido a uma nego
ciação difícil" com partidos e com lideranças que não têm
responsabilidáde perante a opinião pública.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)~Deputado Mau
n1io Ferreira Lima, apelo a V. Ex' no sentido de que observe
o limite regimental. O tempo de V. Ex' está esgotado.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA - Qual era o
meu tempo?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Cinco minutos.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA - Peço a V. Ex'
que me conceda mais dois minutos, para encerrar.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não posso con
ceder. Peço a V. Exª que encerre o seu pronunciamento.
A Mesa observará o mesmo rigor com os demais oradores,
porque a votação é complexa, com muitos destaques.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA - Sr. Presidente
apesar de ser indiferente à população, esse tema é de alt~
relevância, e não podemos tratá-lo de maneira superficial.
Esta é uma votação que implica profunda repercussão sobre
a vida política nacional, por isso, recorro à magnanimidade
desta Casa solicitando mais dois ou três minutos para concluir
meu raciocínio. (Apupos.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa, saben
d? q~e V. Exª pode ser profundo nos cinco minutos de que
dlspoe, pede que encerre seu pronunciamento.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA -- A composição
desta Casa não representa as forças hegemônicas do País.
Esta Casa é composta por Deputados, eleitos na sua maioria
por Estados sem população e sem eleitorado. Isso é um entu
lho autoritário. Foi a ditadura militar que aumentou a bancada
dos grotões, em detrimento das bancadas dos grandes centros
urbanos. Em qualquer país do mundo os deputados repre
sentam a população. O equilíbrio federativo é dado pelo Sena
do ou por outras instituições.

Voto contra essa emenda. No plebiscito irei para a televi
são advertir a população brasileira de que é um ato de irrespon
~abilidade se alterar o sistema de governo Sl~m se proceder
aquelas mudanças sérias nas instituições políticas e na legisla
ção partidária. A única proposta de mudanç;a que escuto é
a.~e ~oto distrital, que é, ~a realidade, restabelecer o deputado
blOnICO, sem voto, o eleIto em convenções fraudadas, onde
prevalece a ata e não a participação dos militantes.

Voto contra e advirto a Nação brasileira de que considero
o parlamentarismo um aperfeiçoamento instiltucional, o qual
s6 funcionará se as instituições forem aperfeiçoadas. (Palmas.)

O Sr. João Paulo - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)- Tem V. Exª
a palavra.

O SR. JOÃO PAULO (PT - MG. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex~ registrar o meu
voto. Apesar de ter votado, o meu nome não apareceu no
painel.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Exª será
atendido.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente,. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) _. Ê uma questão
de ordem? Estamos em processo de votação.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Ê uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- Então formu-
le-a, Deputado Vivaldo Barbosa. '

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do ora?or.) - Sr. Presidente, é da praxe parlamentar iniciar
se a dIscussão da matéria concedendo a palavra a quem é
a se~ favor e, depois, a quem é contra ela. Parece que V.
Exª Inverteu a orde~: .Deste ~odo, solicito a V. Exª que
retome a praxe de InICIar a dIscussão, para saber quem é
a favor e quem é contra.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa tem
observado a rigorosa alternância desde que começou a sessão.
Por esta razão, teve a palavra o Deputado Maurílio Ferreira
Lima, uma vez que o último orador da discussão fora a Depu
tada Sandra Cavalcanti. A Mesa vai conceder seis minutos
improrrogá~eis, ao Deputado Roberto Magalhães, inscrit;
para e~camlllhara favor, por um princípio de eqüidade, desde
que fOI esse o tempo de que dispôs o Deputado Maurílio
Ferreira Lima.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (Bloco - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há setenta anos, em
1922, um grupo de intelectuais brasileiros, liderado por paulis
tas, como Guilherme de Almeira, fez a Semana do Moder
nismo; mudou não somente o sentido, o conteúdo da nossa
literatura, mas d~u aos brasileiros a consciência de que a
nossa lIteratura tmha que ser brasileira e não apenas uma
importação de modelos estrangeiros, sobretudo europeus.
. Passa.dos setenta anos, nós, brasileiros, paulistas ou não,
mtelectuals ou não, temos em nossas mãos a oportunidade
de fazer na área política aquilo que nossos irmãos fizeram
em 1922: a modernidade política. E como fazermos essa mo
dernidade? Dando ao povo brasileiro a oportunidade de dizer,
com isenção, com equilíbrio, com reflexão, sem ingerências
indébit~s, qual opção pretende: se presidencialismo ou parla
m~ntansmo; se república ou monarquia. Não importa qual
se~a o veredicto; o que importa é que haja veredicto e que
seja soberano. Não será soberano se o realizarmos em 7 de
s~tembro de 1993, porque estará prejudicado, estará perver
tIdo pela campanha presidencial já nas ruas.

Hoje, somos responsáveis nesta Casa por dar ou não
dar 'liOS brasileiros, em abril de 1993, o direito de manifestar
livr~me~te sua vontade. Temos um exemplo que não está
mUlto dIstante. Temos o exemplo de 1986. Não se fez a Consti
tuinte autônoma porque não se queria uma Constituição autô
noma. Fez-se uma Constituinte com eleição dos Constituintes
ao lado da escolha de Governadores; e o povo não escolheu
ning~ém para fazer Constituinte aqui em Brasília, votou nos
candIdatos ao Governo e, na trilha desses candidatos votou
em candidatos que não tinham compromissos e sequer f~lavam
de Constituinte.

Por tudo isso, quero dizer ao Presidente e a esta Casa
que, sem emoci0Il:alismo, temos de assumir a responsabilidade
do momento. Vamos dizer "não" ao emocionalismo que levou
até mesmo o meu nobre amigo Deputado Prisco Viana a
cometer a grande injustiça de dizer que a emenda que estamos
discutindo agora é apenas urna manobra para fazer publicidade
do parlamentarismo. Injusto, porque o Deputado que se cha
ma José Serra há dois anos luta, e assiti à sua luta - a nossa
luta - na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Se quiséssemos apenas fazer publicidade teríamos feito
desde então, com muito menos esforço, mas o que queremos
é uma coisa muito diferente. Queremos aquilo que todo parla
mentar c~:msciente deseja. O que é? A vontade popular respei
tada, seja qual for a sua decisão. E mais, não admitimos
parlamentarismo sem prévio plebiscito, sem a vontade popu
lar; não admitimos parlamentarismo antes de primeiro de ja
neiro de 1995, porque não somos golpistas. Queremos, sim,
a decisão do povo brasileiro; e se ela for favorável nós verifica
remos, durante os meses entre o plebiscito e a revisão, quais
são os pontos a serem modificados da Carta, selecionaremos
os que são consensuais e lealmente, no voto, decidiremos
aqueles que não forem consensuais.
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Meus amigos, a sorte deste País talvez seja decidida nesta
noite e confio que esta Câmara não vai falhar, não vai faltar
ao Brasil.

Muito obrigado. (Muito bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra,
por cinco minutos, o Deputado Cunha Bueno, para encami
nhar contrariamente.

O SR. CUNHA BUENO (PDS - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, por que cinco minutos e não seis
minutos, como o orador anterior?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O orador ante
rior dispôs de seis minutos, mas usou quatro minutos e meio,
e a Mesa voltará a aplicar o Regimento Interno, concedendo
cinco minutos para cada um dos dois últimos oradores.

O SR.CUNHA BUENO - Se o orador anterior não tinha
o que falar, Sr. Presidente, tenho eu o que falar porque fui
o autor da proposição na Assembléia Nacional Constitinte,
o condutor da vontade popular, expressa por 45 mil assina
turas, talvez uma das emendas populares aprovadas pela sobe
rania da Assembléia Nacional Constituinte, que mandava rea
lizar um plebiscito em 7 de setembro de 1993, para que o
povo pudesse pela primeira vez na História do Brasil dizer
qual a forma e o sistema de governo em que desejaria envolver
o seu destino. Alguns querem a antecipação do plebiscito,
outros querem a prorrogação do plebiscito e outros que o
plebiscito não se realize.

Isso é o que tenho sentido nesta Casa, Sr. Presidente.
Essa história de postergar, de antecipar ou de não realizar
já é velha e conhecida daqueles que militam em favor da
causa da monarquia parlamentarista. Logo após o golpe mili
tar de 15 denovembro de 1889, o Governo Provisório, no
Decreto n9 1, art. 19 , dizia que a república era provisória
e, no art. 79 , prometia a realização de um plebiscito que até
hoje não aconteceu. Portanto, sabemos que, além de não
ter acontecido o plebiscito prometido, aqueles que deram o
golpe na vida parlamentar do País fizeram ainda mais: proibi
ram através da Constituição - e foram sete as Constituições
- republicanas - a discussão da própria república, porque
tornaram, através da cláusula pétrea, a república intocável.

Conseguimos nós, na Assembléia Nacional Constituinte,
a realização deste plebiscito, com apoio dos parlamentaristas
que já tinham perdido a batalha neste plenário.

E vejo hoje que novamente os parlamentaristas, aqueles
que defendem a república, incorrem em novo erro, porque
com o quorum que se vai votar essa matéria do dia de hoje,
vai ser derrotada a emenda que pretende antecipar o plebis
cito. É mais um erro que estão cometendo, é mais uma arbitra
riedade à Constituição brasileira, que já determinou a realiza
ção. desse plebiscito a 7 de setembro. Por que mudar se já
está marcada e determinada a data?Para fugir das eleições
presidenciais? Ao contrário. Gostaria até de poder me con
frontar com as eleições presidenciais neste plebiscito para mos
trar os erros, a enganação que são, pois que dividem o País,
custarão pelo menos 1 bilhão de dólares ao candidato que
pretender se viabilizar nelas.

Portanto, sem dúvida nenhuma, o confronto desses dois
sistemas só poderia ser benéfico aos Parlamentaristas como
um todo, mas principalmente a nós, os monarquistas, que
pretendemos ter na chefia do Poder Moderador não alguém
compromissado com grupos os partidos políticos, não alguém
compromissado com grupos econômicos que financiem as suas

campanhas, mas alguém com a neutralidade suficiente de po
der garantir a harmonia e a independência dos três Poderes,
o que lamentavelmente nao ocorre nos dias de hoje.

Sr. Presidente, eu, como parlamentarista, votarei contra
a antecipação do plebiscito, porque não quero ver compro
metida a luta de 45 mil brasileiros que, por meu intermérdio,
conseguiram escrever na Constituição brasileira que esse ple
biscito deve ser realizado. Não quero ver comprometida a
realização desse plebiscito. E sei que nem o tribunal Superior
Eleitoral, que hoje se ocupa das eleições municipais, nem
esta Casa, que também já se envolve com as eleições munici
pais, terão tempo suficiente para regulamentar o plebiscito
para abril de 1993. Chegaremos às urnas sem campanha, e
o eleitpr brasileiro, mais uma vez desinformado, vai votar
no clima festivo das "Diretas já"ou da "Constituinte já",
como se essa fosse a salvação do País.

Como parlamentarista, voto contra a antecipação do ple
biscito, e nem o precisava fazer, porque a votação se dará
dentro de instantes e o antecedente da votação anterior já
garante que essa antecipação não vai passar. Mas lamento
que os parlamentaristas mais uma vez procurem mudar aquilo
que já está determinado pela Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O último orador
inscrito para encaminhar a votação disporá de seis minutos
na tribuna, tempo de que dispôs o Deputado Cunha Bueno.

Para encaminhar favoravelmente, concedo a palavra ao
eminente Devutado Ulysses Guimarães.

O SR. ULYSSES GUIMARÃES (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) -Sr.Presidente, Srs. Deputados que comun
gam da nossa idéia e democraticamente aqueles que discordam
de nós neste episódio que tem força de preliminar, quero,
acredito que em nome da cidadania, o direito de fazer um
apelo a todos, não somente no sentido de que votem pela
antecipação, mas também no de que haja uma ordenação,
uma disciplinação da matéria, a fim de que seja corretamente
tratado um assunto sem dúvida histórico, que vai atingir, com
certeza, na abrangência da decisão que se firmar no plebiscito,
a estrutura de todos os Poderes deste País: o Legislativo,
o Executivo e o próprio Judiciário, que deve sofrer grandes
transformações.

Quero dizer, Sr. Presidente e meus colegas, em primeiro
lugar, que, aprovada a antecipação, como estamos certos que
irá ocorrer (e interpretamos, penso, por manifestações havi
das, o que a Nação quer) ao estabelecer a data de 21 de
abril do ano que vem, vamos abrir uma instância indispensável
para que se possa disciplinar o plebiscito - não retirar atribui
ções do Judiciário, mas, sim, repito, disciplinar esse plebiscito,
inclusive quanto ao acesso aos meios de comunicações de
massa, quanto à possibilidade de utilizarmos todos os instru
mentos para o esclarecimento da população brasileira.

Depois do plebiscito. Sr. Presidente, abre-se outra fase
fundamental. Mas antes de sua realização, em época que consi
deramos apropriada inclusive para que seja um evento autôno
mo, em respeito ao cidadão, que precisa conhecer, precisa
saber, sem dúvida alguma não poderá haver qualquer interfe
rência que possa prejudicar a manifestação, a transparência,
a consciência do eleitorado brasileiro.

Feito isto, Sr. Presidente, instala-se uma nova instância
nesta Casa, pois, realizado o plebiscito, temos certeza de que
surgirão, em todo o País, Propostas, idéias e debates visando
não só à instrumentalização da decisão tomada no plebiscito,
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mas à discussão muito mais ampla, qual seja" a da latitude
com que teremos que fazer a revisão constitucional.

Então, Sr. Presidente, façamos deste plenário o fórum
do encontro da Nação, com força de preliminar, sem preju
dicar a soberania da decisão posterior, porque se não o fizer
mos com a aprovação desta emenda, outros setores certamente
irão fazê-lo. Esta Casa deve ser o canal, o espaço em que,
dentro até da técnica plural, colegiada, tram,parente que é
o parlamentarismo, serão preparadas e defendidas as idéias
que, na revisão posterior, poderão ser aceitas ou não.

Portanto, Sr. Presidente, ao encerrar, desejo dizer o se
guinte: é esta a circunstância, são estas as abrangências, é
este o método, é esta a forma específica de ação, é o trato
de cada assunto na sua devida época o que eu tenho a ousadia
de pedir, inclusive àqueles que discordam de mim; quero ape
nas que possamos garantir aquela disciplina que desejamos
que a Nação tenha, que possamos, repito, ter especificamente
no debate de assuntos específicos.

Sr. Presidente, esta é uma hora histórica. Esta Casa nunca
faltou à História. Estou certo de que este momento, sob a
Presidência de V. Ex~ e com o voto daqueles que aqui estão,
marca o início de uma época melhor, porque cumpriremos
o nosso dever, principalmente em relação ao Irespeito à cidada
nia, ao eleitor brasileiro. (Palmas prolongadas. Muito bem!)

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -
Há sobre a mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUES

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais requeiro" destaque para votação

em separado do caput do art. 19 do Substitutivo à PEC n9

51-B de 1990, do Sr. José Serra.

Sala das Sessões, 25 de março de 1992 - Eden Pedroso,
Líder do PDT - Aldo Rebelo - Líder do PC do B -Célio
de Castro, Líder do PSB.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais requeiro destaque para votação

em separado do § 19 do art. 19 do Substitutivo à PEC n9

51 - B, de 1990 do Sr. José Serra.

Sala das Sessões, 25 de março de 1992. - Eden Pedroso,
Líder do PDT -Aldo Rebelo, Líder do PC do B -Célio
de Castro, Líder do PSB.

REQUERIMENTO

Requeremos, nos termos regimentais destaque do § 19 ,

do art. 19, da Proposta de Emenda à Constituição n9 51, de
1990.

Sala das Sessões 25 de março de 1992. - José Dirceu
- SP,

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro destaque para votação

em separado do art. 29 do Substitutivo à PEC n" 51-B, de
1990, do Sr. José Serra.

Sala das Sessões, 25 de março de 1992. - Eden Pedroso,
Líder do PDT - Aldo Rebelo, Líder do PC do B - Célio
de Castro, Líder do PSB.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Gabinete da Liderança

Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
RequereIl}os, nos termos regimentais, DESTAQUE P \

RA VOTAÇAO EM SEPARADO da expressão "devendo
encerrar suas atividades até 21 de abril de 1994", contida
no art. 29, do substitutivo adotado pela Comissão Especial
à Proposta de Emenda à Constituição N9 51-B, de 1990, do
Deputado José Serra.

Sala das Sessões, 25 de março de 1992. -Eduardo Jorge,
Líder do PT - Roberto Freire, PPS - Célio de Castro, Líder
do PSB Aldo Rebelo, Líder do PC do B.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Requeiro destaque, para votação em separado, dos §§
29 e 39 do art. 19 do substitutivo à PEC n9 51, de 19<)0.

Sala das Sessões, 25 de março de 1992. - Prisco Viana,
Eden Pedroso, Líder do PDT - José Luiz Maia, Líder do
PDS.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro destaque para votação

em separado do § 2v do art. 19 do Substitutivo à PEC n9

51-B, de 1990, do Sr. José Serra.
Sala das Sessões, 25 de março de 1992 -003 Eden Pedro

so, Líder do PDT - Aldo Rebelo, Líder do PC do B 
Célio de Castro, Líder do PSB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Requeiro destaque, para votação em separado, do art.
39 e seus parágrafos do Substitutivo ao PEC n9 51 de 1990.

Sala das Sessões, 25 de março de 1992. - Prisco Viana
Eden Pedroso, Líder do PDT - José Luiz Maia, Líder do
PDS.

Senhor Presidente
Nos termos regimentais, requeiro destaque para votação

em separado do caput do art. 3° do Substitutivo à PEC nQ

51 - B, de 1990, do Sr. José Serra.
Sala das Sessões, 25 de março de 1992. -Eden Pedroso,

Líder do PDT, Aldo Rebelo, Líder do PC do B - Célio de
Castro, Líder do PSB.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais requeiro destaque para votação

em separado do § 1° do art. 39 do Substitutivo à PEC nQ

51-B, de 1990, do Sr. José Serra.
Sala das Sessões, 25 de março de 1992. - Eden Pedroso,

Líder do PDT - Aldo Rebelo, Líder do PC do B - Célio
de Castro, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Comissão
Especial ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou
submeter a votos o seguinte:

SUBSTITUTIVO

(Ressalvados os destaques)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

promulgam;nos termos do § 39 do art. 60, da Constituição
Federal, a seguinte Emenda constitucional:

Art. 19 O plebiscito de que trata o art. 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias realizar-se-á no dia
21 de abril de 1993.
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§ 19 A forma e o sistema de governo definidos pelo
plebiscito terão vigência em 19 de janeiro de 1995.

§ 29 A lei poderá dispor sobre a realização do plebiscito,
inclusive sobre a gratuidade da livre divulgação das formas
e sistemas de governo, através dos meios de comunicação
de massa concessionários ou permissionários de serviço públi
co, assegurada igualdade de tempo e paridade de horários.

§ 39 A norma constante do parágrafo anterior não ex
clui a competência do Tribunal Superior Eleitoral para expedir
instruções necessárias à realização da consulta plebiscitária.

Art. 29 Os membros do Congresso Nacional reunir-se
ão e instalarão a Assembléia de Revisão Constitucional, pre
vista no art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, em 6de outubro de 1993, devendo encerrar suas ativida
des até 21 de abril de 1994.

Art. 39 A elaboração dos trabalhos preparatórios da
revisão constitucional será realizada por Comissão integrada
por membros do Congresso Nacional, obedecido o critério
de proporcionalidade partidária e assegurada a participação
de pelo menos um parlamentar dos' partidos com represen
tação no Congresso Nacional.

§ 19 A Comissão será designada pelo Presidente da Me
sa do Congresso Nacional e se instalará até 15 de maio de
1993, e deverá concluir seus trabalhos preparatórios da revisão
constitucional até 6 de outubro de 1993.

§ 29 Os projetos de emendas à Constituição, de regi
mento interno e demais subsídios oferecidos pela Comissão
a que se refere este artigo, não limitarão a pauta de trabalho
da Assembléia de Revisão Constitucional, que deliberará so
beranamente sobre as matérias de sua competência.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Deputados que ocupem seus lugares nas bancadas para
que se inicie a votação pelo sistema eletrônico.

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, só quero solicitar a V. Ex' que faça
à Casa a seguinte advertência: posteriormente à votação da
emenda, caso ela seja aprovada - o que nós esperamos que
aconteça - serão votados os destaques, e, para a votação
dos destaques, necessitamos de quorum tão elevado quanto
o atual. Portanto, que ninguém deixe o Congresso, ninguém
deixe a Câmara, a fim de participar da votação dos destaques.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, utilizando
inclusive o argumento do Deputado José Serra, quero chamar
a atenção dos colegas para o fato de que, realmente, depois
da votação, há destaques importantes a serem votados. Há,
nesta emenda, e ninguém falou nisso, a previsão de ser consti
tuída uma comissão para decidir sobre a antecipação da revisão
constitucional. Essa proposta, Sr. Presidente, se aprovada a
emenda, nós teremos que derrubar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' está
encaminhando a matéria?

O Sr. Vivaldo Barbosa - Não, Sr. Presidente. Apenas
apóio o Deputado José Serra em sua solicitação de que perma
neçamos em plenário, para derrubarmos pelo menos esse dis
positivo. (Apupos.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa alerta
o Plenário sobre complexidade da votação. Eventualmente,
a matéria será singela, mas sua votação será complexa porque
será toda ela nominal, com quorum especialíssimo. E também,
se o Plenário me permite lembrar, em emenda constitucional
a obstrução é perfeitamente dispensável; só para a aprovação
é que se exige o quorum de 3/5, logo, o voto de 302 Srs.
Deputados. Conseqüentemente, a Mesa pode apelar para to
dos os Srs. Deputados, seja qual for o seu posicionamento,
no sentido de que votem, porque a simples presença do voto
não haverá de contribuir para o resultado, a menos que este
seja o desejo do votante. A Mesa quer apelar também Srs.
Deputados, no sentido de que as manifestações não envolvam
mais o encaminhamento da matéria, porque a discussão está
encerrada.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' tem
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, trata-se de um simples esclarecimento
sobre a votação. V. Exª referiu que todas as votações serão
com quorum qualificado de 3/5 para aprovação, no que diz
respeito ao conteúdo da matéria, que é a emenda constitu
cional e no caso de destaque para votação em separado. Em
relação a requerimento sobre a matéria que não seja destaque
de votação em separado, evidentemente não se aplica o quo
rum de 3/5, não é?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O que não for
matéria constitucional sofrerá deliberação e votação simbó
lica, exigido quorum simples.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar, em
nome do Partido Popular Socialista, o voto "sim" pela anteci
pação do plebiscito.

O Sr. Eliel Rodrigues - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRES(DENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. ELIEL RODRIGUES (PMDB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr.· Presidente, somente para me orientar.
Temos várias emendas referentes a essa matéria, que é de
autoria do Deputado José Serra. Indago a V. Ex": o que
vamos votar agora é o substitutivo já votado na Comissão,
cujo Relator é o Deputado Roberto Magalhães? O Deputado
Ulysses Guimarães apresentou essa matéria que trata, no art.
3', da criação da Comissão Especial nos trabalhos prepara
tórios de retificação da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - É pertinente
a questão de ordem de V. Ex~.
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A Mesa esclarece que se votará o substitutivo de autoria
do Deputado Roberto Magalhães, aprovado pela Comissão
Especial, ressalvados os destaques.

Vamos passar à votação.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. ÉDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT orienta a sua bancada a
votar "não".

o SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB tem uma
posição amplamente majoritária a favor da emenda. Inclusive
sua bancada recebeu recomendação da Comissão Executiva
Nacional do partido, a partir do seu Presidente Orestes Quér
cia, no sentido de votar "sim" com relação a esta matéria.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B, na Assembléia
Nacional Constituinte, votou intransigentememte a favor do
parlamentarismo. O parlamentarismo defendido pelo Senador
Afonso Arinos na época era o parlamentarismo com o voto
democrático, com o voto proporcional. Hoje está sendo vota
da a antecipação do plebiscito para, desse ponto de partida,
se levar o País de vento em popa ao parlamentarismo com
o voto distrital, sem democracia, especialmente sem os parti
dos pequenos e minoritários, como o meu PC do B.

O PC do 13 não só votará contra, como também anuncia
que, tendo sido defensor intransigente do parlamentarismo
na Assembléia Nacional Constituinte, se essa proposta for
aprovada fará campanha contra esse parlamentarismo que
se pretende, denunciando o seu caráter antidemocrático.

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socialista Brasileiro
reafirma a sua posição parlamentarista, mas, ao mesmo tem
po, votará contra esse projeto, na medida em que consagra
a possibilidade real de se fazer uma reforma da Constituição
pelos fundos.

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o PT, por decisão de seu Diretório Nacional
e de sua bancada, votará "sim" à emenda, sem prejuízo dos
destaques, e afirma que só caminhará com qualquer proposta
de reforma do sistema se houver amplas reformas democrá
ticas no País.

O SR. Luís EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - O Bloco solicita a toda sua bancada que vote
"sim".

o SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB votará "sim" ao Substitutivo
do Relator, Deputado Roberto Magalhães, à emenda.

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - DF. Sem revisão
da oradora.) - Sr. President~, o PTR libera a sua bancada,
mas aos que quiserem saber a posição da Líder, informo-lhes
que votarei "não" à antecipação do plebiscito.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PST votará "sim" pela anteci
pação do plebiscito.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PDS - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, embora a maioria da nossa
bancada seja favorável, respeito os outros companheiros que

têm uma visão diferente do assunto, já que a questão está
aberta em nosso partido.

O Líder em exercício votará "sim".

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o Líder sugere a sua bancada que
vote "sim".

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS ·(PDC - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por decisão unâni
me da bancada, recomendamos o voto "sim".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos votar.
Já discutimos, os Líderes manifestaram-se, e o tema é do
perfeito conhecimento de todos os Srs. Deputados.

A Mesa solicita aos Srs. Deputados que se encontram
nas bancadas que registrem seus códigos de votação.

Vamos tentar fazer com que a maioria dos votos se faça
nas bancadas, para que se acelere o processo de votação.

A Mesa aguardará mais alguns segundos, para que todos
possam ocupar seus lugares nas bancadas.

Os Srs. Deputados queiram selecionar seus votos.
(Processo de votação)

O Sr. Ibsen Pinheiro, Presidente, deixa a cadeira
da presid~ncia, que é ocupada pelo Sr. lnoc~ncio Olivei
ra, lq Secretário.

O Sr. Florestan Fernandes - Sr. Presidente, peço a V.
Ex· autorização para apresentar uma declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nobre De
putado Florestan Fernandes, V. Ex~ tem autorização.

