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Aos vinte e um dias do mês de abril de dois
salão de convenções do Hotel Nacional, situa
foi dado inicio à Convenção Nacional do
ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRA
ficassem de pé, ao tempo em que afirmou que
sendo iniciados. Ato contínuo, convidou os componentes da
mesa, a saber: o SecretárioGeral do PTB, Deputado Estadual CAMPOS MACHADo; o lider da agremiação
na
dos Deputados, Deputado Federal JOVAIR ARANTES; o Senadïr
9:ry9i.
THIERES
PINTO; o Ministro do Trabalho, HELTOIT
os deputados
o presidente do diretório
dual
DILZON
-estaduais,
MELO; representando os, prefeitos,
RJ, ELIESIO
PERES DA SILVA 1,,pÉ LISO"¡;
FRANCISCO
BELLO GALINDO; representando
municipal de
São Borja - RS, Vereador JEFFERSON OL
pTB Mulher,
MARLENE CAMPOS MACHADO; a Presidente da Juventude do pTB, GRACIELA
NIENOV' Uma vez formada a mesa, o presidente cumprimentou a todos presentes,
ao
tempo em que solicitou que perrnanecessem de pé, para que fosse executado
o
Hino
Nacional Brasileiro. Finalizada a execução do hino, o presidente solicitou
ao primeiroSecretário Jurídico, LTJIZ GUSTAVO PEREIRA DA CILrNHA, que fizesse
a leitura do
edital convocatório da presente convenção, o que foi feito nos seguintes
termos: ,.Edital de
Convocação. Convenção Nacional. o Presidenie Nacional do PTÈ
convoca os membros do
Diretório Nacional e os delegados eleitos pelas convenções estaduais à convenção
nacional,
nos termos dos artigos 29, inciso I, alíneas,,a,, e,,b,,; artigo 30, incisos
I, II e IV, todos do
a participarem da Convenção, arealizar-se dia zircqtZOt}
com início às 10h00, no
!_stat¡:!o_,
Hotel Nacional, sito no SHS quadra 01, bloco A, Brasília - DF, para apreciar,
discutir e
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Alterações do programa e do
estatuto partidário;
2' Estabelecimento do calendário para as convençoes estàduãis e municipais; 3. Assuntos
gerais. Brasília-DF,04 de abril de 2018. Roberto Jefferson. Presidente
Nacional pTB.,,.
Concluída a leitura do edital, o presidente propôs
inversão da pauta, de
forma que a matéria política de que trata o item
bate antes da matéria
técnica, inerente ao item 1. Referida inversão res
enário. Ato contínuo,
foi submetida aos convencionais a proposta de recondução dos mandatos dos diretórios
estaduais eleitos, cujos mandatos venceiiam na data de I-2.12.2018, pelo
período de mais
quatro anos a contar da referida data, o que foi aprovado por
aclamaçãò, sem qualquer
manifestação contrária. Passada a palavra ao Deputado Federal BENITO
GAMA,
presidente do diretório estadual dà Bahia, este esclareceu aos convencionais
as
peculiaridades vivenciadas na locaridade, a partir da desfiliação
e
regional, não obstante os diretorianos da anìiga gestão tenham
a
agremiação. o presidente estadual solicitou ã conv.nção que
a
decidir pela extinção do diretório estadual da Bahia e nomeação de comissão provisória,
arantir o livre exercício dos órgãos partidários
política do partìdo, visando o seu melhor
idade. Repassada a palavra ao presidente
bmeteu aos convencionais a proposta de
extinção do diretório do PTB no Estado da Bahia, e nomeação de
Comissão Executiva
Provisória, tendo ambas as propostas sido aprovadas po, uólu*ação. Não
obstante tal
proposta tenha partido diretamente do presidente do diretório estaduai
da Bahia e tenha sido
aprovada sem qualquer manifestação contrária, o presidente ROBERTO
JEFFERSON
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Agradeceu a todos pela confiança em seu trabalho, em especial
ao presidente ROBERTO
JEFFERSON e à Deputada Federal CRISTIANE BRASIL. Passada
a palavra ao presidente
ROBERTO JEFFERSON, este agradeceu o carinho e as homenagens
recebidas. Finalizou
seu discurso submetendo aos convencionais a proposta
de recondução do diretório nacional,
cujos mandatos venceriam na data de 12.12.2018, pelo período
de mais quatro anos a contar
da referida data, o que foi aprovado por aclamaçào, rårn qualquer
manìfestação contrária,