O SR. FLORESTAN FERNANDES (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, passo a ler a declaração
de voto:

"Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, os De
putados infra-assinados declaram que votaram pela an
tecipação do plebiscito, na forma do parecer - com
emenda - da Comissão Especial, relatado pelo nobre
Deputado Roberto Magalhães, única e exclusivamente
em observância aos princípios que buscam preservar
o que se costuma denominar de "disciplina partidária".

Entendem que, na forma de pronunciamento lido
ontem na tribuna da Câmara pelo companheiro Depu
tado Hélio Bicudo, a antecipação é inconstitucional
e desastrosa do ponto de vista político, servindo tão-so
mente aos interesses das classes dominantes.

Assim, lamentam que a bancada do PT se tenha
inclinado por essa solução, que não serve à classe traba
lhadorâ.

Observam, ainda, que continuarão lutando para
modificar a posição do partido e de sua bancada, a
qual não pode deixar de considerar a atitude de seus
Deputados, que entendem uma prática não democrá
tica o "fechamento de questões" sobre problemas insti
tucionais.

As responsabilidades, nesses casos, vão além das
representações partidárias e atitudes assim assumidas
não podem ser ditadas por maiorias ocasionais.

Ê o que, neste instante da maior gravidade para
a vida institucional do País, para cuja desestabilização
concorre o próprio Partido dos Trabalhadores, ao im-
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por decisões erradas do ponto de vista constitucional,
e, pelo menos, equivocadas do ângulo político, deseja
mos deixar claro.

Sala de sessões, 25 de março de 1992.
Assinam os Srs. Hélio Bicudo, Florestan Fernan

des, Sandra Starling, Chico Vigilante, Edésio Passos,
Paulo Bernardo, José Fortunati, Irma Passoni, Lou
rival Freitas e João Paulo."

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Antes de
passar a palavra ao nobre Deputado José Serra, a Presidência
informa ao Plenário que hoje à noite deveremos ter ainda
cerca de seis votações nominais pelo sistema eletrônico.

Por isso, pedimos aos Srs. Deputados que permaneçam
no recinto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado José Serra.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, para reiterar o que V. Ex' disse,
temos de manter o quorum qualificado para todas as votações.
Para que uma emenda possa ser aprovada, necessitamos de
mais de 302 votos em cada uma das votações.

Portanto, é fundamental que os Deputados permaneçam
em plenário para essas votações. Esta é apenas a primeira
de uma série. E para todas elas necessitamos da presença
dos Parlamentares.

O Sr. Miro Teixeira - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, sou autor de declaração de voto
contra a antecipação do plebiscito. Obviamente, meu voto
está declarado, como o próprio título do instrumento sugere.
Votei "sim" por equívoco, talvez pelo acúmulo de trabalho
do dia de hoje. Não poderia manifestar-me contrariamente
ao que escrevi. Requeiro a V. Ex' que, ao anunciar o resultado,
compute o meu voto como "não", conforme deliberação ante
rior da Mesa, até porque sou autor do voto contrário, já
publicado no avulso. De acordo com o Regimento, a votação
é nominal, da qual o painel eletrônico é um instrumento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência registra a decisão do nobre Deputado Miro Teixeira,
que gostaria de ter votado "não".

O SR. MIRO TEIXEIRA - Não é isto. Eu votei "não".
Está escrito. O meu voto acompanha o avulso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Mas o que
vale é o sistema eletrônico, nobre Deputado. Se abrirmos
esse precedente, não encerraremos a votação. Está decidida
a questão.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, o que vale
é a vontade do Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ainda não
houve nesta Casa nenhum precedente sobre este assunto.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Não tenho dúvida quanto
a este resultado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência registra a decisão de V. Ex' na ,condição de autor

da declaração de voto. No entanto, o que conta na votação
é' o que está registrado no painel.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, hoje não
vai haver problema, porque a votação não será decidida por
um voto. Mas quero recorrer à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pois poderemos ter votação em que
isso volte a acontecer e para cujo resultado um voto seja
decisivo.

O que vale é a manifestação de vontade do Deputado.
O resultado não está proclamado, existe declaração de voto
encaminhada à Mesa e que acompanha os avulsos. Portanto,
recorro à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
não por conta desta votação, porque sobre esta não tenho
dúvida alguma, mas para que esta matéria seja discutida.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa acolhe
o recurso de V. Ex' A matéria virá à decisão do Plenário,
depois de ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

Durante a questão de ordem do Deputado Miro
Teixeira, o Sr. Inocêncio Oliveira, ]9 Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen
Pinheiro, Presidente.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, enquanto os Deputados registram
seus votos, considerando que temos cinco o seis votações
de destaques para votação em separado, os quais a Mesa
automaticamente é obrigada a aceitar, reafirmo àqueles que
querem a antecipação do plebiscito"que são necessários 302
votos para se garantir o destaque. E fundamental manter a
presença em plenário para garantir ou não o destaque. É
claro que queremos que alguns destaques sejam retirados do
texto, mas iJto será examinado no momento oportuno.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, enquanto aguardamos o encerra
mento da votação, e com a tolerância da Mesa, gostaria de
fazer, em nome da Liderança do PT, uma breve comunicação,
movido pelo respeito que tenho pelo companheiro de bancada,
Deputado Florestan Fernandes, e por outros que assinaram
o requerimento de destaque para votação em separado.

Em primeiro lugar, é importante que esses companheiros,
Çl.pesar de teri posição minoritária na bancada, mantenham
a unidade na ação, acompanhando a bancada e votando "sim"
pela antecipação do plebiscito.

Ao mesmo tempo, faço uma observação ao companheiro
Florestan Fernandes, no sentido de que não houve fechamento
da questão. Foi uma decisão democrática. Houve discussão
na bancada, e perdemos, inclusive eu. Democraticamente,
estamos encaminhando a posição majoritária, de cerca de
dois terços de votos na bancada.

É a ressalva que gostaria de fazer ao voto em separado,
registrado pelo companheiro Florestan Fernandes.
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Nesta oportunidade, quero deixar claro que, apesar disso,
estou votando em conjunto com a bancada, de forma livre
mente decidida. Não há fechamento de questão, mas uma
escolha democrática, ou seja, a de seguir OUI não a maioria
da bancada.

Parabenizo V. Ex~ por estar de acordo I:om a bancada,
mas critico o conceito equivocado contido em sua observação.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- Vou encerrar
o processo de votação, se não houver nenhum Deputado que
ainda queira votar.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, inúmeros Deputados estão se dirigindo
a este plenário para votar. Considerando que esta matéria
é da maior importância, solicito tolerância da Mesa. É neces
sário que um maior número de Deputados exerça o direito
de voto, para que não haja dúvidas sobre a decisão soberana
do Plenário.

O Sr. Roberto Magalhães - Sr. Presidente, na condição
de Relator da Comissão Especial incumbida de emitir parecer
sobre esta matéria, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (Bloco - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabamos de votar o
Substitutivo à Proposta de Emenda Constitucional n9 51, de
1990, de autoria do Deputado José Serra. Em consulta à Mesa,
tomei conhecimento de que há DVS para todos os artigos
do projeto. Indago: se o substitutivo for aprovado com todos
os DVS, vamos ter de aprovar, de novo, um por um? Ou
o ônus é de quem apresentou o DVS, que deve receber 302
votos para derrubar o que iríamos aprovar? Estou me anteci
pando para ganhar tempo - ainda não há o resultado 
para discutir matéria de suma importância. Senão, não aprova
remos nada.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente~, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

~ O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão do ora-
dor.) - Sr. Presidente, sobre a questão de ordem do nobre
colega, Deputado Roberto Magalhães, há somente um item
votado pelo Plenário de maneira soberana - vamos ver o
resultado - e que não poderá receber destaques: a anteci
pação da data.

O substitutivo é composto de partes autônomas. O art.
19 marca a data do plebiscito para o dia 21 de abril; seu
§ 19 determina a data da implantação, de forma e do sistema
de governo definidos pelo plebiscito, autônomo em relação
ao caput do art. 19 ; o art. 29 se refere à Ass,embléia de Revisão
Constitucional, também autônomo quanto ao caput do art.
19, e ao prazo para o encerramento dos trabalhos preparatórios
da revisão constitucional. Essas matérias são autônomas. Por
tanto, o destaque para votação em separado pode incidir sobre
as partes autônomas. Para o caput do art. 19, que trata da

data de realização do plebiscito, <mtecipando-o de 7 de setem
bro para 21 de abril, não pode haver destaque para votação
em separado.

Sr. Presidente, eu gostaria, para respaldar a minha posi
ção, de citar os incisos IV e V do art. 162 do Regimento
Interno: - .

Art. 162~

IV - "não será permitido destaque de expressão
cuja retirada inverta o sentido da proposição ou modi
fique substancialmente."

E, para que não haja dúvida, o inciso V diz:

"Art. 162. . .

V - o destaque será possível quando o texto des
tacado possa ajustar-se à proposição em que deva ser
integrado e forme sentido completo."

Portanto, somente para o caput do art. 19 não cabe desta
que para votação em separado. Para todas as outras partes,
autônomas, o Deputado, se cumprir a determinação regimen
tal, pode apresentar destaque para votação em separado.

O Sr. Prisco Viana - Sr. Presidente, peço a palavra
para contestar tanto o nobre Deputado Roberto Magalhães
quanto o ilustre Sr. Deputado José Genoíno.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. PRISCO VIANA (PDS - BA. Sem revisão do
orador.) ~ S1". Presidente, a tramitação da emenda constitu
cional merece tratamento especial em nosso Regimento Inter
no e está diséiplinada nos arts. 201 a 203 do Regimento In
terno.

O Deputado Ro~erto Magalhães questiona o quorum
para aprovação. Quer S. Ex~ que se altere a sistemática para
aprovação de proposta de emenda à Constituição. Ora, Sr.
Presidente, o Regimento é muito claro, quando diz expressa
mente que a proposta será aprovada se obtiver, em ambos
os turnos, três quintos dos votos dos membros da Câmara
dos Deputados, em votação nominaL Qualquer alteração no
processo de votação de proposta de emenda constitucional
precisará de três quintos dos votos favoráveis dos membros
da Câmara. Quem quiser derrotar o destaque que consiga
três quintos dos votos contra a matéria.

Quanto ao Deputado José Genoíno, a despeito do pro
fundo conhecimento e da habilidade com que interpreta e
aplica o Regimento, S. Ex~ não tem razão no que está susten
tando.

Sr. Presidente, o § 89 do art. 202 do Regimento diz o
seguinte:

"Art. 202.

§ 89 Aplicam-se à proposta de emenda a Consti
tuição, no que não colidir com o estatuto neste artigo,
as disposições regimentais relativas ao trâmite e apre
ciação dos projetos de lei."

Ora, Sr. Presidente, se é lícito apresentar destaque para
projetos de lei, por que não para emenda constitucional?

Portanto, falece a ambos os Srs. Deputados razão, ampa
ro regimental para a sustentação do que trouxeram à conside
ração de V. Ex'
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o Sr. Eden Pedroso - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, as considerações do Deputado
José Genoíno são válidas para o destaque supressivo, mas
não para os destaques para votação em separado. São casos
diferentes. Solicitamos a V. Ex~, SI. Presidente, que encerre
a votação, tendo em vista que já se passaram vários minutos,
e o painel continua registrando os mesmos nomes.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa encer
rará a votação.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, para orientar o Plenário, apre
sento a seguinte questão de ordem: o art. 161 do Regimento
Interno trata de dois tipos de destaques: no inciso I, para
votação em separado; e, no inciso lI, para supressão, apro
vação de emendas ou supressão de texto de substitutivo apro
vado. Já o art. 162 trata das regras que deverão ser obedecidas
por todos os destaques. Chamo a atençáo de V. Ex~ para
o inciso XIV do art. 162.

"Art. 162. . .

XIV - em caso de mais de um requerimento de
destaque, poderão os pedidos ser votados em globo,
se requerido por Líder e aprovado pelo Plenário."

Ora, se este dispositivo, o do art. 162, se aplicar a todos
os tipos de destaques, aplica-se também os destaques para
votação em separado. Essa sucessão de destaques aos arts.
1'" 29 , 3Q e 49 da proposta de emenda constitucional levar
a uma imensa dificuldade, o que causou inclusive perplexidade
ao Deputado Roberto Magalhães. Teríamos de votar tudo
de novo, não valendo a primeira votação.

Sr. Presidente, é importante que se tenha presente, a
emenda constitucional se compõe de dois textos relativamente
autônomos: o primeiro texto, o art. 19, trata da antecipação
do plebiscito; o art. 29 trata de disposições relativas à revisão
constitucional e prevê a instalação de uma Assembléia de
Revisão Constitucional.

Ora, Sr. Presidente, se tivéssemos dois DVS, um ao art.
10 eoutro ao art. 29, e se eles não fossem aprovados, haveria
uma contradição entre o ato produzido pela Câmara dos Depu
tados, quando aprovou a matéria integral, e os DVS que
a submeteram parceladamente. Daí por que V. Ex~ tem que
compreender que é inviável qualquer tipo de destaque que
entre em contradição com a votação em golpe produzida no
substitutivo, porque, senão, estaríamos introduzindo no Regi
mento uma contradição entre a primeira deliberação e a deli
beração subseqüente. Não podemos permitir que haja uma
segunda deliberação sobre matéria em relação à qual já houve
uma primeira deliberação. (Palmas.)

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex~ ouviu de três Deputados
pontos de vista favoráveis a uma mesma proposição. Gostaria
de secundar aqueles que pensam diferentemente desses três
Parlamentares. Aliás, infelizmente, SI. Presidente, hoje estou
cultivando algumas divergências com o Deputado José Genoí
no. Infelizmente divergi do Deputado José Genoíno, quando
S. Ex~ foi favorável à suspensão da discussão, cerceando o
debate livre no plenário. E agora os Deputados José Genoíno
e Nelson Jobim querem cercear o direito de apresentarmos
destaques à matéria.

Sr. Presidente, o direito de apresentar destaques, desde
que preenchidos os requerimentos do Regimento, é intocável.

Desde que apresentado o número mínimo de assinaturas
para requerer destaque, haja ou não sido votada a matéria,
ele deverá ser votado.

Então, para que o destaque? O destaque é exatamente
para aqueles que, divergindo do mérito da matéria aprovada,
querem travar a batalha por partes. Destaca-se apenas o dispo
sitivo e não o projeto como um todo. O projeto como um
todo está aprovado. Queremos destacar partes do todo para
enfrentarmos outra vez a votação de cada matéria isolada
mente. Senão, SI. Presidente, o nosso direito de destaque,
o nosso direito de voz, que já foi cerceado, o será novamente,
assim como o nosso direito de discussão. Não queremos que
o nosso direito de votar a matéria em separado seja cerceado,
o que seria uma inovação, uma atitude contrária ~ prática
parlamentar, à tradição desta Casa: votar, respeitados os des
taques que, se apresentados de acordo com o Regimento,
têm que ser submetidos à votação.

Por isso, SI. Presidente, encareço a V. Ex~ que não acolha
essa questão de ordem, para que o Plenário e aqueles que
subscreveram os destaques não tenham o seu direito regi
mental cerceado mais uma vez.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que a Mesa decidisse,
para que possamos encaminhar a questão: para aprovação
dos requerimentos, será necessário o quorum qualificado, três
quintos, já que eles se referem à matéria constitucional, ou
a maioria simples?

Aqui também foram aprovadas, ressalvados os destaques,
algumas questões fundamentais, mas que podem e merecem
ser discutidas. Porém, não se pode admitir que quem foi derro
tado, através de vários requerimentos de destaque, obstrua
a votação. O nosso Regimento determina que as matérias
que forem rejeitadas no parecer podem ser votadas em bloco.
E digo: se for decidido que é com o quorum qualificado de
três quintos, pode-se juntar todos os destaques, ou seja, reafir
ma-se, com o quorum de emenda constitucional, que não
queremos nenhuma daquelas emendas. Queremos saber das
Lideranças se aquelas emendas que efetivamente são polê
micas devem ser votadas. Mas não podemos permitir a obstru
ção quando uma maioria decide, por quorum qualificado,
fazer uma emenda constitucional.

O Sr. Prisco Viana - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.
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o SR. PRISCO VIANA (PDS - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em relação ao quc~ acaba de propor
o Deputado Roberto Freire, a Mesa - sei que está atenta
- deverá ficar mais atenta à prerrogativa que tem o Parla
mentar de requerer o destaque. Nenhum processo de votação
pode tolher essa liberdade, revogar essa prerrogativa.

É natural que se busquem acertos, acomodações, fórmu
las. Jamais a Mesa deverá admitir qualquer tipo de processo
que tire o meu direito, bem como o dos demais Deputados,
de requerer destaque para votar a matéria em separado. Lem
bro que, em se tratando de DVS, o voto é s.obre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pre
tende encerrar a votação, mas não quer cercear o debate.
(Palmas.)

O Sr. Haroldo Lima - Sr. Presidente:, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - Ba. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex~ poderia encerrar a vota
ção e, depois, escutar o restante dos oradores.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Presidente
vai encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou declarar
encerrada a votação, uma vez que não vejo mais Deputados
que pretendam votar. Antes, esclareço que só decidirei as
questões de ordem formuladas após a aprovação dos votos,
na eventualidade da aprovação da emenda constitucional, por
que, do contrário, não haverá sentido na decisão da questão
de ordem.

Está encerrada a votação.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado

VOTARAM:

Amapá

Aroldo Góes - Não
Eraldo Trindade - Sim
Fátima Pelaes - Sim
Gilvam Borges - Sim
Lourival Freitas - Sim
Murilo Pinheiro - Sim
Sêrgio Barcellos - Sim.

Pará

Alacid Nunes - Sim
carlos Kayath - Sim
Eliel Rodrigues - Não
Giovanni Queiroz - Não
Hermfnio Calvinho - Sim
Hilário Coimbra - Não
Josê Diogo - Sim
Mário Chermont - Sim
Mario Martins - Sim
Osvaldo Melo - Sim
Paulo Rocha - Sim
Paulo Titan - Sim
Socorro Gomes - Não
Valdir Ganzer - Sim.

Amazonas

Atila Lins - Sim
Eduardo Braga - Sim
Euler Ribeiro - Sim
Ézio Ferreira - Sim
José Dutra - Sim
Pauderney Avelino - Sim
Ricardo Moraes - Sim.

Rondônia

carlos Camurça - Sim
Raquel Cândido - Sim
Reditário Cassai - Sim.

Acre

Total 426

VOTARAM OS SRS. DEPUTADOS

O Substitutivo da Comissão Especial é aprovado.
Ficam prejudicadas a proposição inicial e as Propostas

de Emendas à Constituição n0l 6, 8, 47, 67 e 74/91, apensaàas.

Roraima

Alceste Almeida - Não
Francisco Rodrigues - Sim
JDão Fagundes - Sim
Júlio cabral - Não
Marcelo Luz - Sim
Rubem Bento - Sim
Teresa Jucá - Sim.

Adelaide Neri - Sim
Cêlia Mendes - Sim
Francisco Diógenes - Abstenção
João Maia - Sim
João Tota - Não
Mauri Sêrgio - Sim
Ronivon Santiago - Sim.

Tocantins

Derval de Paiva - Sim
Edmundo Galdino - Sim
Eduardo Siqueira campos - Sim
Hagahús Araújo - Sim
Leomar Quintanilha - Sim.

Maranhão

Cesar Bandeira - Sim
Cid carvalho - Sim
Daniel Silva - Sim
Eduardo Matias - Sim
Francisco Coelho - Sim

348
73
5

Sim
Não
Abstenção
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Jayme Santana - Sim
João Rodolfo - Sim
José Carlos Sabóia - Não
José Reinaldo - Sim
Pedro Novais - Sim
Ricardo Murad - Não
Roseana Sarney - Sim
Sarney Filho - Abstenção.

Ceará

Aécio de Borba - Sim
Antônio dos Santos - Não
Ariosto Holanda - Sim
Carlos Benevides - Não
Carlos Virgllio - Sim
Edson Silva - Não
Ernani Viana - Sim
Etevaldo Nogueira - Sim
Gonzaga Mota - Sim
Jackson Pereira - Sim
José Linhares - Sim
Luiz Girão - Não
Luiz Pontes - Sim
Marco Penaforte - Sim
Maria Luiza Fontenele - Não
Mauro Sampaio - Sim
Moroni Torgan - Sim
Orlando Bezerra - Sim
Pinhero Landim - Sim
Sérgio Machado - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim
Vicente Fialho - Não.

Piauí

B. Sá -Sim
Caldas Rodrigues - Sim
Ciro Nogueira - Sim
Jesus Tajra - Sim
João Henrique - Sim
José Luiz Maia - Sim
Murilo Rezende - Não
Mussa Demes - Sim
Paes Landim - Não
Paulo Silva - Sim.

Rio Grande do Norte

Fernando Freire - Sim
Flávio Rocha - Sim
Henrique Eduardo Alves - Sim
Iberê Ferreira - Sim
João Faustino - Sim
Lafre Rosado - Sim
Ney Lopes - Sim.

Para1ba

Adauto Pereira - Sim
Edivaldo Motta - Sim
Efraim Morais - Sim
Evaldo Gonçalves - Não
Francisco Evangelista - Não
Ivan Burity - Sim
José Luiz Clerot - Sim

José Maranhão - Sim
Lúcia Braga - Não
Rivaldo Medeiros - Sim
Robson Paulino - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - Não
Fernando Bezerra Coelho - Sim
Gilson Machado - Sim
Inocêncio Oliveira - Sim
João Colaço - Sim
José Carlos de Vasconcellos - Sim
José Mendonça Bezerra - Sim
José Moura - Não
José Múcio Monteiro - Sim
Luiz Piauhylino - Não
Maurllio Ferreira Lima - Não
Maviael Cavalcanti - Sim
Miguel Arraes - Não
Nilson Gibson - Sim
Osvaldo Coelho - Sim
Pedro Correa - Sim
Renildo Calheiros - Não
Ricardo Fiúza - Sim
Roberto Franca - Não
Roberto Freire - Sim
Roberto Magalhães - Sim
Salatiel Carvalho - Sim
Sérgio Guerra - Não
Wilson Campos - Sim.

Alagoas

Cleto Falcão - Sim
José Thomaz NonÔ - Sim
Mendonça Neto - Não
Olavo Calheiros - Sim
Roberto Torres - Sim
Vitório Malta - Sim.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Sim
Everaldo de Oliveira - Sim
Jerônimo Reis - Sim
José Teles - Sim
Messias Góis - Sim.

Bahia

Alcides Modesto - Sim
Ângelo Magalhães - Sim
Aroldo cedraz - Sim
Benito Gama - Sim
Beraldo Boaventura - Não
Clóvis Assis - Não
Eraldo Tinoco - Sim
Félix Mendonça - Sim
Geddel Vieira Lima - Sim
Genebaldo Correia - Sim
Haroldo Lima - Não
Jabes Ribeiro - Sim
Jairo Azi - Sim
Jairo Carneiro - Sim
Joâo Almeida - Sim
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Joao Carlos Bacelar - Sim
Jonival Lucas - Sim
Jorge Khoury - Sim
José Carlos Aleluia - Sim
José Falcão - Sim
José Lourenço - Sim
Jutahy Júnior - Sim
Leur Lomanto - Sim
Luís Eduardo - Sim
Luiz Moreira - Sim
Luiz Viana Neto - Sim
Manoel Castro - Sim
Marcos Medrado - Sim
Nestor Duarte - Sim:
Pedro Irujo - Sim
Prisco Viana - Sim
Ribeiro Tavares - Sim
Sérgio Brito - Sim
Sérgio Gaudenzi - Não
Tourinho Dantas - Sim
Waldir Pires - Não.

Minas Gerais

Aécio Neves - Sim
Agostinho Valente - Sim
Aloisio Vasconcelos - Sim
Annibal Teixeira - Sim
Aracely de Paula - Sim
Armando Costa - Sim
Avelino Costa - Sim
Célio de Castro - Não
Edmar Moreira - Sim
Elias Murad - Sim
Felipe Neri - Sim
Genésio Bernardino - Sim
Humberto Souto - Sim
Ibrahim Abi-Ackel - Não
Irani Barbosa - Sim
Israel Pinheiro - Sim
João Paulo - Sim
João Rosa - Sim
José Aldo - Sim
José Belato - Sim
José Santana de Vasconcelos - Não
José Ulisses de Oliveira - Sim
Lael Varella - Abstenção
Luiz Tadeu Leite - Sim
Marcos Uma - Não
Maurício Campos - Sim
Nilmário Miranda - Sim
Odelmo Leão - Sim
Osmânio Pereira - Sim
Paulino Cícero de Vasconcelos - Sim
Paulo Afonso Romano - Sim
Paulo Delgado - Sim
Paulo Helander - Sim
Pedro Tassis - Sim
Raul Belém - Sim
RomeI Anísio - Sim
Ronaldo Perim - Sim
Samir Tannús - Sim
Sandra Starling - Sim

Saulo Coelho - Sim
Sérgio Naya - Sim
Tilden Santiago - Sim
Vittorio Medioli - Sim
Wagner do Nascimento - Sim
Wilson Cunha - Sim
zaire Rezende - Sim.

Espírito Santo

Aloizio Santos - Sim
EtevaIda Grassi de Menezes - Sim
João Baptista Motta - Sim
Jório de Barros - Sim
Nilton Baiano - Sim
Paulo Hartung - Sim
Rita Camata - Sim
Roberto Valadão - Sim
Rose de Freitas - Sim.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - Não
Álvaro Valle - Sim
Artur da Távola - Sim
Benedita da Silva - Sim
Carlos Alberto Campista - Não
Carlos Santana - Sim
César Maia - Sim
Cidinha Campos - Não
Edésio Frias - Não
Eduardo Mascarenhas - Não
Fábio Raunheitti - Sim
Francisco Dornelles - Sim
Francisco Silva - Sim
Jair Bolsonaro - Sim
Jamil Haddad - Não
João Mendes - Sim
José Carlos Coutinho - Não
José Egydio - Sim
José Vicente Brizola - Sim
Junot Abi-Ramia - Não
Laprovita Vieira - Sim
Lysâneas Maciel - Não
Márcia Cibilis Viana - Não
Marino Clinger - Não
Miro Teixeira - Sim
Nelson Bornier - Sim
Paulo Almeida - Sim
Paulo Ramos - Sim
Roberto Campos - Sim
Roberto Jefferson - Sim
Rubem Medina - Sim
Sandra Cavalcanti - Sim
Sérgio Arouca - Sim
Sérgio Cury - Não
Sidney de Miguel - Não
Simão Sessim - Sim
Vivaldo Barbosa - Não
Vladimir Palmeira - Sim.

Silo Paulo

Alberto Goldman - Sim
Aldo Rebelo - Sim
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Aloizio Mercadante - Sim
André Benassi - Sim
Antônio carlos Mendes Thame - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Não
Beto Mansur - Não
cardoso Alves - Sim
Cunha Bueno - Não
Delfim Netto - Sim
Diogo Nomura - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Ernesto Gradella - Não
Euclydes Mello - Sim
Fábio Feldmann - Sim
Fabio Meirelles - Sim
Fausto Rocha - Sim
Florestan Fernandes - Sim
Gastone Righi - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Heitor Franco - Sim
Hélio Bicudo - Sim
Hélio Rosas - Sim
Irma Passoni - Sim
João Mellão Neto - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Sim
José Cicote - Sim
José Dirceu - Sim
José GenoÚlo - Sim
José Maria Eymael- Sim
José Serra - Sim
Jurandyr Paixão - Sim
Koyu lha - Sim
Luiz carlos Santos - Sim
Luiz Gushiken - Sim
Magalhães Teixeira - Sim
Maluly Netto - Sim
Manoel Moreira - Sim
Marcelino Romano Machado - Não
Marcelo Barbieri - Sim
Maurici Mariano - Abstenção
Mendes Botelho - Sim
Nelson Marquezelli - Sim
Osvaldo Stecca - Sim
Ricardo Izar - Sim
Roberto Rollemberg - Sim
Robson Tuma - Sim
Solon Borges dos Reis - Sim
Tadashi Kuriki - Sim
Tidei de Lima - Sim
Tuga Angeramí - Sim
Ulysses Guimarães - Sim
Vadão Gomes - Sim
Valdemar Costa - Sim
Walter Nory - Sim.

Mato Grosso

João Teixeira - Não
Joaquim Sucena - Sim
Jonas Pinheiro - Sim
José Augusto Curvo - Sim

Rodrigues Palma - Sim
Wellington Fagundes - Sim
Wilmar Peres - Sim.

Distrito Federal

Augusto carvalho - Sim
Chico Vigilante - Sim
Eurides Brito - Não
Maria Laura - Não
Osório Adriano - Sim
Paulo Octávio - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim.

Goias

Antônio Jesus - Sim
Delio Braz - Sim
Lazaro Barbosa - Sim
Lúcia Vânia - Sim
Luiz Soyer - Sim
Maria Valadão - Não
Mauro Borges - Sim
Mauro Miranda - Sim;
Pedro Abrão - Sim
Roberto Balestra - Sim
Ronaldo caiado - Sim
Virmondes Cruvinel - Sim
U Gomes da Rocha - Sim.

Mato Grosso do Sul

Elfsio Curvo - Sim
Flávio Derzi - Sim
Marilu Guimarães - Sim
Valter Pereira - Sim
Waldir Guerra - Sim.

Paranâ

Abelardo Lupion - Sim
Antônio Barbara - Sim
Basilio Villani - Sim
carlos Roberto Massa - Sim
carlos Scarpelini - Sim
Edesio Passos - Sim
Élio Dalla-Vecchia - Não
Flávio Arns - Sim
Ivanio Guerra - Sim
Joni Varisco - Sim
José Felinto - Não
Luciano Pizzatto - Sim
Luiz carlos Hauly - Sim
Max Rosenmann - Sim
Munhoz da Rocha - Sim
Otto Cunha - Sim
Paulo Bernardo - Sim
Pedro Tonelli - Sim
Romero Filho - Sim
Rubens Bueno - Sim
Said Ferreira - Sim
Werner Wanderer - Sim
Wilson Moreira - Sim;

Santa catarina

Ângela Amin - Sim
César Souza - Sim
Dejandir Dalpasquale - Sim
Eduardo Moreira - Sim
Hugo Biehl - Sim
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Jarvis Gaidzinski - Sim
Luci Choinacki - Sim
Luiz Henrique - Sim
Nelson Morro - Sim
Neuto de Conto - Sim
Orlando Pachedo - Sim
Paulo Duarte - Sim
Renato Vianna - Sim
Ruberval Pilotto - Sim.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Sim
Adroaldo Streck - Sim
Adylson Motta - Sim
Antônio Britto - Sim
Arno Magarinos - Sim
Carlos Cardinal - Não
Eden Pedroso - Não
Fernando Carrion - Sim
Fetter Júnior - Sim
Germano Rigotto - Sim
Ibsen Pinheiro - Abstenção
Ivo Mainardi - Sim
João de Deus Antunes - Não
Josê Fortunati - Sim
Lufs Roberto Ponte - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Odacir Klein - Sim
Osvaldo Bender - Sim
Paulo Paim - Sim
Raul Pont - Sim
Telmo Kirst - Sim
Valdomiro Lima - Não
Victor Faccioni - Sim
Wilson Müller - Sim.

o SR. PRESIDENTE (Ibisen Pinheiro) - Vou decidir
as questões de ordem relativas ao processo de votação.

O Sr. Haroldo Lima - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, emito minha opinião antes
que V. Ex· dê solução à questão de ordem levantada pelo
Deputado Roberto Magalhães. Há algum tempo estamos de
senvolvendo esse processo legislativo. O mecanismo do desta
que para .a votação em separado foi introduzido nesta Casa
na época da Constituinte, e nunca houve maiores problemas.
Aliás, nunca ouvi as observações que agora se fazem nesta
Casa de que o destaque para votação em separado não proce
de. Quem sabe quem deve colocar o número de votos é quem
está postulando o destaque.

Ora. Sr. Presidente, o nosso Regimento é claro. A prática
desta Casa, sob a Presidência de V. Ex', é de que o destaque
para votações em separado é apresentado à Mesa com 10%
de apoiamento. Isso feito, ele tem de ser votado. É um direito
liminar de todo Deputado apresentar o destaque para votação
em separado. Considero que a ameaça agora ventilada nesta
Casa, de que até os destaques para votaçá.o em separado

não serão apreciados, é séria. Preocupa-nos o processo que
está em curso em nosso País.

Por isso, Sr. Presidente, peço a V. Ex·, com a confiança
que temos no equilíbrio com que sempre tem dirigido esta
Casa, que não permita, sob sua direção, que esse direito básico
dos Parlamentares, de apresentar destaques regimentais, seja
tolhido.

O Sr. José Genoino - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOINO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr'!' e Srs. Deputados, há dois desta
ques para votação em separado. Qualquer Deputado tem o
direito de apresentar destaque para votação em separado,
que é um dispositivo da maior importância.

A questão de ordem é referente à essência da matéria
votada, a data da antecipação, sobre a qual não incide desta
que para votação em saparado. V. Ex! não pode considerá-lo
prejudicado. Há destaques para votação em separado da data
da revisão e da comissão preparatória, duas matérias autôno
mas. Se o destaque foi apresentado de acordo com o Regi
mento, a Mesa tem obrigação de aceitá-lo. E aí vamos delibe
rar sobre ele em cada uma das votações.

Sobre a data da antecipação, a matéria foi resolvida por
348 votos. Não cabe repetir a votação do destaque para vota
ção em separado no que diz respeito à data da antecipação.
Ninguém está aqui negando os outros destaques. O art. 19

diz que a data é 21 de abril.
Pergunto a V. Ex· qual a solução para a seguinte situação:

foi aprovada a antecipação para 21 de abril. Imaginemos que
se vota agora o DVS e não se alcançam 302 votos. Que data
fica? Qual é a votação que prevalece? É a de 348 votos ou,
por exemplo, a de 290 votos, se não alcançarem os 302 votos?

Portanto, a data está resolvida; para as outras partes
cabe destaque para votação em separado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa se con
sidera em condições de decidir; talvez não o faça adequada
mente, mas o fará regimentalmente.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado Vi
valdo Barbosa, se eu der a palavra a V. Ex', terei de dá-la
também ao Deputado César Maia, que já está na tribuna.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Mas V. Ex· concedeu a palavra
duas vezes ao Deputado José Genoino.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Mas depois
de concedê-la também mais de uma vez a V. Ex' e ao Deputado
Eden Pedroso. A Mesa tem procurado ouvir as duas posições.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A questão de
o destaque para votação em separado ser submetido ao Plená
rio talvez tenha sido o aspecto processual que mais trabalho
deu a todos nós na Constituinte. Todos temos perfeita cons
ciência das dificuldades para o deslinde desse problema.

Diria mesmo que o texto de que dispomos - embora
tenhamos sido alertados no processo constituinte - ainda
é defeituoso, capenga e incompleto. Por exemplo, ele não
regula as votações em' globo dos destaques em separado.

Foi este Presidente quem teve de decidir, e o fez contraria
mente à votação em globo de destaques em separado, porque
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a matéria comporta conflitos que impedem uma deliberação
una.

Quanto aos destaques pendentes de requerimento, no
meu entender, não há nenhum impedimento, querendo o Ple
nário que sobre eles incida a votação em globo. Parece-me
que até aqui é singelo o desate da questão.

Os destaques para votação em separado não poderão
ter deliberação em globo, e os destaques pendentes de votação
do Plenário poderão assim ser apreciados na sua admissi
bilidade. Permanece uma questão extremamente complexa:
a de saber se o destaque para votação em separado está subme
tido a pré-requisitos; se há precondições para sua admissi
bilidade, ou se basta sua perfeição formal, isto é, o requeri
mento e o apoiamento.

É questão que foi tratada, que foi abordada de modo
incompleto pelo nosso sistema regimental e que, certamente,
nos remeterá a uma revisão. Nós a faremos com precisão,
exaurindo a possibilidade de dúvidas. Tenho para mim que
o direito processual, o direito adjetivo à apresentação de desta
ques deve estar ordenado com o conjunto das deliberações,
em função da definição substantiva.

O inciso IV do art. 162 do Regimento Interno determina:

"Art. 162. . .

IV - não será permitido destaque de expressão
cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a modi
fique substancialmente."

Isto nos leva a examinar a natureza do destaque. Vejo,
por exemplo, começando pelo que me parece mais simples,
que o Congresso Nacional, que a Câmara dos Deputados,
tendo aprovado a emenda, pode, no que for relativo, digamos,
ao § 39 do art. 19 , que remete a competência ao Tribunal
Superior Eleitoral para expedir instruções necessárias à reali
zação do plebiscito, se ver diante de uma circunstân.ciaéldjetiva
que pode ter um tratamento diverso da votação original. No
entanto, entende o Presidente que o Plenário já decidiu que
o plebiscito de que trata o art. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias se realizará no dia 21 de abril.
E não se pode imaginar que esta matéria seja submetida à
votação logo a seguir. Até porque a deliberação seria impos
sível. A rejeição nos deixaria perplexos. Duas deliberações
em conflito, ambas pelo quorum regimental. O presidente
não saberia que matéria publicar. Todavia, se o DVS incidir
sobre o referido § 39 , ele será amputado do texto se não
obtiver os 302 votos. Mas como aplicar a mesma orientação
para o caput, que é o coração da deliberação? Entende, por
isso, que esta decisão não contraria qualquer orientação ou
decisão anterior do Presidente da atual Mesa Diretora. Vejam
bem que não tivemos essa perplexidade em nenhuma circuns
tância anterior. Convirá que a matéria possa ser levada adian
te, se esse for o desejo de alguns dos Srs. Deputados. Mas
está a Mesa também cogitando a hipótese de ela própria recor
rer, de ofício, ao Plenário, ouvida a Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, para que, adiante, possamos fixar
uma jurisprudência sólida. Porém, para o andamento dos tra
balhos, e como é função do Presidente preservar a deliberação
do Plenário, esta é a decisão. O destaque que vise a contrariar
deliberação não será admitido. (Palmas.)

o Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, inconformado com a decisão
de V. Ex\ a qual viola o direito regimental ao destaque,
quero dela recorrer pelas seguintes razões: o dispositivo invo
cado por V. Exª é aquele tão polemizado na discussão do
Regimento, bem como na Assembléia Nacional Constituinte.
O destaque para votação em separado não poderá incidir
sobre expressão do dispositivo (quer artigo, alínea ou parágra
fo) que venha a alterar a sua natureza. O destaque para vota
ção em separado incide sobre o artigo no seu todo. Pode
ser que o Congresso Nacional ou a Câmara dos Deputados,
enfrentando a questão de maneira isolada, queira indispor-se
contra o artigo e retirá-lo do texto. Por isso, Sr. Presidente,
lamentavelmente não cabe razão a V. Ex" Esta é mais uma
decisão do rolo compressor que se estabeleceu pesta Casa.
É mais uma decisão sem amparo regimental. E mais uma
decisão cerceadora do direito ao destaque.

Por isso, Sr. Presidente, em nome do direito ao destaque
- que é um direito regimental, sagrado - é que recorremos
contra a decisão de V. Exª

O SR; PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Acolho o recur
so de V. Exª A matéria virá ao plenário com parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, sem efeito
suspensivo.

Destaque para votação em separado do caput, do art.
19, do Substitutivo PEC n9 51-B, de autoria do Deputado
Eden Pedroso.

Inadmitido, com fundamento na decisão da Mesa, recém
expressa.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Recorremos contra essa
inadmissibilidade que V. Exª proclamou.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Destaque para
votação em separado do § 1g, do art. 19 , do Substitutivo PEC
n9 51, pela mesma razão.

Inadmitido o destaque.

O Sr. Eden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, um esclarecimento: o § 19 do art.
19 é o destaque? Esse destaque cabe.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, a Mesa entende que sobre esse destaque houve uma
expressa deliberação do Plenário sobre a data de 19 de janeiro
de 1995, e não poderá recolher manifestações em sentido
contr~rio à deliberação do Plenário.

Inadmitido o requerimento de destaque.
No mesmo sentido, destaque do Sr. Deputado José Dir

ceu.
Inadmitido.
No mesmo sentido, destaque do Deputado Éden Pedroso,

para votação do art. 2'), do Substitutivo PEC n" 51 - B.
Inadmitido pela 'mesma razão.

O SR. ÉDEN PEDROSO - Sr. Presidente, queremos
recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
sobre a decisão de V. Exª sobre todos os nossos destaques.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- A Mesa acolhe
o recurso de V. Ex~

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex' há de permitir que
eu me manifeste. Estou estarrecido. É subjetivo o julgamento
de V. Ex~ sobre aquilo que é essencial e sobre o que não
é.

O art. 29 , Sr. Presidente, determina a instalação da As
sembléia Nacional Revisora, modificando a essência da Cons
tituição, nas Di~posições Constitucionais Transitórias. É um
dispositivo que não tem nada a ver com a antecipação do
plebiscito. E V. Ex~ agora reitera que ele é incompatível com
o art. 19

Sr. Presidente, nenhum Presidente pode ter esse poder
de, subjetivamente, julgar se o destaque é incompatível ou
não com a matéria anteriormente aprovada.

V. Ex' forneceu um exemplo claro e nítido de que foi
infeliz a decisão de V. Ex' Permitiu o uso de um arbítrio
que o Presidente jamais pode ter em suas mãos, porque fere
o direito regimental, sagrado, que é: desde que preenchidos
os requisitos, os Deputados têm o direito de ver seus destaques
submetidos a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) --Não há questão
de ordem para decidir. A Mesa já decidira anteriormente.
No mesmo sentido está o DVS para suprimir a expressão
relativa à data do art. 29

A Mesa esclarece também que, se houvesse DVS, a maté
ria referida pelo Deputado Vivaldo Barbosa sobre a revisão
constitucional seria admitida pela Mesa. Não há destaque para
essa expressão. O destaque apresentado afeta a deliberação
soberana do Plenário sobre a data constante do art. 21'

No mesmo sentido está o destaque do Deputado Eduardo
Jorge para a expressão: "devendo encerrar suas atividades
até 21 de abril de 1994". A Mesa entende que já houve expres
sa deliberação do Plenário.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, isto é uma violência. Trata-se mera
mente de uma data. Poderia ser maio, fevereiro ou abril.
É um acessório. Considero uma violência, porque isso é mera
mente uma data, não é a essência do que foi aprovado. Tanto
no destaque do Deputado José Dirceu, no § 29, como neste,
trata-se de uma data.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) .- Nobre Depu
tado, V. Ex' poderá nos dizer que a data é uma questão
secundária, mas não o é a deliberação expre:ssa do Plenário,
que quer que, pelos seus votos, ocorra essa definição.

O SR. EDUARDO JORGE - Para isso há o destaque.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

\'1 O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora-
dor.) - Sr. Presidente, há uma questão fundamental: o prazo
de encerramento da revisão constitucional é autônomo em
relação ao prazo da antecipação do plebisc:ito. O que está

sendo deliberado nesta matéria é o prazo para se encerrar
ou não a revisão constitucional. O destaque para não se estabe
lecer o prazo, este terá que ser aceito. O que não pode ser
aceito pela Mesa é o destaque para a antecipação do plebiscito.
Mas o destaque para o prazo da revisão é uma matéria autôno
ma, e V. Ex' deveria submetê-lo à votação em separado porque
a revisão constitucional começará no dia 6 de outubro, confor
me diz a Constituição. Está-se incluindo uma matéria no a,
que diz que esse prazo se encerrará em abril. Isto é uma
matéria autônoma em relação à antecipação do Plebiscito.
Portanto, Sr. Presidente, este destaque deveria ser submetido
a votação.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavrá.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apenas para aditar um argu
mento: o destaque para votação em separado tem que ter
um apoiamento. Esse apoiamento significa dizer que aquela
bancada, que aquele partido quer retirar aquela expressão,
quer retirar a data. Esse apoiamento significa, na prática,
que os trezentos e quarenta e oito votos desaparecem sem
esse destaque separado; e apenas contando-se com aquela
bancada que quer retirar isso não se têm os três quintos regi
mentais. Isto é a lógica formal. Uma bancada que tem número
superior ao que vai além dos três quintos quer retirar. Como
lógica formal, está evidente que, nessa matéria, pode ser que
não se atinjam os três quintos exigidos pela Constituição.
Por quê? Porque uma bancada que tem um apoiamento que
dá um número de deputados maior do que o que alcançamos
não quer que permaneça determinada expressão, como é o
caso concreto dessa que trata do encerramento do prazo. Os
Deputados e as Lideranças que a solicitaram têm número
superior àquele, que é acima do quorum, de três quintos,
e, portanto, é algo que é substantivo; não é apenas uma ques
tão de interpretação ou de prejudicialidade. É questão subs
tantiva.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou decidir.
A orientação traçada pela Mesa é a de preservar as deci

sões essenciais já adotadas pelo Plenário e não produzir uma
decisão em contrário.

A Mesa, sensível à argumentação de que a data é uma
questão acessória em relação à deliberação principal, revê
sua decisão e admite o destaque da expressão "devendo encer
rar suas atividades até 21 de abril de 1994". O destaque está
admitido.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, e quanto ao § 11' do art. 19? Por
analogia, a decisão de V. Ex' se aplica ao § V, art. I" 
destaque do Sr. Deputado José Dirceu.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa entende
que essa decisão é essencial, nobre Deputado. A própria es
sência da deliberação está contida no art. 11', § 11'
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o SR. EDUARDO JORGE - Então por que a vigência
tem que ser em 1993 e não em 1992? Isso é acessório. O
principal é o art. 19 , é o caput. É a mesma coisa 'em relação
ao outro caso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Ademais, nobre
Deputado, a Mesa mantém a decisão relativa ao § 19 pelas
razões já manifestadas e também por ser matéria vencida.
A Mesa admitiu agora o destaque relativo à expressão perti
nente à data no § 29

Vamos à votação dos destaques admitidos.

O Sr. Éden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE IBSEN PINHEIRO - Tem V. Ex~
a palavra.

O SR. ÉDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Trata-se da questão do § 19 Está-se antecipando
o plebiscito. Agora, o § 19 não é fundamental na antecipação
do plebiscito, porque não consta das Disposições Transitórias.

Portanto, no nosso entendimento, Sr. Presidente, a essa
matéria do § 19 cabe destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos prosse
guir com a sessão, nobre Deputado. A Mesa já decidiu sobre
a matéria.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a pal.wra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nós, do Partido dos Trabalhadores,
temos o maior interesse em votar. Queremos, porém, anunciar
que vamos recorrer dessa decisão à Comissão de Justiça. So
mos forçados a entrar em obstrução, a nos retirar e esperar·
que, numa outra sessão, possamos fazer essa discussão. Infeliz
mente, o Partido dos Trabalhadores vai ser obrigado a tomar
essa atitude, porque considera essencial que o Plenário se
manifeste quanto ao § 19 do art. 19 Queremos votar ou ter
a oportunidade de votar. Então, infelizmente, Sr. Presidente,
se for mantida a sua decisão, seremos obrigados a obstruir
a votação e nos retirar do plenário.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex~ tem
a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, estamos inconformados também
com esse entendimento, com essa doutrina Genoíno-Jobim,
quanto ao que é essencial e ao que não é, quanto ao que
é autônomo ou não. Realmente, fomos levados a essa situação.
absurda em que nos encontramos. Por isso, Sr. Presidente,
embora sempre respeitosos ao processo legislativo, tentando
manter aqui todas as nossas posturas, ao formular as nossas
reivindicações, não nos conformamos com isso. Pessoalmente,
quero levar essa questão ao Supremo Tribunal Federal, devido
ao descaminho que teve a solução dessa matéria, e não apenas
no mérito. Também estamos contra essa doutrina Genoíno
Jobim, que é indevida. Espero que ela nunca mais prevaleça.
Trata-se da questão autônoma ou não, essencial ou não, sujei
ta ao arbítrio da Mesa e da Presidência.

Sr. Presidente, quero anunciar a V. Ex~ que, embora
respeitosos ao processo legislativo, vamos levar essa questão,
por ser o resguardo do direito da minoria de participação
no processo legislativo, ao Supremo Tribunal Federal.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não tenho evidentemente a
veemência e a invencibilidade presidencialista do Deputado
Vivaldo Barbosa. No entanto, a decisão de V. Ex·, ao tratar
do § 19, está absolutamente consentânea com algo importante
que ainda não foi dito aqui. Não é possível, Sr. Presidente,
trazer qualquer tipo de vigência de parlamentarismo antes
da data estabelecida e explicitada no § 19, e por uma razão
muito simples. O Excelentíssimo Sr. Presidente da República
foi eleito para um mandato de cinco anos, o qual foi adquirido
na ocasião do voto popular de 1990, quando o meu Partido
foi derrotado. A discussão em relação a essa matéria tem,
inclusive, um viés que vem da postura eventualmente golpista
que possa ser atribuída a essa emenda. Ela é, portanto, uma
declaratória e, como tal, ínsita no caput do art. 19

O Sr. Éden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. ÉDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, entendemos que a questão do
§ 19 não é a que o Deputado Nelson Jobim trouxe agora
ao Plenário, porque podemos desejar o parlamentarismo para
o ano 2000. Esta é outra visão sobre o mesmo assunto: subme
ter a plebiscito essa questão da vigência do parlamentarismo.
Esta é a posição do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Presidente
reafirma a sua convicção, mas quer contribuir para o melhor
andamento das deliberações. Quero entender que, se qualquer
margem de dúvida existe, será conveniente buscar a manifes
tação do Plenário. Devo reconhecer que o § 19 não tem a
mesma essência do caput. (Palmas.)

Por isso, embora contra a minha convicção pessoal, mas
em respeito à vontade do Plenário, admito também os desta
ques relativos ao § 19 , mantendo a decisão relativamente aos
destaques voltados para o caput da emenda constitucional.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, pela ordem. Diante dessa resolução
da Presidência, devo dizer que o Partido dos Trabalhadores
permanece votando e suspende o processo de obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Dirijo um apelo
aos Srs. Deputados: aos que estão em plenário, que perma
neçam aqui; e aos que se encontrem eventualmente no Salão
Verde ou nos gabinetes de Liderança, que acorram ao plená
rio, para que completemos o processo de votação.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, pela ordem. Para efeito de
esclarecimento, por gentileza, quais foram os DVS admitidos
pela Mesa?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa inad
mitiu todos os destaques relativos ao caput e está admitindo
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O SR. VIVALDO BARBOSA - Quando V. Ex~ anunciou
os destaques admitidos pela Mesa, não anunciou nenhum rela
tivo ao art. 3°

O SR. VIVALDO BARBOSA - Mas fará ainda o anúncio
dos destaques relativos ao art. 39?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- V. Ex~ obriga
a Mesa a consultar novamente o texto...

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, pelas razões já manifestadas, a Mesa já decidiu e mantem
sua decisão.

O processo de votação está em andamento. A Mesa já
acolheu o recurso de V. Ex~ e pede que nos acompanhe na
votação a seguir.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação do
destaque para votação em separado, § 19 do art. l°

A Mesa esclarece: o que se vota no DVS é a matéria.
O destaque permitirá a apreciação da matéria.

Os que forem favoráveis à preservação do texto votarão
"sim". Os que forem contrários votarão "não".

A Mesa concederá aos Líderes a oportunidade de uma
brevís~ima orientação das suas bancadas, porque a matéria
não padece mais de discussão.

Peço aos Srs. Deputados que ocupem seus lugares, a
fim de ter início a votação pelo processo eletrônico.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, pela ordem. Se V. Ex~ me permitir,
queria chamar a atenção para o conteúdo, o mérito da votação.

No § 19 do art. 19 está estabelecido que o sistema aprovado
no plebiscito entrará em vigor em janeiro de 1995. Este dispo
sitivo é declaratório. Como disse o Deputado Nelson Jobim,
na Constituição fica implícito que a entrada em vigor do novo
sistema seria a partir do próximo Presidente, porque o atual
foi eleito na vigência do presidencialismo. É importante a
manutenção desse dispositivo, inclusive para que a anteci
pação possa ser aprovada na outra votação na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal. A supressão poderá preju
dicar a antecipação do ponto de vista político.

Por isso é muito importante votarmos "sim", Sr. Presi
dente. O PSDB vota "sim" pela manutenção do texto do
Relator, ou seja, 'para não suprimir. Portanto, temos que
votar "sim" ao novo sistema, em vigência a partir de 1995.
O PSDB orienta o voto "sim".

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o artigo é claro. Visa
preservar o atual mandato do Presidente da República. Não
deixa dúvidas sobre isso.

Por isso, o PMDB vota "sim"; para manter o texto.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, parte deste artigo que trata
da vigência do parlamentarismo seria desnecessária se levásse
mos em consideração que a Constituição brasileira, que deve
mos respeitar, inclusive pelo princípio básico da alternância
do Poder e da periodicidade - se queremos efetivamente
a democracia - fixa um mandato de cinco anos, que irá
se encerrar em 19 de janeiro de 1995.

Aqui, então, seria desnecessário.
O que está dizendo esse artigo? Afora aspectos políticos

de articulação com os setores que defendem o Governo nesta
Casa, ainda existem outros. Os que querem o parlamentarismo
o querem a partir de 1995. Ainda assim alguns o pretendem
a partir do ano 2000. Poderia ser qualquer outro prazo. Então,
está-se defendendo 1995 a partir de agora.

Pode até se discutir se no plebiscito exista uma pergunta
sobre a soberania popular, que poderá ser diferente. Aí, sim,
cabe a discussão, até porque seria inconstitucional se não
admitíssemos o prazo que a Constituição determina para o
respeito do mandato Presidencial, agora.