com a ressalva de que os presidentes dos diretórios estàduais forneçam
no111., para a
complementação das vagas em aberto. Ato contínuo, submeteu
aos convencionais a
proposta de recondução da Comissão Executiva Nacional, cujos
mandatos venceriam na
data de 12.l'2.2018' pelo período de mais quatro anos a contar da referida
data, também
tendo sido aprovadl Por aclamação, sern- qualquer manifestação contrária.
IJma vez
aprovadas tais matérias, determinou o presidente o iegistro das respectivas
nominatas nesta
ata, em campo específico-. Paryada apalavraà Deputada Federal crùsrnNE
BRASIL, esta
agradeceu à Presidente do PTB Mulher pela homenagem prestada à sua pessoa.
Registrou
ser grande admiradora do trabalho realizado pela mesma no Estado de
São paulo e à frente
do PTB Mulher. Dando início ao item 1 da pàuta ante a inversão, a Deputada
CRISTIANE
BRASIL explanou sobre a necessidade de môdernizaçáo do programu pàrtidário,
de forma a
refletir a busca por novas estruturações e transformações positivas acerca do ganho
econômico e social para o Brasil. Salientou a importância do municipalizaçáo,visando
o
aumento da escolaridade da população, o maior ãcesso à informaçaó e instituições
mais
proflrssionalizantes que tendem a pressionar a gestão por maior transþarência,
de forma a se
alcançar políticas públicas mais eficazes e criteriosas, concebidas com base em
evidências e
com maior foco nos resultados; a redução de impostos e a otimização da
anecadaçáo com o
objetivo de garantir maiores investimentos nai áreas prioritáriaé, saúde e eduóação, por
meio de sistemas que aumentem a arrecadação de imposìos sem aumentar a cargatributaria;
aumentar o poder de compra por meio de critérios da verdadeira base
de preços da fontej
geração de empregos com aplicabilidade da reforma trabalhista, de
fórma a garantir
segurança jurídica aos trabalhadores no mercado de trabalho, retirando-os
da informàtidud".
Passada a palavra ao ex-Ministro do Trabalho, Deputado Federal RONALDO
NOGUEIRA,
este destacou a coragem do PTB para o alcance da modernizaçã,o da legislação
trabalhista,
diante da considerável-diminuição dos postos de trabalho do país e o êxito na maior
criação
de novos postos desde janeiro de 2012. Passada a palavra ao Ministro do Trabaliro,
HELTON YOMURA, este ratificou as palavras do Deputado Ronaldo Nogueira, ao tempo
em enalteceu gestão do mesmo à frente do Ministérió, agradeceu o apoiõ da bancada
do
PTB no tocante à modernização da legislação trabalhista, ãl¿* ¿. ter dLstacado o
início da
nova fase da reforma trabalhista que se inicia, para a qual conta com o apoio
da agremiação
como um todo. Passada apalavra ao Deputado Estadual por Minas Geraìs, FELIp"E
AffiÊ,
este pontuou que o PTB possui um grande papel na busca pela empregabilidade
com defesa
pela manutenção das empresas. Passada ã palavra à Dåputada^Feãeral
ROSINHA DA
ADEFAL, esta fez um apelo ao Ministro do Trabalho ugLrON YOMURA, no tocante a
maior frscalização do órgão, quanto ao cumprimento da legislação que trata áa inclusão
de
pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho. Finalìzou
sua manifestação,
sugerindo que o estatuto da agremiação seja alterado de forma que o termo ,.amparo,,,
constante da alínea "e", do inciso XI, do artigo 66 seja substituído prlo t.r-o ,,inclusào,',
o
que foi aprovado por aclamação, sem qualquer maniiestação contrária. Repassada palavra
a
ao presidente ROBERTO JEFFERSON, este solicitou ao Primeiro-Seèretário Jùrídico,
LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA, que fizesse a leitura de cada um dos
dispositivos programáticos e estatutários aos convencionais, ao tempo em que anotasse
as
alterações aprovadas e compilasse o Programa e o Estatuto para efeiio de registro em
ata, o
que foi feito nos seguintes termos: "PROGRAMA 0srATUTÁni-o Do prB.
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Introdução. O Partido Trabalhista Brasi leiro surgiu, em
1945, como
modernidade política e consagração dos princípios
democráticos.