O PPS votará "sim".

O SR. VIVALDO BARBOSA - Já que V. Ex~ entrou
no processo de revisão das decisões anteriores, gostaria de
saber por que razão V. Ex' não admitiu o destaque ao art.
29 Esse destaque não se refere à antecipação, mas tão-somente
à Assembléia de Revisão Constitucional, matéria não prevista
na Constituição e nas Disposições Constitucionais Transitó
rias. É matéria nova, inteiramente fora do escopo do art.
l°, que diz respeito à instalação da Assembléia de Revisão
Constitucional. Não estou conformado a que essa emenda
possa conter essa expressão. Daí o destaque.

Por que V. Ex~ julga esse destaque vinculado à matéria
de antecipação do plebiscito?

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- Vou submeter
a votos o seguinte destaque:

Art. 19 ..

§ 19 A forma e o sistema de governo definidos pelo
Plebiscito terão vigência em 19 de janeiro de 1995.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente" peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - lU. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex~ não anunciou nenhum
destaque relativo ao art. 39 e seus parágrafos, ou não entendi
adequadamente?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- Vamos fazer
o anúncio à medida que os artigos avancem. Vamos fazer
a votação pela ordem dos artigos.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Prefere V. Ex~ fazer
o anúncio apenas dos arts. 19 e 29 e não do 397

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- Vamos votar
agora destaque para votação em separado do § 19 do art.
19

os demais. A Mesa inadmitiu também, nobre Deputado Nel
son Jobim, os destaques relativos ao art. 29 , (~xceto os desta
ques relativos à data. Sobre a data, haverá de se pronunciar
o Plenário; sobre a essência do art. 29 já se pronunciou.

A Mesa não apenas considerou o Regimento Interno,
mas buscou a preservação da convivência para deliberação
da matéria que está na pauta.

Destaque para votação em separadç> do § 19 do art. 19

do substitutivo de autoria do Deputado Eden Pedroso.
Solicito aos Srs. Deputados que tomem assento em seus

lugares, a fim de darmos início à votação pelo sistema eletrô
nico.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- Anunciei os
destaques inadmissíveis. Não foram admitidos destaques ao
caput e ao art. 20, exceto na parte relativa à disposição final
referente à data, em que os destaques, por entendimento
de que a matéria é adjetiva, serão submetidos ao Plenário.

~
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o SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".

O SR. ÉDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT, como quer preservar o
mandato do atual Presidente e como quer salvar o parlamen
tarismo, entende que este só deve ser implantado a partir
do ano 2000.

O PDT vota "não".

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PDS - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota "sim".

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o PT vota "não".

Em primeiro lugar, não está em discussão aqui o mandato
do atual Presidente da República. A Constituição e o próprio
Presidente é que tratam desse mandato. O PT vota "não"
porque entende que o plebiscito pode decidir quando será
a implantação do parlamentarismo. E o PT ainda não decidiu
sua posição sobre parlamentarismo ou presidencialismo, nem
quanto à oportunidade de sua implantação. Então, não pode
ria votar a favor desse parágrafo.

Portanto, o PT vota "não".

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS (Bloco - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco vota "sim".

O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B vota "não".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

O SR. ROBERTO FRANCA (PSB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "não".

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (Bloco - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Relator pede para
opinar. E opina no sentido de que seja rejeitado o destaque
e que o voto seja "sim", para que se mantenham a unidade,
a harmonia e a objetividade do substitutivo aprovado, após
a audiência de todas as Lideranças partidárias desta Casa,
pela maioria larga da Comissão Especial.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PST votará sim.

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - DF. Sem revIsão
da oradora.) - Sr. Presidente, derrotada na tese da não ante
cipação, agora a relatora vota "sim" e recomenda à sua banca
da o voto "sim".

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, para a preservação do resultado
da antecipação, é importante e imperativo que votemos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Deputados que tomem seus lugares e concedo o prazo
de um minuto, a fim de ter início a votação pelo sistema
eletrônico. Há tempo para que ocupem suas bancadas.

Passa-se à votação.
Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas quei

ram registrar os seus códigos de votação.

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, gostaria de pedir aos Deputados do
PSDB que ainda não votaram que o façam nos postos avulsos,
segundo orientação da bancada. Portanto, o voto é "sim".

Aproveito a oportunidade para solicitar a todos os Srs.
Deputados que permaneçam neste plenário, porque vamos
ter outras votações. É importante que todos os Deputados
que ainda estejam em seus gabinetes venham votar. Caso
contrário, poderemos desfigurar a aprovação inicial do conjun
to do substitutivo.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, aproveitaria a ocasião para
lembrar aos companheiros - muitos estavam fora do plenário
- que o voto é "sim", para manter o texto que foi aprovado.
Para mantermos o texto, é preciso que tenhamos 302 votos
"sim". Do contrário, estará prejudicada a votação anterior.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, insisto que os Parlamentares devem
vir aqui ao painel da frente e votar "sim". Não se deve,
neste momento, omitir o voto; é importante votar.

O Sr. Jutahy Júnior - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. JUTAHY JÚNIOR (PSDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, havendo matéria constitucional,
há necessidade de 302 presentes para sua aprovação. O fato
de haver 301 presentes, em vez de 252, não faz cair a sessão?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Presidente
admite que esta matéria é extremamente Cl. .troversa. Por
isso mesmo ela está submetida à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, em grau de recurso de decisão do
Presidente; e dessa decisão a Comissão recorreu de ofício.
Minha decisão foi de que o quorum de deliberação é de 252
Deputados. A exigência de 3/5 é para aprovação da matéria.
Por esta razão, se a matéria estiver neste intervalo de 252
e 302 votos, o Presidente proclamará a sua rejeição, mas
reconhece que que o tema tem alta indagação e merecerá
exame mais acurado da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação e do Plenário.

O SR. JUTAHY JÚNIOR - No caso, teremos que recor
rer, porque a decisão já está tomada pelo Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa confia
em que teremos o altíssimo quorum, mais uma vez, de 422
Srs. Deputados, para o que concorrem a importância da maté
ria e a decisão administrativa de só considerar presentes os
Deputados que participarem de todas as votações, especial
mente das últimas.

O SR. Jl .AHY JÚNIOR - O PSDB, então, diante dessa
decisão de V. Ex., solicita o comparecimento de todos os
Srs. Parlamentares, a fim de continuarmos mantendo o quo
rum acima dos 302 Srs. Deputados e termos número suficiente
para a aprovação do texto do Deputado Roberto Magalhães.

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Exª
a palavra.
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o SR. GASTONE RIGHI (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero apenas fazer um apelo a
todos os Srs. Deputados que não votaram até agora: deixem
de votar os que tiverem interesse na aprovaç~ioda antecipação
do plebiscito, porque, se atingirmos o núm(~ro de presentes,
302, considerar-se-á votado o DVS. Portanto, assim estará
derrotado o texto original; ou seja, a emenda não estará pre
servando o mandato do atual Presidente da República. Com
isso, estaremos inviabilizando a votação da emenda em segun
do turno.

Sr. Presidente, não tinha prestado atenção. Dizem-me
os companheiros que V. Ex~ decidiu que o l[Juorum é de 252
Deputados. Não sei se a decisão é definitiva. É evidente que
quorum de 252 Deputados é para a votação de matéria em
que a Constituição ou o Regimento Interno não exigirem
o quorum especial. Quando se trata de matéria em que se
exige o quorum especial, este é o quorum mínimo de compare
cimel}to, sem o que não se terá concluído a votação.

E o que acontece agora. Ainda não atingimos o quorum
mínimo, que seria de 302 Deputados. Portanto, V. E~ poderia
repetir a votação numa próxima sessão,' se não atingirmos
o quorum. Assim, peço a V. Ex~ que declare encerrada a
votação neste momento e que se retome () processo numa
próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- A Mesa já tem
orientação fixada de que o quorum de deliberação é de 252
Deputados. E, portanto, este já está alcançado.

A Presidência sugere aos Srs. Líderes que tragam ao
plenário os seus liderados que há bem pouco tempo eram
422. Lugar de Deputado, hoje, é neste plenário, porque, se
os Deputados não estiverem aqui numa quarta-feira, quando
se vota emenda constitucional sobre a antecipação do plebis
cito, eu me permito perguntar: quando estarão aqui os Depu
tados? (Palmas.)

O Presidente está disposto a aguardar por um tempo
adequado para que possam votar todos aquell;:s que pretendam
fazê-lo.

O Sr. Éden Pedroso - Sr. Presidentf:, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. ÉDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o painel está apagado.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, em relação às palavras do Deputado
Gastone Righi, manifestamo-nos sobre 'a importância de os
Deputados virem votar. Pareceria lógico: que o quorum míni
mo deveria ser de 302, porque é o número necessário para
aprovar emenda. Na verdade, os 252 provêm da necessidade
de maioria absoluta, exigência no caso de votação de projeto
de lei. Com todo respeito à decisão anterior de V. Ex', parece
ria, no caso, que o quorum mínimo deveria ser 302. Pergunto
se não seria possível recorrer agora da sua decisão, dada a
transcendência e importância deste assunto. Poderia V. Ex!
reconsiderar essa decisão? Parece-me meio absurdo que se
perca uma votação com um número inferior ao quorum míni
mo. É por isso que me permito recorrer 81 V. Ex\ pedindo
também aos Parlamentares que venham ao plenário, mas que
não votem ainda, pois estamos na expectativa desta decisão.
Se esta for contrária, então, votaremos.

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, se V. Ex! receber o recurso da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, ficaria anu
lado, então, o resultado desta votação? Porque, se o recurso
for procedente, não se teria alcançado o quorum necessário.
Portanto, apelo para todos no sentido de que não votem antes
que o Presidente decida a questão de ordem e o recebimento
do recurso impetrado, que reitero neste momento.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, parece-me que a decisão de
V. Ex~ de admitir como quorum para esta votação o mesmo
exigido para maioria simples na apreciação de legislação ordi
nária ou complementar não se aplica no caso de emenda consti
tucional, porque então só haveria votação se existisse quorum
constitucional. Até porque o destaque para votação em sepa
rado teria de contar, pelo menos, com 302 Deputados, mesmo
que não fossem a'favor da manutenção do texto; mas haveria
necessidade desse quorum para se votar.

É evidente que, não atingido o quorum, suspende-se a
sessão. Se não atingirmos os 302, que são os 3/5 três quintos
- e é esse o quorum que delibera sobre emendas à Consti
tuição - não poderemos deliberar, não poderemos continuar
com a sessão. Isso me parece lógico, elementar.

O Sr. José Genoino - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ GENOINO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor) - Sr. Presidente, dediquei-me profundamente à apre
ciação dessa matéria e analisei todas as possibilidades regimen
tais sobre ela. Não há a menor dúvida a respeito da decisão
da Mesa de que o quorum de deliberação, na Câmara dos
Deputados, é a maioria absoluta, portanto, 252 votos. Se
e,sse quorum é atingido, qualquer matéria vai a deliberação.
E necessário o quorum qualificado par!=! aprovar, não para
se ter sessão. A decisão da Mesa é muito clara sobre isso
e foi feita numa emenda consensual.

Na Comissão de Justiça vamos decidir sobre esta questão.
Estou muito à vontade, porque disse aqui, no início da votação
da matéria principal, que o destaque para votação em separado
,só não poderia ser aceito para a data da antecipação. As
demais partes podem ser aceitas.

Queremos votar a antecipação, mas não queremos violar
o Regiml::nto Interno. Temos que votar a antecipação sem
violar o Regimento Interno. Nesse sentido, a Mesa está correta
com esta decisão. A não ser que haja uma decisão da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, que deve ser mantida,
nós devemos proceder à votação. Aliás, a Casa era conhe
cedora desta decisão; os Srs. Deputados eram conhecedores
desta questão. E a Mesa tem razão. Se estamos votando uma
matéria desta envergadura - e o Deputado vota e sai 
aí não há condições, Sr. Presidente. Temos muitas questôes
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pela frente e não somos nós, que somos favoráveis à anteci
pação, que vamos aqui permitir uma interpretação casuística
do Regimento Interno.

Portanto, a decisão da Mesa é correta ao exigir a maioria
absoluta para a deliberação, e todos nós sabíamos disso. Deixo
bem claro que não vou abrir mão desta questão, até porque
temos outras emendas constitucionais nesse sentido.

Para concluir, gostaria de dizer aos meus colegas que
fiquem tranqüilos. Lamentavelmente, os do PDT se excede
ram ao achar que este Deputado ia fazer qualquer casuísmo,
voltando-se contra o Regimento Interno. Queremos a vota
ção, preservando o Regimento Interno, e é esta a coerência
que agora reafirmamos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Presidente
dos trabalhos percebe toda a dificuldade que está posta e
conduzirá os trabalhos com a isenção indispensável, mesmo
quando, eventualmente, se equivoque. E por perceber que
há muitos minutos ninguém mais participa da votação, declara
encerrada a votação. (Palmas.)

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o recurso recebido por V. Ex~

terá efeito suspensivo com base no apoio de um terço dos
Deputados aqui presentes. Neste sentido, solicito a V. Ex~

e à Casa que me dêem apoiamento para o efeito suspensivo
quanto ao recurso de decisão de V. Ex~ sobre o quorum.
Assim, que levante o braço pelo menos um terço dos Depu
tados desta Casa, dando apoio ao recurso com efeito suspen
sivo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Presidente
não pode ignorar a evidência de que mais de um terço da
Casa apóia o recurso. Conseqüentemente, a matéria vem ao
plenário sem efeito suspensivo, devendo o Plenário deliberar
sobre a questão de ordem relativa ao quorum para apreciação
da emenda constitucional: se deve ser de 302 ou de 252.

O SR. GASTONE RIGHI - Obrigado, Sr. Presidente.
Com efeito suspensivo, portanto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Primeiro, o
Plenário deliberará sobre a suspensividade, concedendo-a ou
não. Se decidir pela suspensividade, a matéria vai à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação e, oportunamente,
retornará ao plenário; se contra a suspensividade, o Plenário
deliberará, a seguir, sobre o recurso.

O Sr. Eraldo Tinoco - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. ERALDO TINOCO (Bloco BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a matéria está decidida pela Mesa.
Apenas chamo a atenção de V. Ex~ para ym aspecto, sobre
o qual trago, inclusive, uma analogia. E um absurdo que
se queira deliberar sobre uma matéria que exige quorumqua
lificado, com presença abaixo desse quorum. Seria o mesmo
que se ter um casamento civil só com uma pessoa. E o quorum
para um casamento civil é de duas pessoas. Não se pode
fazer um casamento com menos de duas votações.

A Sra. Maria Valadão - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

A SRA. MARIA VALADÃO (PDS - 00. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, apenas agora constatei que
o meu voto não está registrado no painel eletrônico.

Peço a V. Ex~ que consigne meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex~ será
atendida.

O Sr. Éden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ÉDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, V. Ex' anunciou a suspensão, para
que o Plenário se manifeste, mas não anunciou o resultado
da votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pedirá
ao Plenário que delibere, por maioria, se aprecia ou não o
efeito suspensivo, nesta sessão. Se o fizer, a seguir o Plenário
deliberará sobre o mérito.

A Mesa volta a esclarecer. O que o apoiamento determi
nou, com fundamento no § 99 do art. 95, é que o Plenário
decidirá sobre a suspensividade.

O Presidente já tem uma decisão, que agora está atacada
por um recurso. Esse recurso viria à deliberação do Plenário,
através da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
porque formulado com base no § 99 do art. 95. O Plenário
deliberará se quer apreciar a suspensividade, a seguir, ou
não.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, parece-me que é tranqüila esta
interpretação. É como se tivéssemos sustado o anúncio do
resultado. Por quê? O Plenário vai decidir se, com essa presen
ça, a s~ssão deve continuar ou ser suspensa por falta de quo
rum. E o que o Plenário vai decidir.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
esclarecer novamente.

O Presidente tem orientação para proclamar o resultado
quando o número de votantes se situar no intervalo entre
252 e 302. Esta é a orientação do Presidente que, no entanto,
foi atacada por questão de ordem, por recurso da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, que virá oportuna
mente ao crivo do Plenário.

O recurso do Deputado Gastone Righi, com apoio de
um terço, traz a matéria para apreciação nesta sessão. O Plená
rio hoje deve decidir se quer o quorum de 302 ou de 252.
Se o Plenário decidir contrariamente à orientação do Presi
dente, a Mesa alterará sua conduta; se confirmá-la, a Mesa
proclamará o resultado.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.
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o SR: NELSON JOBIM (PMDB - RS. revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o dispositivo do § 89 do art. 95 do
Regimento Interno diz:

"Art. 95 .

§ 89 O Deputado, em qualquer caso, poderá re
correr da decisão da Presidência para o Plenário, sem
efeito suspensivo, ouvindo-se a Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, que terá o prazo máximo
de três sessões para se pronunciar. .."

O § 99 autoriza recurso para efeito suspensivo da deci
são do Sr. Presidente, desde que tenha o apoiamento de um
terço dos presentes. Então, veja V. Ex' Houve a votação.
Houve a interposição do recurso que entende que esta votação
é uma votação legítima com quorum de deliberação. O recurso
sustenta que o quorum de deliberação não exi.ste. Essa decisão
está submetida ao recurso ao qual foi concedido efeito suspen
sivo e será apreciada pelo Plenário. Pergunto a V. Ex' sobre
a audiência da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, que teria três ~essões para se manifestar e instruir a
decisão do Plenário. E suprimível a decisão pelo efeito suspen
sivo ou terá que suspender, se a sessão acatar o pronuncia
mento da Comissão de Constituição e Justiç;a e de Redação,
para dépois retomar a questão e decidir sobre a matéria?

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) --Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Genebaldo Correia.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendo que V. Ex'
tomou uma decisão, respondendo à questão da ordem. Houve
recurso ao Plenário quanto à decisão de V. Ex' A validade
dessa votação ou não dependerá da manifestação do Plenário
em face do recurso que foi apresentado. É esse o entendimento
da Mesa?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro} - O Deputado
Gastone Righi recorreu da decisão do Presidente. Para que
este recurso não tenha o mesmo curso dos anteriores, isto
é, a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, o
Deputado invocou o disposto no § 99 O Presidente acolheu
e haverá de apresentar a matéria ao Plenário para deliberação.
Do contrário, estando a matéria com efeÍlto suspensivo, o
Presidente manterá sua orientação.

Vou levar a matéria à deliberação do PI,enário pela forma
do recusro do Deputado Gastone Righi, S. Ex' sustenta que
o quorum de deliberação para funcioname:nto do Plenário,
na apreciação de emenda constitucional, é de 302 Srs. Depu
tados.

o Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o § 99 é muito daro. O Plenário
vai decidir o efeito suspensivo da decisão ,de V. Ex', somente
isso. Sobre o conteúdo da matéria o Plenário não pode decidir.
V. Ex' vai submeter ao Plenário o efeito suspensivo. O §
99 é muito claro neste sentido, repito.

Na hipótese do parágrafo anterior, o Deputado, com o
apoiamento de um terço, poderá requerer que o Plenári9
decida de imediato sobre o efeito suspensivo do recurso. E
sobre isso que se vai deliberar. Desse modo, o resultado fica
congelado, esperando o efeito suspensivo. Ele está suspenso
com um terço de apoiamento.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A deliberação
do Plenário será sobre a suspensividade.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de ouvir de V. Ex'
sobre o que foi decidido. Deliberada pelo Plenário a suspensi
vidade do recurso, é evidente que a votação não prosseguirá
até que seja decidido o mérito da questão. O que sofreu
efeito suspensivo é a sua deliberação com um quorum de
252 Srs. Deputados. Estamos no caso concreto com 298 votos.
Se for dado efeito suspensivo não poderá haver a declaração
do resultado da votação, uma vez que depende de decisões
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e do
Plenário o conteúdo do mérito; ou seja, se é 302 o quorum
de deliberação ou se é 252. Se V. Ex' anunciar o resultado
da votação, estará antecipando a decisão em relação à qual
tem efeito suspensivo o recurso.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em face do quadro confuso
criado aqui, indago a V. Ex' se já proclamou o resultado
já expresso no painel há alguns minutos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Presidente
ainda não o proclamou exatamente pelo efeito do recurso
do Deputado Gastone Righi.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, digo isso
porque já há alguns minutos o resultado está no painel.

Todas as vezes que se mostrava resultado no painel V.
Ex' nunca conferia palavra, nunca admitia questão de ordem,
sem antes anunciar o resultado da votação. Neste caso, V.
Ex' ainda não anunciou o resultado.

Sr. Presidente, também gostaria de outro esclarecimento.
Como não ouvi V. Ex' proclamar que iria encerrar a

votação, gostaria que conferisse nas notas taquigráficas se
ela foi encerrada. Lembro-me de que V. Ex' acionou os botões
para o painel ser movimentado, sem anunciar que iria fazê-lo.

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, apenas para deixar aqui o registro
de que todos nós ouvimos com a maior clareza, o que deve
constar das notas taquigráficas, V. Ex' declarar encerrada
a votação. V. Ex' recebeu o meu recurso e atendeu à solici
tação de esculpi-lo com o apoio de mais de um terço.
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Também quero congratular-me com V. Ex' por ter deci
dido acertadamente.

O Plenário vai decidir agora sobre se concede ou não
efeito suspensivo ao recurso. O Plenário dirá "sim" ou "não".
"Sim", concede efeito suspensivo; "não", nega o efeito sus
pensivo. Concedido o efeito suspensivo, por certo V. Ex~ man
dará o recurso à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, para dar o seu parecer e, posteriormente, submeterá
ao Plenário essa decisão.

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, se V. Ex· encerrou a votação e
o painel apresenta o resultado, não há outra alternativa, qual
quer que seja a manifestação recursal, se não proclamar o
resultado.

Estamos esperando a proclamação do resultado para, aí
sim, buscarmos firmar ponto de vista em relação ao quorum
da sessão. Por enquanto, V. Exª tem que anunciar o resultado
expresso no painel eletrônico para que essa votação se com
plete, porque encerrada ela já está.

o Sr. Edison Fidelis - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. EDISON FIDELIS (PTB - RO. Sem revisão do
orador.) - SI. Presidente. como V. Ex~ já recebeu o recurso
impetrado pelo Deputado Gastone Righi, não há como recor
rer da sua decisão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa quer
esclarecer ao Deputado Paulo Ramos que a proclamação não
ocorreu, porque foi atacada pelo recurso do Deputado Gas
tone Righi, que obteve o apoiamento de um terço do Plenário.
Sobre isso é que haverá de deliberar o Plenário.

O Sr. Vivaldo Barbosa - O recurso não foi impetrado
porque não houve decisão de V. Ex· Se o resultado não foi
proclamado. como pode ter sofrido a impugnação? Não houve
recurso porque V. Ex' não anunciou nenhuma decisão.

O Sr. Edison Fidelis - Sr. Presidente, o recurso não
é quanto ao quorum, portanto, independe de que V. Ex'
tenha anunciado o resultado. V. Ex' acerta quando recebe
o recurso. Não há por que...

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Dependendo
da decisão de Plenário, o Presidente poderá proclamar o resul
tado. O recurso atacou a decisão do Presidente de que o
quorum era bastante. O quorum não quanto ao resultado.
A decisão do Presidente de encerrar a votação...

O Sr. Edison Fidelis - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem a esse respeito.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se o Presidente
encerrou a votação com 298 Deputados, reafirmou a sua orien
tação de que o quorum era bastante. Esta decisão foi atacada
por recurso. Ela independe da proclamação do resultado.

O SR. EDISON FIDELIS - Recorre-se do quorum e
não da decisão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Veja bem V.
Ex' que o recurso não está atacando o resultado. O recurso
do Deputado Gastone Righi está atacando o encerramento
da votação com 298 Deputados.

O Sr. Eduardo Jorge - Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Entenda V.
Ex' que falta quorum para a votação.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente. quer dizer que,
se o recurso for recolhido, pode-se continuar votando?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos aguar
dar a deliberação do Plenário, para decidir sobre ela.

O Sr. Eduardo Jorge - Mas minha pergunta é lógica:
se for acatado o recurso do Deputado Gastone Righi, os Depu
tados pod~m continuar votando.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Presidente
tem a convicção de que o número é bastante.

O Sr. Eduardo Jorge - Sim, mas se acatado o recurso ...

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se o Plenário
mantiver essa orientação, o Presidente proclamará o resul
tado. Se o Plenário decidir contrariamente, o Presidente deci
dirá em função de deliberação do Plenário. Parece claro. O
recurso não está atacando a deliberação do Plenário, mas
a decisão do Presidente de encerrar a votação antes de atingir
mos 302 votos.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, quero orientar
a minha bancada em relação ao voto do recurso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se o Presidente
estivesse certo de que o quorum era de 302, não teria encer
rado a votação e teria proclamado a sua insubsistência.

O Sr. Eduardo Jorge - Para orientar a minha bancada
quanto à votação do recurso, quero fazer a seguinte pergunta:
Como está evidente que não foram atingidos os 302 votos,
os Deputados que acabaram de chegar vão continuar tendo
a chance de votar? Esse é o resultado lógico, obrigatório.
Se o recurso do Deputado Gastone Righi for acatado, posso
até orientar a minha bancada para que vote a favor do recurso
de S. Ex'

O SR. EDISON FIDELIS - Sr. Presidente, para contra
ditar. V. Ex' declarou encerrada a votação. Se o Plenário
entender que o recurso do Deputado Gastone Righi procede,
por considerar que o quorum é 302, não há como reabrir
a votação para que os Deputados retardatários possam votar.
V. Exª já declarou que, se o Plenário deliberar pelo provi
mento do recurso do Deputado Gastone Rghi, automatica
mente cairá a sessão por falta de quorum qualificado para
deliberar.

O Sr. Eduardo Jorge - SI. Presidente, para contraditar.
Se acontecer o que o Deputado Edison Fidelis acabou de
dizer, o que vai para a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação é esse resultado congelado. Deputado. preste
bem atenção ao seu argumento.

O Sr. Vivaldo BarbosA - V. Exª hoje, diante de dois.
três ou quatro recursos, inclusive feitos por este Parlamentar.
encaminhou-os à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, assim como fez outro dia, quando recorremos de
outras decisões. De maneira que V. Ex· deve seguir a tradição
e encaminhar a matéria à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, o Presidente adotou essa conduta. mas nenhum dos
Srs. Deputados adotou a conduta do Deputa Gastone Righi,
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que foi de recorrer imediatamente ao Plenário, como apoia
mento de um terço dos colegas.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Nós fizemos isto, Sr. Presidente.
Requeremos o apoiamento com base, inclusive, no procedi
mento do Deputado Eduardo Jorge na questão dos aposen
tados, na semana passada, uma vez que S. Ex~ invocou o
art. 114, e V. Ex~ remeteu toda a matéria à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Deputado
Eduardo Jorge invocou o art. 114 para o indeferimento de
um requerimento que não ocorrera. A Mesa declarou a sua
prejudicialidade porque o requerimento era relativo a projeto
que não estava em condições de voto. Este Presidente se
recorda perfeitamente da matéria. Se estivesse em condições
de voto, haveria o indeferimento. Como não estava, houve
a prejudicalidade. No caso concreto, o que está sendo atacada
é a decisão do Presidente de considerar satisfarório o quorum
de 289. O Plenário haverá de deliberá: se conceder o efeito
suspensivo, a Mesa acatará a decisão. Se negar o efeito suspen
sivo, a Mesa aplicará a orientação decidida.

O Sr. Humerto Souto - Sr. Presidente" peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. HUMEBRTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, entendi que V. Ex~ encerrou
a votação. Ocorreu um recurso, interposto por mais de um
terço do Plenário, com efeito suspensivo. V. Ex~ vai submeter
a votos o requerimento do efeito suspensivo ao recurso. Se
o Plenário entender que deve aprová-lo, na minha opinião
V. Ex~ terá que permitir a tramitação do recurso, para então
decidir se é de 302 ou não o quorum específico.

Solicito então a V. Ex\ Sr. Presidente, que submeta à
votação o requerimento do efeito suspensivo ao recurso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se o nobre
Deputado Gastone Righi não tivesse recorrido com o apoia
mento de um terço dos membros desta Casa, eu já teria reite
rado a minha orientação e proclamado o resultado. Não o
fiz porque o Deputado recorreu com o apoio do Plenário
e cQm base no § 9~ do art. 95, o que me obriga a ouvir o
Plenário. O § 9~ diz:

"Art. 95. .. .

§ 99 ... poderá requerer que o Plenário decida,
de imediato, sobre o efeito suspensivo ao recurso."

Ele não diz "sobre a matéria" , mas "sobre o efeito suspen
sivo". Penso que está mais do que claro. Basta ler o § 99

do art. 95 do Regimento Interno.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -- Tem a palavra
V. Ex~

't\ O SR. NELSON JOBIM (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço um esc:larecimento. V.
Ex~ vai submeter à votação o efeito suspensivo ao recurso
interposto pelo Deputado Gastone Righi? C?onsulto a Me~a:

se nesta votação tivermos um quorum abaIXO de 252, cal a
sessão? Porque, veja bem V. Ex~, para deliberar sobre qual-

quer matéria precisamos ter maioria presente. Não tendo 252
votos quando da votação do efeito suspensivo ao recusro,
a sessão cai, e cai a matéria. Ela só poderá ser submetida
novamente à apreciação após quantas sessões?

O Sr. Genebaldo Correia -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex~ tem
a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de oferecer
uma contribuição à Mesa, e a faço no sentido de que a Mesa
acolha o requerimento do Deputado Gastone Righi, nos ter
mos do art. 95, § 99, do Regimento Interno, e que V. Ex'
submeta esse requerimento, que teve o apoio de um terço
dos presentes, à apreciação. Após este pronunciamento do
Plenário, V. Exª, então, proclame a sua decisão em relação
à votação anterior. Primeiro vamos saber se o Plenário conce
de ou não o efeito suspensivo. Essa decisão é importante
e anterior, pelo que força e obriga V. Ex~ no sentido de
que inicie imediatamente a votação para que o Plenário se
manifeste sobre o requerimento quanto ao efeito suspensivo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos votar.

O Sr. Paulo Ramos - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex~ tem
a palavra. I'

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, não é preciso consultar as notas
taquigráficas de sessões anteriores, basta consultar a memória,
mesmo que deficiente. Em todas as oportunidades em que
um Parlamentar, após a votação eletrônica, tentou qualquer
recurso ou questão de ordem, V. Ex~, reiteradamente, respon
de que tem de aguardar a proclamação do resultado. O resul
tado ainda não foi proclamado. Esta tem sido a posição de
V. Ex~ em todas as oportunidades. Se existe unanimidade
em relação a qualquer procedimento, esta é a unanimidade.

Portanto, o recurso do Deputado Gastone Righi carece
de objeto. V. Ex~ tem a obrigação de proclamar o resultado
que já está expresso no painel, para completar a votação,
e daí, sim, aguardar o recurso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Paulo Ramos, o Presidente volta a esclarecer, percebe
que há uma singeleza, mas ela não é tão esconsa que não
possa ser de imediato apreendida. Quanto ao recurso contra
o resultado é evidente que só pode ser admitido depois de
sua procla~ação. Mas o recurso do Deputado Gastone Righi
pretendeu atacar ato anterior do Presidente, que f?i o e?~erra

mento da votação com o número que ele entende msuflclente.
Por isso, o Presidente não pode proclamar o resultado antes
de saber se o Plenário concede efeiro suspensivo ou não.

O Presidente não variou de conduta. Foi o Plenário, pela
atitude atilada do Deputado Gastone Righi, que recorreu da
decisão do encerramento da votação. Esta foi a primeira vez
que isto ocorreu aqui. Em nenhuma vez foi atacada a decisão
do Presidente. Agora, é claro, se proclamado o resultado
e o recurso é contra o resultado, o Deputado Gastone Righi
não está recorrendo do resultado, ele está recorrendo do en
cerramento da votação, por entender que se deveria declarar
a carência de quorum. Mais claro do que isso...
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o Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

o SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não existe recurso durante o
processo de votação, ou seja, desde que iniciado. O processo
de votação foi iniciado e não há recurso. Regimentalmente
não há recurso durante o processo de votação, e este processo
só se completa depois de proclamado o resultado.

Se, V. Ex~, presidindo a Câmara dos Deputados, quer
assumir posição favorável àquela defendida pelo partido de
V. Ex', tudo bem. Aliás, esta posição tem sido reiterada aqui.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Vivaldo Barbosa, prefiro manter o debate no nível ade
quado em que se vem realizando. Acho que já há clareza
suficiente sobre a questão. Não vejo decisão mais democrática
do que levar a matéria à decisão do Plenário. O Plenário
haverá de decidir.

Vou colocar em votação o recurso.
Está em votação a suspensividade do recurso formulado

pelo Deputado Gastone Righi.
Os Srs. Deputados que acolhem o recurso concedendo

efeito suspensivo permaneçam como se encontram e os que
o rejeitam levantem o braço. (Pausa.)

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, solicito a palavra
para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Eduardo Jorge, não há encaminhamento.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero apenas orientar a bancada
do Partido dos Trabalhadores para que vote contra a suspensi
vidade, porque, inclusive, isso conflita orientação recentís
sima. Na votação da emenda anterior, a Mesa orientou nessa
exata medida: são 252 votos, e 302 para aprovar. Na lei eleito
ral, no final do ano passado, foi a mesma coisa; os precedentes
são recentíssimos. Então, a Mesa tem razão em declarar o
resultado, se não alcançar o quorum de 302 votos. Por isso,
nós somos contra o recurso do PTB. Votamos e encaminhamos
contra a suspensividade.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Presidente
vai repetir: se V. Ex', Deputado Eduardo Jorge, em qualquer
momento, contra a decisão do Presidente, tivesse invocado
o art. 99 com o apoiamento de um terço dos parlamentares
presentes, a matéria teria vindo ao Plenário. V. Ex' não o
fez, mas o Deputado Gastone Righi sim.

O SR. EDUARDO JORGE - Não foi ISSO o que eu disse.
Refiro-me à interpretação de que basta o quorum de 252
para valer a votação, de acordo com a orientação da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não é a orienta
ção. Essa interpretação será mantida se o Plenário negar o
efeito suspensivo do recurso.

O SR. EDUARDO JORGE - É isso o que estou lembran
do aos Srs. Deputados. A orientação da Mesa tem antece
dentes recentíssimos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Eu a manterei.
Só não proclamarei o resultado se o Plenário me obstar.

O Sr. Edison Fidelis - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. EDISON FIDELIS (PTB - RO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PTB orienta que se vote pela
suspensividade. Acho que temos de nos limitar a orientar
a bancada e não retomar a discussão.

O Sr. Eden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT, para esclarecer os seus
Deputados, orienta sua bancada sobre o recurso impetrado
pelo Deputado Gastone Righi contra a decisão de V. Ex',
que sustenta o quorum de 252. O Deputado recorreu dessa
decisão. S. Ex' pode, ainda, com base no art. 99, pedir que
essa decisão, recorrendo ao Plenário, seja dada hoje e tenha
efeito suspensivo. Por isso, o PDT vota contra esse requeri
mento, deixando bem claro que o que está sendo decidido
é isso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O PDT vota
não.

A Mesa agradece a V.Ex· o esclarecimento prestado.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, eu estava entendendo, pelo
pronunciamento de V. Ex·... (Apupos no plenário).

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Deputado
Éden Pedroso, Líder de V. Ex!, já esclareceu suficientemente
a matéria.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, quero,
para orientação do Plenário (apupos no plenário) lembrar
que V. Ex' disse que o recurso do Deputado Gastone Righi
foi contra o encerramento da votação. Ouvi V. Ex' dizê-lo.
V. Ex' disse que o recurso foi contra o encerramento de vota
ção...

O Sr. Aloisio Vasconcelos - Sr. Presidente, quantos Líde
res do PDT há nesta Casa? Cinco?

O SR. VIVALDO BARBOSA - ... significando, Sr. Presi
dente, que o Deputado Gastone Righi queria que se desse
prosseguimento à votação.

Gostaria que V. Ex' esclarecesse essa parte.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, o Deputado Gastone Righi pretendeu evitar a procla:
mação de um resultado com o número inferior a 302. E
sobre isso que o Plenário vai deliberar.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, com o encaminhamento, fica
clara qual é a posição que se está querendo. O PPS vota
a favor do recurso, porque considera que há de se ter quorum
de 302 Srs. Deputados para poder deliberar. Pronto! (Palmas.)
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o SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, o PSDB vota a favor do requerimento,
porque o quorum mínimo para votação de uma (~menda consti
tucional não pode ser inferior ao número mínimo exigido
para aprová-la. (Palmas.) Isso nos parece razoável.

Por isso, votamos a favor do requerimento do Deputado
Gastone Righi.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa escla
rece: o que está em votação é a suspensividade" Votará "sim"
quem concordar com o efeito suspensivo.

O SR. JOSÉ SERRA - Concordo com V. Ex' O que
está por trás é esse problema. Por isso é que estou fazendo
esta declaração, e votamos "sim" ao efeito suspensivo.

O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP'. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B vota "não".

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PDS - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDS entendl~ também que
o quorum mínimo é de 302 e pede que sua bancada vote
"sim".

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou muito à vontade
para encaminhar esta votação, porque sabe V. Ex' que foi
a Liderança do PMDB a primeira a se insurgir contra essa
interpretação de V. Ex'

Entendemos que não poderíamos considerar o resultado
da votação da emenda constitucional sem que o (luorum tivesse
atingido o mínimo constitucionalmente requisitado. V. Ex'
haverá de fazer justiça, e' essa foi a posiçãO do PMDB desde
o primeiro momento.

Portanto, acompanho com tranqüilidade o recurso do
Deputado Gastone Righi.

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim".

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".

O Sr. Paulo Ramos - Sr. Presidente, gostaria de fazer
uma consulta.

O SR."PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O PDT já se
manifestou. (O Presidente faz soar os tímpanos.)

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, consulto V. Ex' por uma causa
importante. Se não houver um quorum de 252 para a votação
do requerimento do Deputado Gastone Righi, como é que
fica a Presidência da Casa em relação ao resultado?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Decidirei in
concreto.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota "sim".

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS {Bloco - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, (I Bloco Parla
mentar vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. Depu
tados que foram favoráveis ao efeito suspensivo do recurso
do Deputado Gastone Righi permaneçam como se encontram.
Os que forem contrários, levantem o braço. (Pausa.)

Aprovada, por maioria do Plenário, a suspensividade do
recurso do Deputado Gastone Righi.

A Presidência deixa de proclamar o resultado por ter
sua orientação suspensa pelo Plenário até que, ouvida a Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, venha a maté
ria a plenário.

O Sr. Paulo Ramos - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, o PDT pede verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - É regimental.
Vai ser feita a verificação da votação.

O Sr. Luis Roberto Ponte - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. LUIS ROBERTO PONTE (PMDB - RS. Sem
revisãq do orador.) - Sr. Presidente, indago a V. Ex' se,
na hipótese de ser negado o recurso, esta votação ficará valen
do ou não.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação dará o seu parecer
e a matéria virá a plenário. Se a posição do Presidente for
vencedora, proclamarei o resultado. Se for perdedora, eviden
temente terá faltado quorum.

O Sr. Eden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem~

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavrá:

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS.Sem revisão do
orador.) -Sr. presidente, o PDT se declara em obstrução.

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR; PRESIDENTE (Ibsen Pinh~iro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, a Liderança do PSDB pede aos seus
Deputados que votem "sim". Votar "sim" significa apoiar
o critério de que o quorum mínimo para a votação de uma
emenda constitucional deve ser equivalente à presença mínima
no plenário, ou seja, ambos de 302 Srs. Deputados. É uma
questão de lógica. Por isso votaremos sim.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -:.. Solicito aos
Srs. Deputados que tomem os seus lugares a fim de ter início
a votação pelo sistema eletrônico.

A seguir, darei a palavra aos Líderes para breve orien
tação de suas bancadas.

O SR.•PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Reitero aos
Srs. Deputãdos para que ocupem seus lugares a fim de se
iniciar a votação pelo sistema eletrônico.

Como vota o PT, Sr. Deputado Eduardo Jorge?

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT não votará. Está em obs
trução.

O Sr. José Lourenço - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheit5) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PDS - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDT pediu verificação e
logo depois se declarou em obstrução. Portanto, entendo que
o pedido de verificação caiu. Se o PDT está em obstrução,
não pode pedir verificação.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. HUMBERTO SOUTO (BLOCO - MG. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, se para aprovarmos o substi
tutivo do Deputado Roberto Magalhães precisamos de 302
votos, para complementar a votação com os destaques para
votação em separado é claro que precisaríamos também de
302 votos. Conseqüentemente, o PDS vota "sim".

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB --,- BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota "sim".

O SR. EDISON FIDELIS (PTB - RO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PTB convoca os Srs. Deputados
para o plenário e recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O PDT já orien
tou sua bancada, Deputado Eden Pedroso, atrav~s do seu
Vice-Líder. Mas a Mesa reitera a orientação. Pede, no entan
to, que o Líder designe o Vice-Líder que fará a orientação
para não ter que desautorizar os Vice-Líderes.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B quer encaminhar
o seu voto. O PC do B não participará desta votação. Está
em obstrução.

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS (Bloco - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. presidente, o Bloco vota "sim",
e solicita o comparecimento ao plenário de todos os Srs. Depu
tados.

O SR. ROBERTO FRANCA(PSB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim".

O Sr. Humberto Souto -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, se o Líder do PDT disse que
não pediu verificação de quorum, tenho a impressão de que,
neste caso, não há que se fazer a verificação de quorum.

O Sr. Eden Pedroso - Sr. presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. presidente, o nosso partido pediu, por inter
médio do Vice-Líder, a verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Foi este o enten
dimento da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. Depu
tados que se encontram nas bancadas queiram registrar seus
códigos de votação. (Pausa.)

Srs. Deputados, queiram selecionar seus votos. (Pausa.)
Srs. Deputados, queiram acionar simultaneamente o bo

tão preto que se encontra no painel e a chave sob a bancada
até que as luzes do posto se apaguem.

(Processo de votação)

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, também quero pedir aos Deputados
do PSDB que se encontram em seus gabinetes que compa
reçam ao plenário para votar "sim".

O Sr. José Vicente Brizola - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. JOSÉ VICENTE BRIZOLA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, logo após o Deputado
Paulo Ramos, também solicitei verificação de quorum. E vo
tei, apesar de o meu partido estar em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Parabenizo V.
Ex~ por ter cumprido o Regimento Interno da Casa.

O Sr. Edison Fidelis - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. EDISON FIDELIS (PTB - RO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, enquanto se processa a votação,
solicitamos aos companheiros que estejam nas lideranças ou
nos gabinetes, que compareçam ao plenário para exercerem
o direito de voto. E que o voto seja "sim".

O Sr. Haroldo Lima - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex.
a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, está encerrada a votação? Soli
cito a V. Ex' que a encerre, já que não há mais ninguém
votando.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
encerrar a votação, desde que não haja nenhum Sr. Deputado
que pretenda votar.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
mais nenhum Sr. Deputado que pretenda votar, declaro encer
rada a votação.

Não houve quorum para deliberação.
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o Sr. Haroldo Lima -Sr. Presidente, pe:ço a palavra
pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

o SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não tendo quorum para delibe
ração sobre o recurso do Deputado Gastone Righi, o resultado
da votação anterior, que não havia sido proclamado, por conta
desse recurso, deverá ser agora proclamado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Comparecem
mais os Srs.:

Pará

Domingos Juvenil - PMDB; Eliel Rodrigues 
PMDB; Giovanni Queiroz - PDT; Hermfnio Calvi
nho - PMDB; Hilário Coimbra - PTB; Josê Diogo
- PDS; Mário Chermont - PT.B; Mario Martins 
PMDB; Osvaldo Melo - PDS; Paulo Rocha - PT;
Paulo Titan - PMDB; Socorro Gomf:s - PC do B;
Valdir Ganzer - PT.

Amazonas

Átila Lins - Bloco; Beth Azize - PDT; Eduardo
Braga - PDC; Euler Ribeiro - PMDB; Ézio Ferrei
ra - Bloco; Josê Dutra - PMDB; Pauderney Aveli
no - PDC; Ricardo Moraes - PT.

Rondônia

Carlos Camurça - PTR; Edison Fidelis - PTB;
Maurfcio Calíxto - Bloco; Nobel Moulra - PTB; Pas
coal Novaes - PTR; Raquel Cândido _. PDT; Reditá
rio Cassai - PTR.

Acre

Adelaide Neri - PMDB; Célia Me:ndes - PDS;
Francisco Diógenes - PDS; João Maia - Blocoj
Joao Tota - PDS; Mauri Sêrgio - PMDB; Ronivon
Santiago - Bloco.

Tocantins

Derval de Paiva - PMDB; Edmundo Galdino 
PSDB; Eduardo Siqueira Campos - PDC; Hagahús
Araújo - PMDB; Leomar Quintanilha - PDC; Pau
lo Mourão - PDS.

Maranhão

Cesar Bandeira - Bloco; Cid Carvalho - PMDB;
Costa Ferreira - Bloco; Daniel Silva - Blocoj Eduar
do Matias - PDC; Francisco Coelho·- PDC; Harol
do Sabóia - PDT; Jayme Santana -- PSDB; João

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Haroldo Lima, os Deputados que deveriam estar no
plenário, votando, não estão presentes. O Presidente não pre
tende substituí-los.

Não tendo havido quorum para deliberação, a matéria
volta à apreciação na próxima sessão. (Palmas.)

VI - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nada mais ha

vendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

Rodolfo - PDS; Josê Carlos Sabóia - PSB; Josê
Reinaldo - Blocoj Pedro Novais - PDC; Ricardo
Murad - Bloco; Roseana Sarney - Bloco; Sarney
Filho - Bloco.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Antônio dos Santos - Blo
co; Ariosto Holanda - PSB; Carlos Benevides 
PMDB; Carlos Virgílio - PDS; Edson Silva - PDT;
Ernani Viana - PSDB; Gonzaga Mata - PMDB;

Jackson Pereira - PSDBj Josê Línhares - PSDB;
Luiz Girão - PDT; Luiz Pontes - PSDB; Marco Pe
naforte - PSDB; Maria Luiza Fontenele - PSB;
Mauro Sampaio - PSDB; Moroni Torgan - PSDB;

Orlando Bezerra - Bloco; Pinheiro Landim 
PMDB; Sêrgio Machado - PSDB; Ubiratan Aguiar
- PMDB; Vicente Fialho - Bloco.

Piauf

B. Sá - '; Caldas Rodrigues - Bloco; Ciro Noguei
ra - Bloco; Jesus Tajra - Bloco; João Henrique
PMDB; Josê Luiz Maia - PDS; Murilo Rezende
PMDB; Paes Landim - Bloco; Paulo Siiva - PSDB.

Rio Grande do Norte

A1uiziq Alves - PMDB; Fernando Freire - Blo
co; Flávio Rocha - PL; Henrique Eduardo Alves 
PMDB; Iberê Ferreira - Bloco; João Faustino 
PSDB; LaCre Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco.

Paralba

Adauto Pereira - Blocoj Edvaldo Motta _ PMDB;
Efraim Morais - Bloco; Evaldo Gonçalves - Bloco;
Francisco Evangelista - PDT; Ivan Burity - Bloco;
José Luiz Clerot - PMDB; José Maranhão _

PMDBj Lócia Braga - PDT; Rivaldo Medeiros 
Bloco; Robson Paulino - PMDB.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - PSB; Fernando Bezerra Coelho
- PMDB; Gilson Machado - Bloco; Josê Carlos
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Vasconcellos - Bloco; Josê Mendonça Bezerra 
Bloco; Josê Moura - Bloco; Josê Múcio Monteiro
- Bloco; Luiz Piauhylino - PSB; Maurflio Ferreira
Lima - PMDB; Maviael Cavalcanti - Bloco; Miguel
Arraes - PSB; Nilson Gibson - PMDB; Osvaldo
Coelho - Bloco; Pedro Correa - Bloco; Renildo
Calheiros - PC do B; Roberto Franca - PSB; Ro
berto. Freire - PCB; Roberto Magalhães - Bloco;
Salatiel Carvalho - PTR; Sêrgio Guerra - PSB;
Tony Gel - Bloco; Wilson Campos - PMDB.

Alagoas

Cleto Falcão - Bloco; Josê Thomaz NonO 
PMDB; Mendonça Neto - PDT; Olavo Calheiros 

: Roberto Torres - PTB; Vitório Malta - Bloco.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Bloco;

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Pará

Gerson Peres - PDS; Nicjas Ribei!o - PMDB.

Acre

Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Freire Júnior - Bloco; Osvaldo Reis - PTR.

MaranbAo

Josê Burnett - Bloco; Nan Souza - Bloco; Paulo Marinho
- Bloco.

Parafua

Vital do Rego - PDT.

Alagoaa

Antônio Holanda - Bloco; Augusto Farias - Bloco; Luiz
Dantas - Bloco.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - Bloco; Djenal Gonçalves - PDS; Pe
dro Valadares - PST.

Bahia

Jaques Wagner - PT.

Minas Gerais

Camilo Machado - Bloco; Getúlio Neiva - PL; Leopoldo
Bessone - PMDBj Mário de Oliveira - PTR; Neif Jabur 
PMDB.

Eaprtito Santo

Jones Santos Neves - PL.

Rio de Janeiro

Flávio Palmier da Veiga - Bloco; Jandira Feghali - PC do
B; Wanda Reis - PTR.

SAoPaulo

Alberto Haddad - PTR.

Goiás

AntOnio Faleiras - PSDB.

Mato Grosao do Sul

Nelson Trad - PTB.

Paraná

Matheus Iensen - PTB.

Rio Grande do Sul

celao Bernardi - PDSj Nelaon Proença - PMDB.

o SR. PRESIDENTE ( ) - Encerro a Sessão,
designando para amanhã quinta-feira, dia 26, às 14 horas,

:a seguinte

ORDEM DO DIA

(15h às 18h10min)

-1-

Art. 95, §§ 89 e 99, RICD
Requerimento do Deputado Gastone Righi, solicitando

efeito suspensivo ao recurso impetrado contra decisão da Mesa
em Questão de Ordem.

URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

-2-
PROJETQDE LEI N9 2.592, DE 1992

(Do Supremo Tribunal Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n92.592,
de 1992, que dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal. Pendente de pareceres das Comis
sões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça
e de Redação.

-3-
PROJETO DE LEI N9 2.613, DE 1992

(Do Superior Tribunal de Justiça)

Discussão, em turno únioo, do Projeto de Lei n9 2.613,
de 1992, que dispõe so15ie-os vencimentos dos Ministros do
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Superior Tribunal de Justiça; dos Juízes dos Tribunais Regio
nais Federais, dos Juízes Federais e dos Juízes Federais Substi
tutos. Pendente de pareceres das Comissões de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação.

-4-
PROJETO DE LEI N9 2.614, DE 1992

(Do Superior Tribunal Militar)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.614,
de 1992, que dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do
Superior Tribunal Militar e dos Juízes da Justiça Militar Fede
ral. Pendente de pareceres das Comissões de Finanças e Tribu
tação; e de Constituição e Justiça e de Redação.

Rio Brilhante Ltda. ,para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda media, na Cidade de Rio Brilhante, Estado
do Mato Grosso do Sul.

Úitimo dia: 26-3-92

Projetos de Lei

Nº 4.386/89 - Inclui o Município de São Bento do Sapu
caí, Estado de São Paulo, na Área de Proteção Ambiental
da Serra da Mantiqueira.

Ultimo dia: 26-3-92
N91.990/91-Extingue o Imposto Suplementar de Renda

sobre as distribuições de lucros ou dividendos relativos a inves
timentos em moeda estrangeira.

Último dia: 26-3-92

Projeto de Decreto Legislativo

N9 91/91 - Aprova o ato que renova, a partir de 26
de agosto de 1987, a permissão outorgada à RBC - Rede
Bahiana de Comunicação Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Feira
de Santana, Estado da Bahia.

Prazo: 19 dia: 26-3-92
Último dia: 7-4-92

RELAÇÃO nos DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDlHNTE - MARÇO 1992

Data Dia Nome

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EDEREDAÇAO
AVISO Nº 1/92

Prazo para recebimento dê emendas:
fuício: 26-3-92
Término: 19-4-92
Local: Sala 1, Anexo II
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h3Ümin

A - De Admissibilidade
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1) PROJETO DE LEI N9 1.497/91 - Do Sr. Adylson
Motta - que "Insti~ui, em todo o território nacional, a notifi
cação compulsória para os casos de intoxicação humana por
produtos e substâncias químicas ou agentes biológicos, que
tenham recebido atendimendo hospitalar ou ambulatórial, e
dá outras providências".

Relator: Deputado Liberato Caboclo.
2) PROJETO DE LEI N9 1.568/91 - Do Sr. Jackson

Pereira - que "Dispõe sobre o amparo a pessoas idosas e
deficientes físicos; assegurando descontos nos valores dos in
gressos em espetáculos culturais e artísticos".

Relator: Deputado Paes Landim.
3) PROJETO DE LEI N9 1.809/91 - Do Sr. Arnaldo

Faria de Sá - que "Introduz alterações na Lei n9 8.197, de
27 de junho de 1991, assegurando o direito de preferência
aos credores de obrigações de natureza alimentícia, na forma
que determina".