[lr"o rslro de Ptssoas Juridicas

tico marco da
Antes diss o, os princípios
do trabalhismo fizeram-se presentes em todos os momento
a partir da chegada de Getulio
Vargas ao poder, em 1930, valorizando os trabalhadores
numa sociedade ainda marcada
pelos resquíci os da escravidão no, ainda recente,
século 19. O nascimento do pTB se deu ao
final da Segunda Guerra Mundial, com o mundo dividido em
duas partes. Uma parte do
mundo capitaneada pela potência econômica e militar
norte-americana, e a outra na órbita
União Soviética.Na época do restabelecimento democrático
do Brasil, da implantação de
grandes projetos industriais de base e nas vé
speras da Constituição de 1946 que se
estabeleceu uma ênfase e special na valorização da força
de trabalho, ponto de partida para o
efetivo crescimento nacional.Como na época o trabalhismo
inglê e a socialdemocracia
alemã ainda guarda vam fortes vínculo comosocialismoeocom
unlsmo, e isso não era
algo com que comungavam os fundadores do trab alhismo
brasileiro, entre eles Alberto
Pasqualini, principal ideólogo do pTB, que escreveu:
'O PTB é uma resposta aos partidos
comunistas e socialistas que se a presentam como os únicos representantes
do
trabalhador. O PTB defende o trabalhador e o empregador que gera
empregosr,
afirmou Pasqualini, enfatizando o alinhamento com a metade do mundo
à qual
pertencíamos. Entretanto, duas décadas após sua fundação,
o PTB encontrava-se no
comando do país e com grande bancada no Congresso Nacional
quando os militares,
reagindo ao que seria uma tentativa de implantação do comunismo
no Brasil, assumem o
controle da nação, extinguindo o pTB e demais partidos da época e iniciando
um período de
15 ano de bipartidarismo. Em 1979, rcorganiza-se a política
pTB
nacional e o
é refundado
por uma corrente política conservadora, fiel ao alinhamento histórico
da sigla, enquanto
outros egmentos outrora trabalhistas, mas adeptos do socialismo
e do comunlsmo, se
reorgantzam em outras legendas. O pTB participa então da redemocratizaçáo
do país, a
campanha das eleições "Diretas Jâ',, e da convocação e elaboração
da Constituição de 1988,
quando atuou decisivamente na inclusão dos direito sociais e
do trabalho, resistindo afazer
parte da vontade esquerdista irresponsável, que afinal foi denotada
em uma tentativa de se
apossar da elaboração da carta consti tucional. Faz-se aqui necessário
o registro de que, logo
após a promulgação do texto consti tucional de 1988, o mundo mudou
com a queda do Muro
de Berlim e da "Cortina de Ferro', da União Soviética e de seu regime
comunista que havia
dividido o mundo em duas partes ao final da Segunda Guerra Mundial, à época
da fundação
original do PTB. Estavam col ocadas as bases do Mundo Global. Um mundo que
a cada dia
fica menor, superando fronteiras entre pessoas e ideias, eliminando barreiras
para produto
capitais, enquanto no Brasil logo a seguir passamos a experimentar
o alinhamento do
PTB com o liberal ismo econômico, que colocou a economia em ordem, preparando
o Brasil
para crescer colhendo os frutos de uma nova ordem mundial.
Mas não durou. No início do
século 21, o Brasil iniciou uma nova experiência política, que se revelou
para o pTB _ já no
início - como um governo populista eso alista comrpto, com viés sindical,
da qual o país
ainda levaria mais de uma década para se libertar. Com is o, num atraso
de três décadas em
relação à queda do Muro de Ber lim, frustrou-se finalmente a tentativa de
implantação de
uma ditadura socialista corru pta no Brasil. O Partido Trabalhista Brasileiro
é um partido
reformista e de vanguarda, à frente de seu tempo, e que entende as aspirações
da classe
trabalhadora, da classe média urbana e do mundo rural. As propostas
deste programa
partidário estatutário consolidam essa vo cação do trabalhismo, propondo
soluções e
alargando os caminhos para a sociedade brasileira. Diretrizes. Uma saída para
o Brasil. O
agigantamento do Estado brasileiro se transformou em um ônus impagável
para o
contribuinte, que é principalmente o trabalhador . O contribuinte é a única fonte
de recursos
que o governo tem, pois não existe essa coisa de 'dinheiro público'.
Esta situação
inviabiliza o estabelecimento de uma economia competitiva, gerando o fechamento
e
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nando desemprego e uma situação
de uma solução estrutural para o
e da economia e a retomada do
serve hoje de escudo para uma situação de
o Estado brasileiro continue a servir a uma