Relator: Deputado José Luiz Clerot.
B - De Admissibilidade e Mérito

4) PROJETO DE LEI N9 2.143/91- Do Sr. Virmondes
Cruvinel que "Dispõe sobre a argüição de descumprimento
de preceito fundamental da Constituição perante o Supremo
Tribunal Federal, nos termos do parágrafo único do seu art.
102".

Relator: Deputado Prisco Vianna.
5) PROJETO DE LEI N9 2.161/91- Do Sr. José Luiz

Clerot que "Dispõe sobre o arquivamento e eliminação de
processos judiciais".

Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel.
6) PROJETO DE LEI N9 2.195/91 - Do Sr. Laerte

Bastos que "Altera a redação de dispositivo da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil".

Relator: Deputado José Luiz Clerot.
7) PROJETO DE LEI Nº 2.227/91- Do Sr. José Maria

Eymael - que "dá nova redação ao art. 56 de Lei n96.015,
de 31 de dezembro de 1973 - Lei de Registros Públicos".

Relator Deputado Renato Vianna:

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Local: Sala 19, Anexo 11
Horário: 9h

PAUTAW1

Assuntos internos.

AVISO N9 1/92

Prazo para recebimento de emendas:
Início: 26-3-92
Término: 19-4-92
Local: Sala 19, Anexo 11
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
1) PROJETO DE LEI N9 2.367/91 - Do. Sr. Paúlo

Octávio e outros que "Dispõe sobre a criação da Guarda
Costeira, e dá outras providências".
. Relator: Deputado Maurício Campos.

2) PROJETO DE LEI Nº 2.381191 - Do Sr. Jair Bolso
naro que "Altera a Lei n9 8.025, de 12 de abril de 1990,

que· dispõe sobre a alienação de bens imóveis residenciais
de propriedade da União, e dos vinculados ou incorporados
ao Fundo Rotativo Habitacional de Brasília - FRHB, situado
no Distrito Federal, e dá outras providências".

Relator: Deputado Wilson Müller.
3) PROJETO DE LEI N9 2.482/91 - Do Poder Execu

tivo que "Altera a re~ação dos arts. 9º e 14 da Lei n96:45Q,
de 14 de outubro de 1977, que dispõe sobre a Organização
Básica da Polícia Militar do Distrito Federal".

Relator: Deputado Paulo Ramos

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRmUTAçÃO
AVISO N9 1192

Prazo para recebimento de emendas:
Início: 24-3-92
Término: 30-3-92
Local: Sala 7, Anexo 11
Horário: 9h às 12h e 14h ás 18h
~De Adequação.Financeira e Orçamentária
PROJETO DE LEI N9 1.812-A/91- Do Tribunal Supe-

rior Eleitoral que "Dispõe sobre a criação de cargos de provi
mento efetivo e em comissão, nos Quadros Permanentes das
Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais do Amapá, Ro
raimae Tocantins, e dá outras providências".

Relator: Deputado Paulo Mandarino.
Obs.: As emendas só serão aceitas em formulários pró

prios à disposição na Secretaria da Comissão.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
AVISO N9 1/92

Prazo para recebimento de emendas:
Início: 25-3-92
Término: 31-3-92
Local: Sala 2, Anexo 11
Horário: 9h às 12h e 14h às lOh30min
1) PROJETO DE LEI N9 2.349/91- Do Senado Federal

- que "Dispõe sobre a nomeação de Adidos Culturais junto
as Representações do Brasil no Exterior".

Relator: Deputado Diogo Nomura.
2) PROJETO DE LEI N9 2.374/91 - Do Sr. Nelson

Marquezelli - que "Atribui as responsabilidades que especi
fica a embaixadas brasileiras, a serem exercidas por Adidos
Agrícola".

Relator. Deputado Cardoso Alves.
3) PROJETO DE LEI W 2.430/91- Do Sr. João Fagun

des - que "Proíbe a submissão das instalações nucleares brasi
leiras autonomamente desenvolvidas à inspeção internacional
de quaisquer órgãos, ressalvado a ABACC - Associação
Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Mate
riais Nucleares".

Relator: Deputado Paulo Octávio.
4) PRpJETO DE LEI N9 2.433/91 - Do Sr. Ernesto

Gradella ...:. que "Dispõe sobre a suspensão do pagamento
da dívida externa brasileira, e dá outras providências".

Relator: Deputado Francisco Coelho.
(Encerra-se a Sessão às 21 horas e 54 minutos.)



MESA --,

Presidente:
IBSEN PINHEIRO (PMDB)

1° Vice-Presidente:
GENÉSIO BERNARDINO (PMDB)

');> Vice-Presidente:
WALDIR PIRES (PDT)

1° Secretário:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL)

');> Secretário:
~VALDONOGUEIRA (PFL)

3° Secretário:
CUNHA BUENO (PDS)

4° Secretário:
MAX ROSENMANN (PRN)

Suplentes:

JAIRO AZI (pDC)

ROBSON TUMA (PL)

LUIZ MOREIRA (pTB)

IRMA PASSONI (PT)

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS LIDERANÇAS
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

BLOCO PARLAMENTAR
PFL/PRN/PSC/PMN

Liler

urtsnDUARDO
Vice-Udercs

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDS-

Liler
JOSn LUIZ MAIA

Vice-Uderes

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

-PDT-

Liler
BDFN PRDROSO

Vice-lideres

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB-
Liler

GENEBALDO CORREIA
Vice-lideres

PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA

-PSDB -
Liler

JOSn SERRA

Vice-Uderes

Antonio dOI; Santos
Átila Lins
Ciro Nogueira
Cleto Falcão
Eraldo Trindade
Euclides Mello
Evaldo Gonçalves
Francisco Dornelles
Gilson Machado
Jeflufl Tajra
José Carlos Aleluia
José Santana de VaflConcelos

Marcelo Barbieri
Ubiratan Aguiar
Felipe Neri
João Rosa
João Almeida
Maurílio Ferreira T.ima
J.uís Roberto Ponte
Euler Ribeiro
Luiz Tadeu Leite
Henrique Eduardo Alvefl

Luis Eduardo
Maluly Neto

Maurici Mariano
Maviacl Cavalcanti

Messias Góis
Ney l.opes

Osório Adriano
Paes Landim

Paulo Octávio
Ricardo Murad

Tony Gel

Germano Rigotto
l.ulz Carlos Santos
Ilerrnínio Calvinho

Fernando Bezerra Coelho
I.ltzaro Barbosa

Délio Braz
Cid Carvalho

Derval de Paiva

Carrion Júnior
Paulo Ramos
Edson Silva
Haroldo SaMia

Gerson Perefl
Amaral Netto
Marcelino Romano Machado
José Luiz Maia .
Roberto Campos

Jutahy Júnior
Sérgio Machado
Antônio Carlos Mendes Thame
Paulo [Jartung

Libcrato Caboclo
Mendonça Neto

Sérgio Gaudenzi
Vital do Rego

Ângela Amin
Celso Bernardi

Célia Mcndefl
José Lourenço

Aécio Neves
Artur da Távola

Rubens Bueno
Joao Faustino



PARTIDO DOS TRABALHADORES
-PT-
Uler

EDUARDO JORGE
Vice-Ulerel

PARTfDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO

-PDC-
Uler

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

Vice-Uderel

PARTIDO LIBERAL

-PL-
Uler

RICARDO IZAR
Vice-lidereI

Jones Sanlos Neves Irani Barhosa
João Mellão Neto João Teixeira

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

-PTB-
Uler

GASTONE RIGHI

Vice-liderei

Sólon Borges dos Reis Edson Fidélis
Rodrigues IJalma Jolío Mendes
José Elias
Annfbal Teixeira

Nan Souza

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA
-PST-

Uler
LmZ CARLOS RAULY

Vice-Ulerel

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL

-PCDOB-

Uler

AI.DO.REBET.O

Vice-Uder

JANDIRA FEGHALI

PARTIDO DAS REFORMAS
.SOCIAIS

-PRS

PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO

-PCB

PARTIDO VERDE

-PV-

Pedro Valadares

PARTrDO TRABALHISTA
RENOVADOR

-PTR-
Uler

EURlDES BRITO

Vice-Líderes
C.arlos C.amurça Salatiel C.arvalho

PARTlDO SOCIALISTA BRASILEIRO

-PSB-

Uler
JOSÉ CARl.OS SABÓIA

Vice-Uderes
Célio de Ca~tro Maria 1.uiza Fontenele
Sérgio Guerra

Sandra Starling
Paulo Hernardo

Paulo Rocha

Jair Rolsonaro
Pauderney Avelino

José Fortunati
Chico Vigilante
Hélio Bicudo
Pedro Tonelli

Paulo Mandarino
José Maria Eymael
Samir Tannus



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA PlR
E POLfTICA RURAL

B.Sá Reditário Cassol

Presidente: Oep, Vadão Gomes (moco-Sp) PSB
I" Vi"e-Prl~:\idente: Dep. Oito Cunha (H1oco-PR)
'}:, Vice-Presidente: Dep. 11~lio RC>Ras (pMDB-Sp) Álvaro Ribeiro3" Vicc-I)re~idl'nte: Dep. Romcro Filho (PST-PR)

Titulares
PST

Bloco
Romero Filho

Arno Magarinoll Ronaldo ('-aiado PCdoB
Evaldo Gonçalves TacÍashi Kúrikl
lbert' Ferreira Vadão Gomes 1 vaga
Jcma~ Pinheiro Vicente Fialho
Jorge Khoury 'Vitório Malta PRS
OitO Cunha Waldir Guerra
(Jaula Romano Werner Wanderer José Aldo

PMOB Suplentes
Ocjandir Oalpasquale Neuto de Conto
Derval de Paiva Odacir Klein Bloco
Etevalda Oras.'1i de' Menezes Pedro Abrl10
11~lio RC)ll88 Roberto Rol1emberg Abelardo Lupion Leur Lomanto
Ivo Mainardi Robson Paulino Adauto Pereira Maviael Cavalcanti
Joni Vllriseo Virmondes Cruvinel Antonio Deno Odelmo Lel10

PDT Camilo Machado Osvaldo Coelho
Efraim Morais Rivaldo Medeiros
Ivanio Guerra Wagner do Nascimento

Aroldo Goes l-aerte Bastos Lael Varella
nulos Cardinal Luiz Girl10
Oiovanni Queiro? PMDB

pDS

Fábio Meirelles OF,valdo Bender Domingos Juvenil José Maranhao
Jo.'ío Tola Paulo Mourão Fernando Diniz Paulo Titan

Gilvam Borges 6 vagas

PSOR PDT
Andr~ Rcnassi Rubens Bueno
Cid Carvalho (pMOR) Wilson Moreira Beraldo Boaventura Junot Abi-Ramia
Osório Santa Cruz (PDC) Clóvis Assis 1 vaga

pT José Carlos Coutinho

PDS
Adão Pretlo Pedro Tonelli
I ,uci Choinacki Vasco Furlan (pDS) Aécio de Borba Djenal Gonçalves

Carlos Azambuja Fetter Júnior
PTIl

PSDB
Auguslinho Freitas Wilson Cunha
Roherto Torres Antonio Faleiros Luiz Pontes

Jabes Ribeiro Oswaldo Steeca
pDC Jol1o Batista Motta

I,comar Quinlanilha Samir Tannús
PT

pL
Alcides Modesto Hugo Biehl (PDS)

Avelino ('.c)llla Wilmar Peres Aloizio Mercadante Valdir Ganzer



PTB PDS
Antonio Morimoto Rodrigues Palma
Jose: Elias Carlos Virgfiio Pinheiro Landim (PMDB)

PDC Josê Diogo Roberto Campos
Marcelino Romano

Mauro Borges Roberto Balestra
PSDB

PL João Faustino Magalhães Teixeira
Koyu lha Paulo Silva

Jarvis Gaid7in!!ki Wellington Fagundes
PT

PTR Irma Passoni Paulo Bernardo

O!!valdo Reis Pascoal Novais Lourival Freitas Tilden Santiago

PSB
PlB

Luiz Moreira Paulo Heslander
Sérgio Guerra Matheus Iensen

PST PDC
Jonival Lucas

Delcino Tavares
PL

pedoB Ribeiro Tavares Valdemar Costa

I vaga PTR

PRS Nobel Moura Valdenor Guedes

Israel PinhC'iro PSB

Ariosto Holanda
Secretârio: Jos(- Maria de Andrade Córdova
Ramal: (fJ7X/6979í69XI PST
RC'lmit)cs: 4"8 e sas fC'ira!!, 10:00 - Sala 212 (Bloco da'! Lide Francisco Silva .
ranças)

COMISSÃO DE CIêNCIA E TECNOLOGIA,
PCdoB

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Walter Nory (PMDB)

PCB
Prl'sidcntC': Dep. Irma Passoni (PT-SP) Roberto FreireI" Vicc-Prl'sidcntc: Dl'p. lourival Freitas (PT-AP)
2:' Vice-Pre'lidentC': Dep. Fau!!to Rocha (B1oco-SP) Suplentes
3° Vice-Prl''!idente: Dep. Pinheiro I,andim (PSDB-CE)

Bloco
Titulares

Aroldo Cedraz Luciano Pizzato
Bloco Cesar Bandeira Luis Eduardo

César Souza Paulo Marinho
AngC'lo Magalhnes JerOnimo Reis Délio Braz Pedro Irujo
Aroldc dc OlivC'ira José Mendonça Bezerra Gilson Machado Renato Johnsson
('arlo,; Rohcr\o Ma.'lsa Maluly Netto Humberto Souto Ruben Bento
Eraldo TrimJade Maurício C..alixto

PMDBFausto Rocha Paulo Duarte
Gcorge Takirnoto Pinga Fogo de Oliveira João Almeida Marcelo Barbieri

Luiz Henrique Olavo Calheiros
PMDB Manoel Moreira Tidei de Lima

4 vagas
Aluizio Alves Henrique Eduardo Alves PDT
Antônio Britto Laprovita Vieira
Domingos Juvenil Luiz Tadeu Leite Carlos Alberto Campista Edson Silva
Jiliel Rodrigues Nelson Proença Edi Siliprandi 1 vaga
I(agnhús Antujo Roberto Valadão PDS

PDT Daniel Silva José Teles
Beta Mansur José Vicente Brizola Gerson Peres Ruberval Pilotto
Cidinha Campos Lysâneas Maciel Ibrahim Abi-Ackel
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PSDB PMDB
Artur da Távola Geraldo Alckmin Filho João Natal Luiz Soyer
Flávio Arns Jackson Pereira João Rosa Mendes Ribeiro

PT José Dutra Nelson Jobim
José Luiz aerot Nilson Gibson

Florestan Fernandes Nilmário Miranda José Thomaz Nonõ Renato Vianna
José Genofno Sandra StarJing Luiz carlos Santos Ulysses Guimarães

PTB PDT

Aldir Cabral Paulo de Almeida Dércio Knop Sérgio Cury
Gastone Righi Edi SiJiprandi Vital do Rêgo

PDC
Francisco Evangelista

samir Tannú.'1
PDS

Adylson Motta Ibrahim Abi-Ackel
PL Edevaldo Alves da Silva Prisco Viana

Flávio Rocha Robson Tuma
Gerson.Peres

PSDB
PTR Israel Pinheiro Filho (PRS) Osvaldo Melo (PDS)

Eurides Brito Mário de Oliveira Jutahy Júnior Sigmaringa Seixas
Moroni Torgan

PSB
PT

Rohcrto Franca
Edésio Passos José Genofno

PST Hélio Bicudo Sandra Starling

José Fclinto PTB

PC do B
carlos Kayath Mendes Botelho
Gastone Righi Nelson Trad

1 vaga PDC

peB José Maria Eymael Rodrigues Palma (pTB)

Sérgio Arouca PL

Secretária: Maria Ivone do R'Ipfrito Santo Irani Barbosa Wilson MüJJer (pDT)
Ramal: 69()6/6907/6908/691 O Robson Tuma
Rcuni~o: 4~ feiras, às 10:00. Plenário, sala 10 PTR

COMISSÃO DE CONSTIT~O Benedito Domingos Wanda Reis
E JUSTIÇA E DE REDÂ O PSB

Pre!lidentc: Dep. JO!lé T.uiz C1erot (PMDB-PB) Luiz Piauhylino
1° Vice-Presidente: Dep. João Rosa (PMDB-MG)

PSTz> Vice·IJresidcnte: Dep. Vital do Rego (PDT-PB)
3° Viee-Prc'Iidente: Dep. Ciro Nogueira (B1oco-PI) Pedro Valadares

Titulares
PCdoB

Haroldo Lima

Bloco Suplentes
Bloco

Antonio dos Santos Paes I.andim Everaldo de Oliveira Maluly Netto
ÁliJa Lins Paulo Marinho Fernando Freire Nelson Morro
Benedito de Figueiredo Raul Belém Flávio Palmier da Veiga Ney Lopes
Ciro Nogueira Ricardo Murad Freire·Júnior Paulo Duarte
C1conílncio Fonseca Roberto Magalhães José Burnett Ruben Medina
Jesus TaJra Tony Gel José Falcão 3 vagas
Mes.'1ias Gois Tourinho Dantas



PMDR Titulares
Alberto Goldman Jurandyr Paixão Bloco
Antonio de Jesus Luiz Tadeu Leite
Ary Kara Neif Jabur Caldas Rodrigues José Carlos Vasconcellos
Fdivaldo Motta Nestor Duarte Flavio Derzi Luciano Pizzatto
Felipe Neri Ubiratan Aguiar Freire Júnior Marilu Guimarães
João Henrique Valter Pereira João Maia Orlando Bezerra

PDT PMDB
Araldo Goes Uberato Caboclo

Antonio de Jesus Rita CamataBeth Azize Paulo Ramos
Edésio Frias Armando Costa Socorro Gomes (pC do B)

Genebaldo Correia Zila Bezerra
PDS J6rio de Barros

Delfim Netto Roberto Campos PDT
José Lourenço Vasco Furlan
Marcelino Romano Machado Beth Azize Regina Gordilho

Edson Silva
PSDR

Fdmundo Galdino Osmânio Pereira PDS
Fábio Feh.lmann Paulo Silva
Magalhães Teixeira Amaral Netto 1 vaga

Marco Penaforte (PSDB)
PT

PSDB
Agostinho Valente José Dirceu

Tuga AngeramiJo/lo Paulo Pedro Tonelli Aécio Neves
Fábio Feldmann

PTB PT
Cardoso Alves Roberto Jefferson José Cicote Valdir Ganzer
Fdison Fidelis Roberto lbrres

PTB
PDC A1dir Cabral Hilário Coimbra

Francisco Coelho Jair Bolsonaro PDC

PL Nan Souza (pST)

Getúlio Neiva Ricardo Izar PL
José Augusto Curvo Wellington Fagundes

PTR PTR

Reditário Cassai Mário Chermont Mário Chermont

PSR
PSB

Uldurico Pinto
Miguel Arraes

PV
PST

I uiz Carlos Hauly
Sidney de Miguel

Suplentes
pedoR

Bloco
Renildo Calheiros Amo Magarinos Tadashi Kuriki
SCcretliria: Ililda de Sena C.arreia Wiederhecker Fátima Pelaes Sarney Filho
Ramal: (llJ?2 a 6lJ25 Paulo Octávio ~ Gomes da Rocha
Reuniôcs: J"s. 4Ds c 5"s feiras, às I0:00. Plenário, sala 1. Pedro Corrêa 1 vaga

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, Ricardo Murad

MEIO AMBIENTE E MINORIAS PMDB

Presidente: Dep. Tuga Angerami (PSDB-SP) A1oizio Santos 6 vagas

la Vice-Presidente: Dep. Marco Penaforte (PSDB-CE) PDT
'lP Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (Bloco-MS) José Vicente Brizola Paulo Portugal
3° Vice-Presidente: Dep. Sidney de Miguel (PV-RJ) Laerte Bastos



PDS
Célia Mendes Teresa Jucá PT
Gerson Peres

Jaques Wagner Vladimir Palmeira
PSDB José Fortunati

P1B
Adroaldo Streck Elias Murad Francisco Rodrigues João Mendes
AntonioCarl~Mendes1bame

PDC
PT Eduardo Braga Roberto Balestra

Benedita da Silva José Fortunati PL
Jarvis Gaidzinski Jones Santos Neves

P1B PTR

Nel80D Marquezelli WillIOn Cunha Alberto Haddad
PSB

PDC
Célio de Castro

Avenir Rosa PST

PL Mauro Borges (PDC)

Diogo Nomura Suplentes

PTR PV
Bloco

Benedito Domingos ~ngelo Magalhães Orlando Bezerra
PSB Atila Lins Renato Johnsson

Álvaro Ribeiro FrancillCo Dornelles Vadão Gomes
José Moura Waldir Guerra

PV Manoel C,astro 1 vaga
I vaga PMDB
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida Aluízio Alves I_uiz Roberto Ponte
Ramal: (J')~)/(J'm C.ésar Maia Pedro Abrão
ReunUio: 4"8 feiras, 9::ID. Sala In (Bloco da~ Liderança'!) Fernando Bezerra CÁlClho 3 vagas

COMISSÃO DE ECONOMIA, PDT
INDÚSTRIA E COMéRCIO Eduardo Mascarenhas Luiz Girão

Presidente: Dep- Gilson Machado (Bloco-PE) FrancillCO Evangelista

1° Vicc-Pre!iidente: Dep. ()l;()rio Adriano (Bloco-DF) PDS
2" Vicc-I'rclIidente: Dep. Jaque!i Wagner wr-BA) Bas{ljo Villani Francisco Diógenes
3U Vi<.'c-Presidcnlc: Dep. Alberto Iladdad (l»TR-SP) Fábio Meirelles

Titulares PSDB
Bloco José Serra Saulo Coelho

Antonio Holanda Maviael Cavalcanti Paulo Hartung
(~7.io Ferreira Osório Adriano PT
GillIOn Machado Roseana Sarney Luiz Gushiken Paulo Delgado
José Carlos Aleluia Rubem Medina Raul Pont
José Múcio Monteiro Wagner do NallCimento P1B

PMDB Felix Mendonça Paulo Heslander
Alberto Goldman João Almeida PVEdivaldo Moita José Belato PDCFelipe Neri I1Izaro Barbosa
Gonzaga Mata I.úcia Vânia Pauderney Avelino Paulo Mandarino

PDT PL

Márcia Cibilis Viana Miro Teixeira Álvaro Valle João Mellão Neto

Marino C1ingcr PTR

PDS João C',olaço

Fctter Júnior Victor Faccioni PSB
Pedro Pavao Ariosto Holanda

PV PST
PSDB Pedro Valadares

Ernani Viana Vittorio Medioli Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Sérgio Machado Ramal: 7024 a 7026

Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 209. (Bloco das Lideranças)



5 vagas Jackson Pereira
José Serra

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Dep. Celso Hernardi (pDS - RS)
1° Vice-Pre~idente: Dep. Maria Vallldão (PDS - GO)
'1:' Vice-Pre'lidente: Dep. Atlelaide Neri (PMDB - AC)
3" Vice-Presidente: Dep. Costa Ferreira (IlTR - MA)

Suplentes

Hloco

Paulo Hartung

José Falcão
Júlio Cabral
Luiz Dantas

Manoel Castro
Mussa Demes

José Lourenço

Sérgio Gaudenzi

Lufs Roberto Ponte
Manoel Moreira

Sérgio Naya
Wilson C.ampos

PSDB

Célio de Ca'!tro
PSB

Nan Souza

Secretária: JUll.'l8ra Maria Goulart Brasil de Araújo
Ramal: 6903/6905/7010(7013
Reunilio 4"8 feira'!, 10:00. Plenário 15.

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRmUTAçÃO

Presidente: Dep. Francisco Dornel1es (Bloco-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Manoel C..astro (Bloco - BA)
')!> Vice-Presidente: Dep. Basrtio Villane (PDS - PR)
3° Vice-Presidente: Dep. Fernando Bezerra Coelho
(pMDB-PE)

Wilmar Peres

PST

Eurides Brito

PD1'
Beto Mansur Vital do Rego
Regina Gordilho

PDS
Fdevaldo Alves da Silva Telmo Kirst
Fernando C.arrion

PSDB
Frnani Viana Rose de Freitas
Rubens Bueno

PT
Hélio Bicudo Maria I.aura
I nurival·Freitas

PST/PTB
Nelson 1'rad Onaireves Moura

PL

PDC

PTR

PDT

Basrtio Villani
Delfim Neto

PST/PDS

PMDB

Titulares
Bloco

César Maia
Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
João C.arlos Bacelar

Jairo Azi

C.arrion Júnior
f~den Pedroso

Henito Gama
C.ésar Souza
Flávio Palmier da Veiga
Francisco Dornelles
João Alves

Luiz Dantas
Marilu Guimarães

Murilo Pinheiro
Paulo Afonso Romano

PSH

PL

PDC

Sólon Borge'l dos Rei~

Orlando Pacheco
Ricardo Ileráclio
Ronivon Santiago
Sandra {'avalcanti

PST

1'1'

Maria Valadlio

RaulPont

PDT

PTR

1 vaga

O~m.'\nio Pereira

PTH

PSDH

PMDH
Rl.'nildo Cnlheiros (pC do H)

Ronaldo Perim
Uhiratan Aguiar

PMDH

PS1'/pDS

Titulares
Bloco

Fáhio Raunheiti

Fduardo Mascarenhas
I,úcia Braga

Florestan Fernandes
Paulo lklgado

Artur da Távola
Flávio Arns

Maria I.uiza Fontl.'ncle

Adelaide Neri
Mdo de Borha (PDS)
llermfnio Calvinho
Jolio Ilcnrique

Álvaro Val1e

Co~ta Ferreira

Angela Amin
Celso Bernardi

Derval de Paiva
José I.uiz {'Ierot

José 1 inharcs (PSDH)

Jo.'\o Teixeira (1'1.)

Benedito de Figueiredo
C1conâncio Fonseca
Edmar MoreIra
João Alves
José Mendonça Bl.'zerra

Antônio Bárhara
Arnaldo Faria de Sá
{'amilo Machado
Eraldo Tinoco
I'uclydes Mello
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PDC

PT

F~lix Mendonça

Alofzio Mercadante
Cit.'ddel Vieira lima (PMDB)

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)
10 Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (PMDB-SP)
'1!" Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)
30 Vice-Presidente: Dep. José Ulisses de Oliveira (pRS-MG)

Titulares
Bloco

José Santana de Vasconcelos
Murilo Pinheiro

Ruben Bento
Sérgio Barcellos

Élio Dalla-Vecchia
Paulo Ramos

Abelardo Lupion
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Elfsio Curvo

C.arlos Azambuja

Eduardo Moreira
JORé Geraldo
Marcelo Barbiere

JORé Dirceu

José Elias

Pedro Novais

João Meltão Neto

Jc:rômimo Reis
José C.arloll Vasconcelos

Roberto Magalhães
Sim!io Sessim

TOlllrinho Dantas

PI.

PTR

PSB

PST

Suplentes
Bloco

Flávio Rocha

Paulo Mandarino

Carlos Camurça

I.uiz CarloR llauly

AuguRIO FariaR
Cleto Falcão
((1:io Ferreira
Fernando Freire
Cieorgc 't'akimoto

Sérgio Guerra

Gonzaga Mota
Ilélio Rosa.IS
I.úcia Vânia

PMOB
Nelson Jobim

Robson Paulino
3 vagas

Adroaldo Streck

Agostinho Valente

PSDB

PT

Oswaldo Stecca

Alcides Modesto

Haroldo Sabóia
Miro Teixeira

PDT
Valdomiro Lima

Alceste Almeida

PTB

Sérgio Britto (pDC)

PDS
Jooo Tota
Owalc.to Melo

Roberto Campos Avenir Rosa
PDC

PSDB

PST
PT

Rose de FreitaR
S~rgio Ma('hado

Jo!io Fagundes (PMDB)

Suplentes
Bloco

Pascoal Novaes

PRS

PCB

PL

PlR

Ndson Bornier

JORé Ulisses de Oliveira

Marcelo Luz

Matheus Iensen

Wilson Moreira Getúlio Neiva

Marcos Medrado

Vladimir Palmeira

PTR

PTB

PDC

PI.

Anihal Teixeira

I.aire Rosado (PMDB)
Paulo Bernardo

JORé Maria Eymael

Jo!io Teixeira

Romero Filho
Secretária: Maria I inda Magalh!ieR
Ramal: (j1.J5W()W:J.1/69HI.J

ReuniRo: 4"1> feiras, 10:00 Plenário 5.

Marcelo Luz

Luiz Piauhylino

PSB

PST

Alacid Nunes
Jonas Pinheiro
JORé Carlos Aleluia
JORé Reinaldo

PMDB
Aloisio Vasconcelos
Herminio C.alvinho
Jorge Tadeu Mudalen

Maviael Cavalcanti
OUo Cunha

Vicente Fialho
Werner Wanderer

Lázaro Barbosa
Mauro Miranda

Nfcias Ribeiro



PDT PSDB
C.arlos Cardinal 1 vaga
Marcia Cibilis Viana Jayme Santana Paulino Cicero de Vansconcelos

Jorge Uequed
PDS

PT
Josê Diogo Victor Faccioni Benedita da Silva Luiz Gushiken

PSDB PTB

Mauro Sampaio Munhm: da Rocha Annihal Teixeira C.ardoso Alves

PT PDC
Adão Pretto Ricardo Moraes Francisco Coelho Pauderney Avelino

PTB PL
Francisco Rodrigues Hilário Coimbra Diogo Nomura

PDC PTR
Leomar Ouintanilha

Furides Brito
PL

Valdemar Costa PSB
PTR Miguel Arraes

Nohel Moura Valdenor Guedes
PC do B

PRS Fduardo Siqueira Campos
(PUC)

Josê Aldo

PCB
Suplentes

Bloco

I Vaga Antonio dos Santos Orlando Pacheco

Secretária: Maria F.unicc Torres Vilas llôas
Benedito Gama Paes Landim

Ramal: 6944j6lJ4ó
Fausto Rocha Roseana Sarney

Reunião: 4"s feiras, 10:00. Plcnário 21.
Jesus Tajra Tony Gel

COMISSÃO DE RELAÇÓES PMDB

EXTERIORES (Jeddel Vieira T.ima U1ys.~es Guimarães
João Rosa 3 vagas

Presidente: Dep. Pauderney Avelino (PDC-AM) Murilo Rezende

1° Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (PT.-SP) PDT
20 Vice-Presidente: Dep. Francisco Coelho (PDC-MA) ~maury Müller Vivaldo Barbosa

3°Vice-Presidente: Dep. Eduardo Siqueira C.ampos (PDC-TO Flio Dalla-Vecchia

PDS
Titulares Adylson Motta João de Deus Antunes

Bloco PSDB

Antonio Ueno Ney T.opes Aécio Neves Jutahy Júnior

Clcto Falcão O!Waldo Coelho João Faustino

Leur I.omanto Paulo Octávio PT
Nelson Morro Sarney Filho Irma Passoni Tilden Santiago

PMDB PST/PTB

Aloisio Vasconcelos Luiz Viana Neto Alceste Almeida S610n Borges dos Reis
Antonio Carlos Mendes
Thame (PSUB) Neife Jabur PDC

Ary Kara Nestor Duarte Fduardo Braga Pedro Novais

Luiz Henrique PL

PDT Jones Santos Neves
Fdésio Frias Mendonça Neto

PTRIlaroldo Sabóia
PDS Salatiel C,arvalho

Josê Teles



PSB
U1durico Pinto

Suplentes
Bloco

PCdoB

Presidente: Dep. Euler Ribeiro (pMDH-AM)
10 Vice-Presidente: Dep. Jorge Tadeu Mudalen (PSDH • CE
Z" Vice-Presidente: Dep. Flias Murad (PSDH - MA)
3" Vice-Presidente: Dep. Renato John8llOn (Bloco-PR)

Titulares

Aldo Rabelo

Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6W3 a 69C)6
ReuniOCs: 3"8,4"8 e S· feiras, 10:00. Plenário 2

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Bloco

Everaldo de Oliveira Pedro ('.arrêa
Ftltima Pelaes Renato JohnllSon
Hcitor Franco Rivaldo Medeiros
M\nio Guerra 1 vaga
José Egydio

PMDB

Euler Riheiro Said Ferreira
Jorge Tadeu Mudalen Sérgio Arouca (PCB)
Maurl1io Ferreita Lima Valter I)ereira
Nillon Baiano

PDT
Cióvis AIlSis Paulo Portugal
I -iberato C"lhloco

PDS
Célia Mendes Teresa Jucá
João Rodolfo

Presidente: Dep. Carlo.'l Aherto Campista (pDT-RJ)
1° Vice-Presidenle: Dep. Amauri Müller (PDT-RS)
~) Vice-Presidente: Dep. Délio Braz (Bloeo-GO)
3° Vice-Presidente: Dep. José Carlos Sabóia (PSB-MA)

Titulares
Bloco

Humberto Souto
José Burnett

Luis Eduardo
71: Gomes da Rocha

Adauto Pereira
Délio Braz
Fdmar Moreira
Fernando Freire

Arnaldo Faria de Sá Jairo ('-arneiro
Caldas Rexirigues Pinga Fogo de Oliveira
Ciro Nogueira Ricardo Heráelio
Iberê Ferreira Vitório Malta
Ivan Burity

PMDB

Antonio Britto Rita C.amata
Eduardo Moreira Virmondes Cruvinel
Nelson Proença 2 vagas

PDT

Cidinha C.ampos Marino Clinger
T,úcia Braga

PDS
Angela Amin Osvaldo Melo
Osvaldo Bender

PSnB

Jorge Uequed Marco Penaforte
José Linhares

PT
Chico Vigilante I.uci Choinacld

Pm
Fábio Raunheitti I.uiz Moreira

PST/PDC
Eduardo Siqueira Campos Osório Santa Cruz

PL
Avelino Costa

PTR
Il Sá

PSB
José Carlo~ Sr,bóia

PST

Carlos Scarpclini

Secretária: Maria Inês de Bessa I.ins

Ramal: 7018 a 7021
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 9.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E .

SERVIÇO púBuco

PST

PT
João Paulo

Roberto Jefferson

PSB

PTR

PDC

Jandira Feghali (PC do B)

PL

pm

PST/PSDB

Geraldo Alckmin Filho

Eduardo Malias

Pduardo Jorge

Antonio Faleiros
nlia.. Murad

Delcino Tavares

José Augusto Curvo

Joaquim Sueena

S.1latiel C.arvalho

Jamil Haddad
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PMDB
Chico Vigilante (P1)
Jurandir Paixão
Mauri Sérgio

Amaury Müller
Heraldo Boaventura

Tidei de Lima
7.aire Rezende

1 vaga Irani Barbosa

PDT

Carlos Alberto C.ampista Wanda Reis

PL

PTR

PSB

Hugo Biehl
Jeao de Deus Antunes

PDS

PST/pSDB

Maria l.aura (PT) Jamil Haddad

José Ulisses de Oliveira

PRS

Edmundo Galdino
Jabes Ribeiro

Paulo Paim

F..dison Fidelis

Jairo Bolsonaro

Ricardo Izar

Mário de Oliveira

PT

PTB

PDC

PL

PTR

Mauro Sampaio

Paulo Rocha

Nelson Marquezelli

Secretário: Antonio Luís de Souza Santana
Ramal: 6887/69cX,lnOO4[lOO7
Reunião: 3"8,4"8 e 5"8 feiras, 10:00. Plenário 11.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,
DESENVOLVIMENTO URBANO

E INTERIOR

Presidente: Oep. Paulo de Atmeida (Pm/RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Onaireves Moura (PTB/PR)
Z' Vice-Presidente: Oep. Nicias Ribeiro (PMDB/PA)
3° Vice-Presidente: Dep. Augusto Carvalho (PCBIDF)

Rose de Frcita!'\ (PSDB)

Suplentes

Bloco

José Carlos Sabóia

Eraldo Tinoco
Fraldo Trindade
I~uclydcs Mello
Flávio Derzi

Jaques Wagner (PT)
Renato Viana

(~den Pedroso
Sérgio Cury

C.arlos Santana(pT)
Paulo Mourllo

Jayme Santana
Tuga Angerami

Fdésio Pas-'lOs

Jeao Mendes

Fduardo Malias

PSB

PRS

PMDB

PDT

PDS

PSOB

PT

PTB

PST/pOC

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

Júlio Caoral
Messias Góis PMDB

Mussa Dcmes
Alofzio Santos Mário MartinsSérgio Barcellos
Carlos Benevides Mauro Miranda
Fernando Diniz Murilo Rezende

Nilson Gibson José Maranhão Niciac; Ribeiro

4 vagas J.aire Rosado Paulo Titan

Sérgio Gaudenzi PDT

Jo.c;é Carlos Coutinho Valdomiro J.ima
Junot Abi-Ramia 1 vaga

Pedro Pavão PST/pDS

Daniel SjJw~ Francisco Diógenes

Sigmaringa Seixas Fernandc .lrrion Telmo Kirst

PSDB

Ernesto Gradella João Baptista Motta Munh01. da Rocha
J'uiz Pontes Saulo Coelho

Joaquim Sucena



Roherto Freire
Osvaldo Reis Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha

Ramal: 6973 a 6976

Reunião: 4"8 feiras. 10:00. Plenário 14.

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: José Augusto Curvo (PI. - M1)
10 Vice-Presidente: Dep. Nelson Hornier (PT./RJ)
2:' Vice-Presidente: Dep. Aldir ('.abral (PTB - RJ)
3° Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (PSB - PR)

Marco.~ Medrado Francisco Silva

Nelson Bornier 1 vaga

Maur(cio C.ampos

Carlos Camurça

Sérgio Brito

Odelmo J.eão
Orlando Rezerra

Paes I.andim
Roberto Magalhães

PCB

PL

PST

PDC

PCdoB

PST/pTR

PSB

PMDB

Titulares
Bloco

Alacid Numes
Átila l.ins
I~dmar Moreira
I.uciano Pi7.7atto

Maria T.uiza Fontenele

Nimário Miranda Jonival J.ucas
Ricardo Moraes

André Benassi (PSDB)

Paulo de Almeida Alhcrto Haddad

José Egydio
José Múcio

Jm;é Santana de Vasconcellos
Osório Adriano
Ronaldo Caiado

Sandra Cavalcanti

Suplentes
Bloco

Antonio Rarbara
Aracely <.11.' Paula
Carlos Roberto Massa
Elísio Curvo
João Maia
Jorge Khoury

PT
('.arlos Santana
Ernl.'slo Gradclla

Antonio Morimoto
Onaireves Moura

PDC
Jairo Azi

PJ~

José Felinto (PS1)

PTR
João Colaço

PSB
Roberto Franca

PST
Carlos Scarpelini

P(, do B
1 vaga

PCR
Augusto Carvalho

PMDB
P.duardo Moreira
IWel Rodrigues
Ftevalda {Jra~c;i de Mene~'lcs

Mauri Sérgio
PST/PDT

Dércio Knop
Mendonça Neto

Nilton Baiano
Pinheiro T.anim

4 vagas

2 vagas

Antônio de Jesus
Cid Carvalho
Etevalda Grassi de Menezes

PDT
Maur(rio Campos (PL)
Paulo Ramos

PDS

IIermfnio ('alvinho
João Fagundes

Marcelo Barbieri

Wilson Müller

PDS
('arlm; Virgmo
Jooo Rodolfo

Maria Valadão
Prisco Viana

Carlos Virgílio
Fábio Meirelles

Fernando Carrioo

Koyu Iha
Moroni Torgan

PSDR
Paulino Cícero de Vasconcelos

Vitório Medioli

PST/PSDB

Moroni Torgan

1'1'

Rose Freitas

PT Hélio Bicudo José Dirceu
PTB

Eduardo Jorge
José Cicote

P'ffi

Paulo Paim Aldir Cabral
Paulo Rocha

Mauro Borges

PDC
Francisco Rodrigues

Augustinho Freitas
Carlos Kayalh

Mendes Botelho



PSB
Álvaro Ribeiro

Salatiel C.arvalho

PTR

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUt!RITO

DESTINADA À APURAÇÃO
DA REFORMA ADMINISTRATIVA

DO BANCO DO BRASIL E
DO FECHAMENTO DE AOt!NCIAS

E POSTOS DE SERVIçoS
DAQUELA INSTITUIÇÃO

Requerimento na 1191

Prazo: 18/4 a 1619/1991

Heitor Franco
Raul Belém

3 vagas

Suplentes

Bloco

Maurfcio C.ampos

PL

Abelardo T,upion
Arolde de Oliveira
Evaldo Gonçalves

Alof?io Santos
Euler Ribeiro
Ivo Mainardi

PST/PMDB

I.ui? Henrique
Mário Martins

Pinheiro T.andim

Presidente: Odacir Klein
Vice-Presidente: Ruben Bento
Relator: l.eomar Quintanilha

PDT Titulares
Carrion Júnior
Gcovanni Queiroz

1 Vaga
Bloco

PDS
Ruben Bento - PR
Osvaldo Coelho - PE

Freire Júnior - TO

Amaral Netto
C.arlos Azambuja

PSDB

Osvaldo Bender PMDB

João Henrique - PI
Odacir Klein - RS

José Dutra - AN

Paulo Silva

J~ Jenofno

Annihal Teixeira

PT

PTB

Wilmar Peres (pI.)

Paulo Delgado

Fábio Raunheitti

PDT

Heraldo Boaventura - BA

PDS

Fernando Carrion - RS

Mauro Borges

PDC
PSDB

João Faustino - RN

PL PTB
Robson Tuma Nl'lson Marque7.elli - SP

PTR PT

Marcelo Luz Paulo Bernardo - PR

PSB
PDC

Roberto Franca
teomar Quintanilha - TO

Secretária: Marei Bernardes Ferreira
Ramal: 699RnOOl nOO2
Reunino: 43g c 5"8 fciras, 9:00. Plenário, sala 19.

PL

Wellinton Fagundes - MT



Suplentes

Bloco

Aracely de Paula - MG
Efraim Morais

PMDB

Aluizio Santos - ES
JOIlé Felinto - PR

PDT

Hdlen Pcdroso ~ RS

PDS

Fctter Júnior - RS

PSDR

Adroaldo Streek - RS

PTB

Hilário Coimbra - PA

PT

Luiz Gushiken - SP

PDC

Paulo Mandarino - GO

PI.

Ribeiro Tavares - RA

Ell:~io Curvo - MS

Ronaldo Perim - MG

Titulares

Bloco

George Takimoto - MS Arnaldo Faria de Sá - SP
Ivânio Guerra - PR

PMDR

I aprovita Vieira - MS Valter Pereira - MS
Elia.~ Murad - MG (PSDB - MG)

PDT

Wilson Müller - RS

PSDB

Moroni Torgan - CE

PDS

Tereza Jucá - RR

PTB

Eduardo Braga - AM

PT

Agostinho Valente - MG

PDC

Pauderney Avelino - AM

PI.

Robson Tuma - SP

ReuniOCs ~

lLocal ~ Anexo n, Plenário nO 13
Secretário: Fruncisco da Silva l.opes Filho: 311-7060

Suplentes

Bloco

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQU~ITO

DESTINADA A INVES':MGAR A
IMPUNIDADE DE TRAFICANTES·

DE DROGAS NO pAfs, BEM COMO
O CRESCIMENTO DO CONSUMO

Requerimento nO 3/91

Prazo: 19-4 a 16-8-91

Presidente: Elias Murad
Vice-Presidente: Pauderney Avelino
Relator: Moroni Torgan

Iberê Ferreira - RN
Jairo Carneiro - BA

Nilson Gibson - PE
Pedro Tas.<;is - MG

Clovis Assis - RA

O!Imânio Pereira - MG

Oscar Travas.'los - MT

PMDB

PDT

PSDB

PDS

alto <'unha - PR

Wanda Reis - RJ



PTR
Alceste Almeida - RR

PT
H~tio Bicudo - SP

PDC

José Maria Eymael - SP

PI-
Ricardo Izar - SP

ReuniOCs: Plenários 1:\ ou 17 do Anexo JJ

Secretário: I.ázaro Pedro Silvério - Ramal: 7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DESTINADA
A OFERECER À MESA ESTUDOS

E SUGESTÓES OBJETIVANDO AO
APERFEIÇOAMENTO DOS TRABALHOS
ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS

DA CÂMARA (Ato da Mesa nO 2/90)

Suprrvii'lOr: Dep. Inocêncio Oliveira - 10 Secretário
('oordcnador: Dep. Miro Teixeira
Relator: Oep. Nel!lOn Jobim
Sub-relatores: Dep. Adyli'lOn Molla

Oep. Tony Ocl

PT
Paulo Delgado

PDC

Pauderney Avelino

PL
Jeao MelUio Neto

PSB

(Art. 2", § 1°, do Ato da Mesa nO 2, de 1991)

I.ui7. Piauhylino

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA
DE REVER AS DOAÇÓES,
VENDAS E CONCESSÓES
DE TERRAS PúBUCAS

(Art. 51 do Ato das DisposiçOes
C.onstitucionais Transitórias)

Titulares

Eraldo Tinoco - PFI.mA
MC!l.'lias Goís - PFr ./SE
J(~ Burnell - PRN/MA

Nelson Jobim
Antônio Britto

Miro Teixeira
Regina Gordilho

Adyl!lOn Motta
Bonifácio dc Andrada

Magalhlles Teixeira

(',arros Kayath

Bloco

Roberto Magalhães - PFI .IPE
Sandra CavlIkanti . PFr JIU

Tony Gcl - I)RN/PE

PMDB
Iuiz TInriquc

Luf.'l Carlos Santos

PDT

PDS

PSOB
Rubens Bueno

PTR
Rodrigues Palma

Senadores

F1aviano Melo
Antonio Mariz
Onofre Quinan
Júlio Campos
Odacir Soares
João Rocha
Chagas Rodrigues
Albano Franco
l.ourem\lcrg Nunes Rocha
Darcy Ri\lciro
Epitácio Cafeteira

Suplentes

Alfredo Campos
Meira Filho
J~ Richa
José Eduardo
Júnia Marise

Prazo: 5-10-91

Deputados

Jonas Pinheiro
Gilson Machado
Edmar Morreira

Carlos Scarpetini
Hermfnio Calvinho
Edmundo Galdino

Oscar Travassos
Francisco Rodrigues

Amaury Müller
Valdir Ganzer

Pauderney Avelino

Arno Magarinos
Derval de Paiva

Paulo Silva
Ibrahim Abi-Ackel

Carlos Cardinal



BLPFI./PRN/pSC/PMN/PST

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA
DE INQU~RITODESTINADA

A INVESTIGAR IRREGULARIDADES
NA PREVID"SNCIA SOCIAL

(Requerimento nO 446/91,CN)
Composiçâo

Presidente: Senador Amazonino Mendcs
Vice-Presidenle: Der. Sérgio Onudem:i
Relator: Der. Maurflio Fcrrcira Lima

Titulares
Senadores Deputados

Titulares

Arno Magarinos - RS
Orlando Bezerra - CE

PMDB
Antônio de Jesus - 00
Armando Costa· MO

PDT
Márcia Cihilis Viana - RJ

Getúlio Neiva - MO

Laire Rosado - PRN

m.PFI./PRN!PSC/PMN/PST

Ruy Bacelar
Cid Sabôia de Carvalho
Divaldo Suruagy
Nabor Júnior
(~Icio Álvares
Odacir Soares
Carlos Patrocínio
Almir Gahriel
Beni Veras
Jonas Pinheiro
Nelson Wcdekin
Ney Maranhão
Ama70nino Mcndes
1-:''1pcridião Amin
Eduardo Suplíey

Senadores

Alfredo Campos
Cesar Dias
Amir (ando
Ilydekel Freitas
Dario Pereira
Meira Filho
Tcotônio Vilela Filho
Wílson Martins
Valmir (~ampelo

l.avoisier Maia
Júnia Marise
(vamo Guerra
Gilson Machado

Suplentes

José Egydio
Arnaldo Faria de Sá

Luiz C.arlos lIauly
MaurOio Ferreira Lima

Sérgio Oaudenzi
Reinhold Slephanes

Osvaldo Melo
Jaek.'IOn Pereira

C.ardoso Alves
Eduardo Jorge
Francisco Silva

Célio de Castro
Jandira Feghali

Euridcs Brito

Deputados

Flávio Rocha
Eduardo Moreira

Nillon Baiano
Regina Gordilho

Marcelino Romano
Geraldo Alckmin Filho

Paulo Almeida
I)aulo Rocha

Eduardo Borges
José Augusto Curvo

Luiz Piauhylíno
Aldo Rehelo

Rcditário C.assol

PDS
Ângela Amin - SC

PSDB
Wilson Moreira· PR

PTB
Nobel Moura - RO

PT
Jaeques Wagner· BA

PDC
JOIIé Maria Eymael - SP

PI.
JOIIé Augusto CQrvo - MT

Suplentes

Camilo Machado - MO
Jorge Khoury - BA

PMDB
Adclaide Neri ,:". AC
Ivandro Cunha Tima - PB

PDT
Beraldo Boaventura - BA

PDS

Ivan Burity - MO

J6rio de Barros - ES

Designação da Comis.'1ão: 4-4-91
Prazo: 18-5·91

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUéRITO
DESTINADA A EXAMINAR AS

CAUSAS DA FOME E A IMINENTE AMEAÇA
À SEGURANÇA ALIMENTAR

Requerimento n° 5··91

Piazo: 10-5 a 6-9·91

Pre!lidcntc: Armando Costa
Vice-Presidente: (lctúlio Nciva
Relatora: Márcia Cihili!l Viana

Jleiltor Franco - SP

PSDB
Frnani Viana - CE

PTB
Tadallhi Kuriki - SP

PT
Pedro Tonelli - PR

PDC
I.eomar Quintanilha - TO

ReuniOCs:
Local: Anexo JJ - Plentirio 13 ou 17
Ramal: 7054



Prazo: 10-5-91 a 2-04-92

Requerimento nO 1J91

Presidente: Deputado Roherto RolJembcrg/SP
Vice-Presidnete: Deputada Socorro OomeslJ>A
Relator: Deputado Jonas Pinheiro/MT

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR AS ORIGENS,

CAUSAS E CONSEQOONCIAS DA VIOLêNCIA

NO CAMPO BRASILEIRO
COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO

DESTINADA A VERIFICAR A

EXIS'ffiNCIA DE AEROPORTOS

CLANDESTINOS E A ATUAÇÃO

DE MISSÕES REUGIOSAS ESTRANGEIRAS

NA ÁREA DE GARIMPAGEM

DE RORAIMA, PROVOCANDO A

INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMAZONIA

Requerimento nO 4/91

Reuniões: Terças e quintas:
Local: Anexo lI, Plenários 13 ou 17
Telefone: 311-7060
Secretário: Mário Coutinho

Suplentes

Benedito de Figueiredo - sn
José Falelio - BA

Romel Anísio - MO

PMDB

BLPFL

Jonas Pinheiro - MT
Sarney Filho - MA
Vadl\o Gomes - SP

Titulares

Antonio Falciros - 00
Socorro Gomes (PC do B) - PA
Roberto Rollemberg - SP

PDT

Delcino Tavares - PR
Eliel Rodrigues

Lui1. Tadeu I.eite - MO

Prazo: 22-5 a 19-10-91

Presidente: Deputado Átila Uns

Vice-Presidente: Deputado João Fagundes

Relator: Deputado Avenir Rosa

Bloco

Titulares

Haroldo Sabóia - MA

PDS

Fábio Meirelles - SP

PSDB

Jahes Ribeiro - BA

PTB

Cardoso Alves - SP

PT

Alcides Modesto - nA

PDC

Osório Santa CrU7 - 00

PL

Riheiro Tavares - nA

Regina Gordilho - RI

Hugo Biehl - SC

Átila Uns - AM
Flávio Arns - PR Ruben Bento - RR

PMDB

Nelson Trad - MS
João Fagundes - RR
Zila Bezerra - AC

Valdir Oanzer - PA PDT

Beth Azize - AM

Paulo Mourão - TO
PDS

José Diogo - PA

Ollvan Borges - AP

Nicias Ribeiro - PA



PSDB
Tuga Angerami - SP

PTR

J6lio C..abral- RR

PT

l,ourival Freitas - AP

PDC

Avenir Rosa - RR

PL

Jarvis Gaidzinski - sc
Suplentes

PFL

Jono Teixeira - MT Edmar Moreira - MG
(~zio Ferreira - AM

PMDB

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇj\MENTOS
PúBUCOS E FISCALIZAÇÃO

5-6-91

Presidente: Seno Ronaldo Aragao (pMDBIRO)

1° Vice-Presidente: Dep. Sérgio Gaudenzi (PDTIBA)

2OVice-Presidente: Seno TeotonioVilela Filho (pSDB/AL)

30 Vice-Presidente: Dep. Osvaldo Melo (pDS/PA)

TITULARES

BLOCO PFL/PRN/PSC/PMN/PST

PARTIDO

Deputados

Paulo Titan - PA
Mauri Sérgio - AC

Fernando Diniz - MG Parlamentar UF Gab. Fone

PDT
Antônio llarllara PR 737 223-1395

Aroldo Góes - AP AntÔnio dos Santos CE 406 223-1743

PDS Christovam Chiaradia MG 658 223-6543

Célia Mendes - AC Cleonâncio Fonseca SE 824 223-9398

PSDB Eraldo Tinoco BA 310 225-1765

Sigmaringa Seixas - DF Evaldo Gonçalves PB 833 223-7398

PTR Flávio Palmier da Veiga RI 246 223-2095

Francisco Rodrigues - RR Francisco Dornelles RI 512 2214593

PT Iberê Ferreira RN 609 223-1348

Ricardo Moraes - AM Jono Alves BA 630 223-0498

PDC Jonas Pinheiro MT 441 221-6993

Pauderney Avclino - AM José Burnett, MA 543 223-9499

ReuniOCs: José Carlos Vasconcellos PE 915 226-5712

l,ocal: Anexo lI, Plenário n° Luiz Dantas AL *370 223-3555

Secrctária: Marin dc Fátima Morcira de Carvalho: 311-7057
MC&'lias Góis SE 723 223-7548



Nelson Morro SC 418 221·9395 * Gabinete localizado no Anexo III
Osvaldo Coêlho PE 444 223-6845

Paulo Hartung ES 514 223·9048
Paes Landim PI 560 221·9484
Pedro Irujo BA 818 2UJ.6272 Rose de Freitas ES 960 223-1493

Rivaldo Medeiros PB 227 22'i·3242 Saulo O>elho MG 602 224-4569

Rcmeana Sarney MA 554 223-8893 Sigmaringa Seixas DF 454 223-3593

Sérgio Barcellos AP 301 22.':\·5843
Werner Wanderer PR 806 22.,:\·3095 PTB

PMDB C.arlos Kayath PA 218 223-2493
Fábio Raunheitti RI" 628 223-5593

Aluliio Alves RN 558 223·0198
F6lix Mendonça BA 912 223-0793
Francisco Rodrigues RR 304 224-1752

Cid Carvalho MA 710 22':\·7148 JOfIé Elias MS 448 226-6917
Delcino Tavares PR 929 223·7743 Nelson Marquezelli SP 920 223-9943
Domingos Juvenil PA 702 22':\-5598 Vago
FernaOllo Diniz MG 307 22':\-8245
Gcddel Vieira Lima BA 612 223·3448 PT
1l6lio Rosas 'SP *478 224·9735
Jeao Carlm Bacelar HA 827 226..3917 Alcides Modesto BA 954 223-0095

Jorge Tadeu Mudalen SP 552 223-6348 Alof7-io Mercadante SP 825 221-8743
JOllé Geraldo MG 226 226-0909 Eduardo Jorge SP *371 225-6399
JOfI6 Maranhlio PB 2.%' . 223-0643 Irma Passoni SP 217 223-4845
Luís Roberto Ponte RS 956 22':\·1698 Jeao Paulo MG 211 223-3430
1,ui:r. Viana Neto BA 913 223·7295 J0fI6 Dirceu SP 706 225-2162
Mauri S6rgio AC *568 226-6991
Nilson Gih~n PE 410 22::1·9893 PDC

Pinheiro Landim CE 636 22':\·7643 F.duardo Braga AM 256 223-3540
Renato Vianna SC 639 221·3693 Francisco C.oelho MA 525 223-9498
Rita Camata ES 905 223·9945 Jonival Lucas BA 815 223-6245
Sérgio Naya MG 435 221·2943 Paulo Mandarino GO 862 22.1-7448
Vago
Vago PL

Jones Santos Neves ES 327 223-1643
PDT Maurício Campos MG 239 221-4648

Valdemar Costa Neto SP 542 223-9793
Beta Man.'lur SP 837 221-4':\48
Carlos Cardinal RS *277 22.';-4741 PSB
Elio Dal1a-Vccchia . PR 916 I 224-2419 . I.uiz Piauhylino PE 224 226-7661
Francisco Evangelista PB 442 . 223-8443 Sérgio Guerra PE 426 223-6398
Giovanni ()ueiroz· PA 534 223·9643
Mendonl;a Neto AL 258 . 221·9443 PCdoB
Paulo !'ortugal RI" 516 221·2990 Haroldo I .ima BA 456 223-6693
Sérgio Gauden?i . .BA 320 221-4395

PDS
PTR

C.artos Camurça RO 342 22~-3584

Carlos A1.ambuja RS *4(>9 22.)·7790
FáhlO Mcirellcs SP 529 223-5298 PRS

Felipe Mendes PI 654 221·';545 Israel Pinheiro MG 540 226·3631
Francisco Diógenes AC 745 223·7731

TitularesJOllé l.ourenço BA 311 223·7545
JOIIê Lui1. Maia PI 640 2234398 Senadores
Osvaldo Melo PA 809 22.1·0945
Ruberval Pilotlo se 2.)4 221·7543 PMDB

PSDB Parlamentar UF Gab. Fone
César Diac; RR * 43 224-2855

A~io Neves MG 648 22':\·2298 C.outinho Jorge PA * 26 226-3479
Geraldo Alckmim Filho SP 656 221-6945 Flaviano Melo AC *14 321-5365

Marco Penaforte CE 2.18 221·5348 Irapuan Costa Júnior GO * 16 224-6623



João C.alman ES ··06 226-3303 Freire Júnior TO 601 225-2071
Mansueto de T.avor PE ·25 311-3182/83 George Takimoto MS 635 223-9543
Onofre Quinan 00 • 32 224-6834 GilROn Machado PE 334 223-2695
Ronaldo Aragão RD •• OS 223-2492 Humberto Souto MO 914 223-Q395
Ronan Tito MO Ed.JJr. 224-1803

Jorge Khoury BA 212 223-3298

PFL José C.arlos Aleluia BA 856 223-9693

Alexandre Costa MA ···50 224-7934 José Múcio Monteiro PE 458 223-0098

C.arlos Patrocfnio TO 05 2244366 Maluly Netto SP 219 223-9399

Dario Pereira RN Rd.Pr. 223-0313 Manoel C.astro BA 760 223-3518
Guilherme Palmeira AL Hd.Pr. 223-6792 Oll6rio Adriano DF 446 223-5743
Henrique Almeida AP ·38 224-5009 Otto Cunha PR 662 223-5148
Hugo Napoleão PI ··04 224-1953 Ricardo Murad MA 354 2234245
Lourival Baptista SE ···56 224-8262 Rubem Medina RJ 610 226-2937

PSDB Ruben Bento RR 524 226-2375
Sirnllo Sell.,im RJ 709 223-8348

Almir Gabriel PA • 42 2244389 Tony Gel PE 423 223-9448
Chagas Rodrigues PI • 117 311-3167/68 Vadão Gomes SP 750 223-6298
Jo.~ Richa PR ···49 224-0059

7~ Gomes da Roçha 00 748 224.()769Teotonio Vilela Filho AI. ·08 223-5100

PTB • Gabinete locali7.ado na Ala TeotOnio Vilela

Louremberg Nunes Rocha MT 30 223-8834 •• Gabinetelocali7.ado na Ala AfFonso Arinos

Marluce Pinto RR ····01 224-3953 •••• Gabinete localizado na Ala Nilo C.oelho
Valmir Campelo DF • 48 225-7379 ••••• Gabinete localizado no Anexo I - 2:10, andar

PDT

MA ··*54 224-1934
PMDB

Magno Bacelar
Maurfcio Corrêa DF ··03 224-2903 AntOnio Britto RS 518 ~-7443

C.arlos Benevides CE 926 321-3488 .
PRN Biuardo Moreira SC 616 22..':J-8198

Albano Franco SE ••"'*06 224-8208
ntevalda Gras.,i de Menezes ES 213 223-4095

Áureo Mello AM ·40 22~-O315
Tvandro Cunha JJma PB 605 223·9457
João Fagundes RR 550 223-0593

PDC João JIenrique PI 617 226-6119
José Dutra AM 943 22.':l-4048

Gerson Camata ES • 12 224-9853 JOIlé Thoma7. NonO AL 81~ 225-1932
Jurandyr Paixão SP :"569 22':J-3741

PDS Marcos I.ima MO 220' 225-1951

Lucfdio Portella PI ·15 226-2.';88 Nicias Ribeiro PA ·278 225-5048
Nillon Baiano ES 618 223-5245

PT/pSB Said Ferreira PR ·583 22.",-7735
Valter Pereira MS 618 22':J-5245

Eduardo Suplicy SP Ed.Pr. 224-9934 7ila Be7.erra AC 510 22':J-6598

• Gahinete locali7.ado no Anexo fi
Vago Vago

•• Gahinete locali7.ado na Ala AfonRO Arinos
Vago Vago

••• GahlOcle locali7.ado na Ala Tancrcdo Neves
Suplentes PDT

Deputados Beth A7.ize AM 646 22':J·5048

BI.-OCO PFIJPRN/PSCn»MN/PST Clovis As.,is BA ·586 226·9817
Edson Silva CE 726 22"'-8148

Parlamentar UF Oab. Fone Eduardo Ma'lC8renhas RJ 944 223-1048

Alacid Nunes PA 519 22':J-3550 Haroldo Sabóia MA 660 22.':J-8493

Arno Magarinos RS 839 224-1215 I.uiz Gira0 CE 439 223-5945
Aroldo Cedra7. BA 312 223-9245 Miro Teixeira RJ 272 224-0310
(l.7jo ferreira AM 515 223-7943 Paulo Ramos RJ 830 223-1448
FláVIO Derzi MS 934 223-5643



PDS PTR

(".arlos Virgflio cn 537 22..~·3455 Benedito Domingos DF 945 223-7942
Edevaldo Alve.o; da Silva SP 348 226-1472
Ibrahim Abi-Ackel MO 319 22.'-8543 PRS
Jooo de DeulI Antunes RS 720 321-1705
Maria Valadão 00 520 22~-2498

JO!Ié U1~l\CS de Oliveira MO 250 223-5648Osvaldo Bender RS *274 224·\)(}33
Roberto C.ampos RI 629 223·5395 SuplentesTeresa Jucá RR 401 22..~-2348

Senadores

PSDB PMDB
Adroaldo Streck RS 744 223-8943 .
Flávio Arns PR 850 22.~-2893 Parlamentar UF Gab. Fone
Jabes Ribeiro BA 214 22.~.(1843

Mauro Sampaio CE 356 311-5356 Alfredo C.ampos MO **58 224-4903
!*rgio Machado cn 536 22.~-2448 Amir I.ando RO *35 225-1628
Tuga Angerami SP 562 22.~-8448 Antônio Mariz PB *45 224-6997
Wilson Moreira PR 819 22..~·3098 Cid Sabóia de Carvalho CE **02 226-3488

Divaldo Suruagy AL *47 224-3884
* Oabineté locali7ado no Anexo fi José Fogaça RS **07 226-7238

Márcio l.acerda MT .*46 224·3373
Pedro Simon RS *18 226-4693

PTB Ruy Bacelar BA *05 224-4684
Annibal Teixeira MO 450 223-HW5
l..ui7. Moreira BA 729 223-9548 * Gabinete localizado no Anexo fi
Matheus lenllen PR 641 22.1-5543 ** Gabinete localizado na Ala Afonso ArinoS
Nobel Moura RO 835 223-0248 *** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves
Rodriguell Palma MT 528 223·9598

.PFLValdcnor Guedes AI' 848 223-3548

PT Francisco Rollemherg SE ·*24 225-8515
IIydekel Freita'l RI F.d.Pr. 224·2934

José Fortllnalí . RS *372 224-0403 Jooo Rocha TO *13 224-4270
I.ourival Freitas AI' *574 225..(1470 Júlio Campos MT *36 224-4059
Maria I.aura DF *475 225·2737 Meira Filho DF *39 225-8257
Paulo Bcrnardo PR *379 225-4664 . Odacir Soares RO *29 224-7434
Pedro 'I onelli PR *585 22()·0622 Raimundo l.yra PB 119 224-9834
Valdir Ganzer PA *484 225-:1198

PSDB
PDC

Avenir Rosa RR 437 22:1-8048
Beny Veras eE *04 224-2884

Franci!lco Silva RJ 716 225-2601
Jutahy Magalhães BA ***53 224-9803
Mário Covas SP ***51 224-9903

Osório Santa Cruz GO 644 22::\-8548 Wilson Martins MS *34 224..()953
Pedro Novais MA 813 22~-6548

PL
* ~a"inete localizado na Ala Alexandre C.esta

* Gabinete localizado no Anexo III

RI 936 223-3148
*** Gahinete localizado na Ala Tancredo Neves

Nelson Hornier
Ribeiro Tavares HA 812 2244493 PTBWellington Fagunde.'1 MT 52~ 22.~-7945

PSB Jona~ Pinheiro AP ***10 2264392
JO!Ié Fduardo PR ***08 311-4059

C~lio de Castro MO 462 224-7419 I~ Dias MS *28 224-3059
Uldurico Pinto BA *269 226-::1641

PDT
pedoB

Aldo Rehclo SP 924. 22.~-3813
T.avoisier Maia RN Ed.Pr. 224-1964
Nel~on Wcdekin se *11 224-7834



Suplentes

Suplentes

Sérgio Brito

José Fortunati

Valdemar Costa

Basaio Villani
Daniel Silva

Gilson Machado

Paes Landim
Roberto Magalhães

Dejandir Dalpasquale
Etevalda Menezes

Fernando Bezerra Coelho
Odacir Klein

PL

PT

PDC

PMDB

BLOCO PARlAMENTAR

Leomar Quintanilha

Sandra Starling

TItulares

Benito Gama
HI''Iio Curvo
Úzio Ferreira

Nelson Bornier

serviço de ComillllOes Especiais
Secretário Antonio Fernander Borges Manzan
Local: Anexo 'u S/10 Mezanino
Telefone: 311-7052 -

COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA, NOS
TERMOS DO ART. 34, INCISO fi, DO

REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODOS OS
TRÂMITES NA CAS~ RELATIVOS À
REGULAMENTACÃO DO ART. 192

DA CONSTITUIÀO FEDERAL_
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Presidente: Deputado Benito Gama
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço
Relator: Deputado César Maia

TItulares

Francisco Dornelles
José Múeio Monteiro

César Maia
José Dutra

. José J.uiz Clerot
Lu''I Roberto Ponte

Secretária: Myrna T.apcs Pereira de Oliveira
Fmlercço~ Sala 16 - Anexo 1I - C.amara dOR Deputados
Fones: JII..(fHS/6tJ3W6940 (Secretária)

223-2945 (Prellidcnte)
311..()937/6lJ42/6943

Presidente: Deputado A(iCJO J?E BORBA (PDS)
l° Vice-Presidente: Deputado JOSE MOURA (BLOCO)
2u Vic·e-Pre!lidente: Deputado Tllm. ')F UMA (IIMDB)

Relator: Deputado ARTUR DA TAVOl.A (PSDB)

Titulares Suplentes

m,oco PARJ.AMENTAR

. ...• Gahinete localb:ado na Ala Alexandre Costa·
• Gabinete localizado na Ala Teotônio Vilela

•• Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos
••• Gahinete loealií'ado na Ala Talncredo Ncves

•••• Gabinete localizado na Ala Nilo C.aelho

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 965, DE 1991,
QUE -INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTOS E DÁ OUTRAS PROVIDeNCIAS-..

PRN

Júnia Marise MO ·02 226..(j939
Saldanha Derzi MS ·01 223-3019

PDC

Amazonino Mendes AM ·44 224-2009

PDS

ElIperidil\o Amin SC • 21 224-8037

PT/pSB

]ORé Paulo Risol RS ···59 223-1549

Arnal<.lo Faria de Sá Alacid Nunes PDT
Benito Gama C~rIOR Roberto Mas.'l8 Beraldo Boaventura Márcia Cibilis VianaEraldo Tinoco Simão Sell.'Iim ('.arrion Júnior Valdomiro Lima
Jos~ Moura Raul Bcl~m

PMDB PDS

Alof.')io Vasconcelos AntOnio Britto JOR~ Lourenço FeUer Júnior
Henrique Fduardo Alves Luiz C.arlol'l Hauly Marcelino Romano Machado Roberto Campos
Odacir Klein Roberto Rollemberg PSDB
Tídci de Lima Ronivon Santiago Jackson Pereira AntOnio Carlos M. Thame

PDT Paulo Hartung
Beta Mansur Paulo Portugal PTB
Paulo Ramos Gastone Righi Rodrigues Palma

PDS
PT

Aécio de Borba Osvaldo Melo
J~ Fortunatti Paulo BernardoCelso Bernardi Ruberval Pilouo

PSDB PDC

Arlur da 'n\vola Jorge Uequed Paulo Mandarino Pauderney Avelino
PTB PL

Onaircves Moura Paulo Almeida Ricardo Izar Jones Santos Neves



PL
Valdemar Costa Neto Jollo Mellão Neto

Serviço de Comissões Pspeciais: Anexo TI - Sala 1() - Me-
zanino' .. ', ..
Secretário: Brunilde l.iviero Carvalho de Moraes
Ramais: 70M e 70m

COMISSÃO ESPECIAl. DESTINADA A DAR
PARECF.R À PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO N° 51/90

Presidente: Uly!\ses Guimarães
1° Vice-Presidente: Israel Pinheiro
'2!' Vice-Presidente: Jutahy Júnior
Relator: Rohcrto Magalhães

Serviço de Comissões Especiais
Local: Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Ramais: 706(>(l{)67(l{)52
Secretário: Sílvio Sousa da Silva
COMISSÃO F.8PECIALPARAPROFERIR PARECER

AO PROJETO DE LEI N° 824, DE 1991..tQUE
"REGULA DIREITOS E OBRIGAÇuES

RELATIVOS À PROPRIRDADE INDUSTRIAL
PREVISTO NA MENSAGEM N° 192/91

DO PODER EXECUTIVO
Presidente: Deputado Alberto Goldman
1d Vice-Presidente: Deputada Sandra Stàrling
2:" Vice-Pre!\idente: Dep1:ltado Magalhães- Teixeira
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

BLOCO PARlAMENTAR

PDC

Cardoso Alves

Suplentes

C'.ésar Maia
Gonzaga Motta

Manoel Moreira
Pinheiro Landim

BlOCO PARLAMENTAR
C.arlns Roberto Mas.'13

Ivânio Guerra
Jairo C'.aroeira

João Maia

Titulares

BLOCO PARlAMENTAR

Daniel Silva (pRN) Alacid Nunes
Sandra Starling Cleonâncio Fonseca (PRN)
Roberto Magalhães Nan Souza
Roseana Sarney Waldir Guerra

PMDB

Israel Pinheiro (PRS) Antônio Britto
Luiz C.arlos Santos Mauro Miranda
Maurfiio Ferreira Lima Pinheiro Landim
Ulys.'les Guimarães Rita Camata

PDT

Miro Teixeira Beto Mansur
José Vicente Brizola Sérgio Gaudenzi

PDS

Jollé I,ourenço Adylson Motta
Osvaldo Melo Prisco Viana

PSDB

Jutahy Júnior Paulo Hartung

PTB
Jollo Mendes Mário Chermont

PT
José Genofno José Dirceu

PDC

Jairo Azi Sérgio Brito

PL

Valdemar Costa Neto Jarvis Gaidzinski

Benito Gama
Francisco Dornelles
Iberê Ferreira
Romel Anf.'lio

Serviço de C.omis.'lÕes Especiais: Anexo TI - Sala 1() - Me
zanino.

, Secretário: Sílvio Avelinoda Silva
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÁO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 55, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÁO FEDERAL

(AJUSTE FISCAL)"

Presidente: Deputado Jo!\é Dutra
lo Vice-Presidente: Deputado Germano Rigotto

, 2" Vice-Pre~idente: Deputado Jollé Lourenço
30 Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator:: Deputado Benito Gama

Titulares Suplentes

PMDB
Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
José Dutra
l.uís Roberto Ponte

Jutahy Júnior
Paulo'Silva

Jollo Mendes

Jaques Wagner

Jollé Maria Í'ymae~

Francisco Diógenes
. Jo!\é Teles

C.ésar Bandeira
Paes I,andim
EIL'lio ~iJrvo

Jollé Santana de Vasconcelos
Wagner do Nascimento

Clóvis As.'1is
Paulo Ramos

PDS

PDT

Alherto Goldman
Marcelo Barhieri
Nelson Jobim
Nelson Proença

Ihrahim Abi-Ackel
Roberto Campal!

Gilson Machado
José Carla!! Aleluia'
Jooé Carla!! Vasconcelos-
Ney Lopes .. ,- -
OUo Cunha

PT

("-arrian JÜnior
Liberato Cahoclo .

PTB

PSDB

Antonio Carloo Mende!\ Thame
Magalhaes Teixeira

Roberto Balestra

Sandra Starling



Alofzio Mercadante

Francisco Coelho

Flávio Rocha

PL

Suplentes
PTB

Paulo Heslander

PT
Paulo Bernardo

PDC

Roberto Balestra

PL

Ribeiro Tavares

C.ardoso Alves

Josê Maria Eymael

Titulares

Jarvis Gaidzinski

Serviço de Comissões Especiais: Anexo TI - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Luiz Cêsar I -ima ('mta
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 61, DE 1990, QUE "DISPÓE
SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS DEPUTADOS

ESTADUAIS E DOS VEREADORES"

Jackson Pereira

Edson Fidêlis

Vladimir Palmeira

Jo~ Maria Eymael

Felipe Mendes Vladimir Palmeira'
Francisco Diógenes

Jones Santos Neves

Carlos Alberto Campista
Dêrcio Knopp

PDS

PDT

PSDB

Antonio Carlos Mende!! Thame

PTB

Gastone Righi

PT

PDC

])clfim Netto
José lourenço

C.arrion Júnior
Mendonça Netto

SerViço de Comis'lÔes E!!pcciais: Anexo TI - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Silvio Avrlino da Silva
~IJlUlis: 7067 e 7066

COMISSÃO FSPHCIAL DF.STINADA A PROFERIR
PARECFR A PROPOSTA DB EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 56, DF. 1991, QUE "AI.TERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(OHSREGUtAMENTAÇÃO DA ECONOMIA)

Prellidente: Deputado Maurllio Ferreira Tjma
I" Vice-Prl'Slucnte: Dl'putado Fáhio Meirelles
'l:' Vice-Prl'sidl'nte: Deputado Luiz Tadeu Leite
J" Vice-Presidenle: Deputado Vladimir Palmeira
Rl'lator: Deputado Ney Lopes

Titulares .Suplentes

Bl OCO PAI.UAMFN.1'AR

Presidente: Deputado Miro Teixeira
10 Vice-Presidente: Deputado Vital do Rego
2" Vice-Presidente: Deputado Antônio Britto
3° Vice-Presidente: Deputado MagalMes Teixeira
Relator: Deputado César Bandeira

BLOCO PARLAMENTAR

I'ae!! T.andim
M~íuríci Mariano
Nry lopcll
Paulo Marinho

. PMDB

luiz Tadeu leite
Maunlio Ferreira I.ima .
Nelson Proença
Walter Nory

Evaldo Gonçalves
Flávio Derzi

Nelson Morro
Renato Johnsson

Eduardo Moreira
Ilermfnio Calvinho

Luiz Soyer
lIdei de Lima

Titulares

Antônio Barbara
César Bandeira
Gustavo Krauser
T.uciano Pizzato

Antônio Britto
José Luiz Clerot
Marcelo Barbieri
Nelson Jobim

Miro Teixeira
Vital do Rego

Jo.:'1o de Deus Antunes
João Tota

PMDB

PDT

PDS

PSDB

Suplentes

Arno Magarinos
.Augusto Farias

Efraim Morais
Murilo Pinheiro

Gonzaga Motta
Maurflio Ferreira Lima

Renato Vianna
Tidei de Lima

Liberato Caboclo
Marino Clinger

Hugo Biehl
João Rodolfo

PDT Magalhães Teixeira Vittorio Medioli

PDS

('..arlo!; Azambuja
Marcelino Romanc Machado Lourival Freitas

PSDB

Márcia (,ihilis Viana
Valuomiro I -ima

Fáhio Mcircllcs
RohcrlO Cnmpos

Aroldo G6cs
Beth Azize

Sólon Borges dos' Reis

PTB

PT

PDC

Carlos Kayath

José Dirceu

Adroaldo Streck Vittório MedioU Pedro Novais Leomar Quintanilha



Jurandir Paixão
Luis Soyer

Mário Martins
Pedro Tassis

AntOnio Ueno
Leur Lomanto

Sêrgio Barcellos
Paulo Octávio

PMDB

Serviço de Comis.'lOes Especiais - Anexo n.- Sala 10 - Me
zanino
Secretária: nlda Calheiros Bispo
Ramal: 7069

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 39, DE 1989, QUE
"ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART.14,

AI .TBRA OS PARÁGRAFOS 50, fJO E 70 DO MESMO
ARTIGO E MODIFICA O ARTIGO 82, TODOS DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

João Henrique
Alo(1.io SanlOs
Renato Vianna
Tidei de Lima

Presidente: Deputado Renato Vianna
10 Vice-Presidente: Deputado João Henrique
'l? Vice-Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
3" Vice-Presidente: Deputado ('.arrion Júnior
Relator: Deputado Maurício Campos

TItulares Suplentes

BLOCO PARLAMnNTAR

71: GOmell da Rocha
Ollvaldo Coelho
Paulo Marinho
Pedro Valadares

PL
Ricardo Izar WelJington Fagundcs

Serviçode Comi~~~ fl.speriai!\~ Anexo TI • Sala 10 -Mt'7anino
Secretário: José Maria A. de Castro
Ramais: 7()(il> e 70l>7

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARHCER SOBRE O PROJETO DH I.HI N° 2.057,

DE 1991, QUE ~INSTITUIO ESTA'I1JTO DAS
SOCIEDADES INDtGHNAS~

Presidente: Deputado Domingos Juvenil
JU Vkc-Prcsidcnte: Deputado Julio Fagundes
2' Vire-Presidente: Deputado I'ourival Freitas
,Relatora: Deputada Teresa Jucá

Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMnNTAR

Armando COllta
Euler Riheiro

Herm(nio Calvinho
Mauri Sérgio

Alacid Nunes
Átila I.ins

George Takimoto
Heitor Franco

Tony Gel

Aroldo Góes
Haroldo Sab6i~

Ângela Amim
CtUa Mendes

('.arrion Júnior
Valdomiro Lima

PDT

PDS

Elio Dalla-Vecchia
Edésio Frias

Edmundo Galdino
Osmânio Pereira

Jos~ Diogo
PrillÇo Viana

PSDB

Josê Lourenço
Telmo Kirst

Magalhaes. Teixeira Aêcio Neves

Alceste Almeida PTB

Onaireves Moura Carlos Kayath

Ricardo Moraes
Sandr:a. Starling

PT
Edêsio Passos

Paudcrney Avcli~o Osório Santa Cruz

PDC

Samir Tannus

José Augusto Curvo

Uldurico Pinto

PL

Maurício r.ampos Wellington Fagundes

Serviço de Comis.'lOes Especiaill - Anexo n -Sala 10 - Me
zanino.
Secretâria: Maria Helena ('nutinho de Oliveira - ramais
7067 e 7066

\ EDIÇÃO DE HOJE: 248 PÁGINAS;·'