egulamentação do pacto federativo _ jamais
nam por uma mudança de mentalidade e de
ela elaboração de uma nova Constituição, que
itos e dos deveres do Estado e dos ói¿u¿áo,
interessados e a origem dos poderes
mínimo necessário: O Estado mínimo
os serviços que a população necessita, como
social, eximindo-se do papel da onipresença

de uma Assembleia Constituiñte: ó,

osta da convocação de uma Assembleia

oal: Com a limitação das carreiras de Estado

Acesso ao serviço público exclusivo por

dispensa motivada pela avaliação da
preponderante para o funcionamento dos
atender aos seus propósitos, previamente estabe
dispensados' 5) Redução da carga tributária: Com
a eliminação significativa do número
de impostos, contribuições, taxas e outras formas de tributação
e a sua divisão em partes
iguais entre união, estados e municípios. 6) lerr.juiumentação
tributária: Com a
simplificação extrema de regras, dispositivos
sua compreensão ao cidadão comum. 7)

priv

quais o Estado não se faz necessário e a ini
estatais remanescentes terão de ser autossustd
cobrir os seus déficits. g) A Saúde é dever d
apenas na saúde preventiva de todos os cida
médicas para os cidadãos necessitados, send
condições para isso; E os municípios atuarão

autonomia político-administrativa dos estad

e: Unificação das forças policiais, com a sua
de efetivos nos municípios. II _ NO
ituição e a preservação da unidade nacional
mo o fortalecimento do regime federativo e a

pregos. O PTB não é um partido classista;
fi.rndamental e defende: a) Respeito aos
direitos e garantias fundamentais; b) Respeito aos direitos
das minorias; c) voto direto,
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secreto' facultativo e universal, em todos os níveis; d) Pluripartidarismo,
com cláusula de
desempenho; e) Direito à livre informação , guruniiu da privacidua"; g
lgualdade de
oportunidades; g) Igualdade
todos
perante
à
lei;
h)
A
impessoalidaáe,
a probidade, a
{e
publicidade, a legalidade e a eficiência
no Poder Púbiicó. 5) Luia pela adoção de um sistema
em que os mandatos pertençam aos partidos. Considera essencial o principio
da fidelidade
é a origem da representação e que deve ser

proporcional fortalece a democracia, consolida os partidos políticos e aperfeiçoa
a
representação popular. O voto distrital é a representação indissolúvel dos municípioÁ,
que
são os governos reais. III - NAS RELAÇOES DE CAPITAL E TRABALHO.
il o pig
sustenta a integração do trabalhador e do empregador; 2) O PTB é favorável à liberdade
sindical e à liberdade de o trabalhador deliberai p.ssoál*.nte sobre sua associação
ou
contribuição; 3) O PTB não aceita a intervenção do Estado nas relações de trabalho,
a não
ser na arbitragem nos dissídios que a livre negociação não consegue levar a termo;
4) O
PTB. propugna pela reformulação, revisão e iimptificação das lðis trabalhistas,
visando
facilitar seu entendimento, aplicação e permanenle atualização em relação às necessidades
da realidade do mercado de trabalho em um mundo de mudânças cada íez mais rápidas;
5)
O PTB defende o direito de greve, respeitados os limites ¿a tei e da ordem; 6) O pTB luta
pelo constante aprimoramento profissional, educacional e cultural da classe tiabalhadora
e
pela efetiva extensão de seus direitos; IV NA EDUCAÇÃO. f) A educação prioridade
é
nacional para o PTB' A remuneração digna dos professot.i é u
-álho. política educacional;
2) Haveút gratuidade para educação pré-escolai, ensino fundamental, médio e técnico de

segundo grau. O Estado poderá participar do ensino superior, mas terá de ser reembolsado
pelos formados. 3) O PTB entende que a família é a base da sociedade e o Estado
não pode
interferir na educação de seus filhos; 4) O PTB reconhece a liberdade de ensino e a oferta
de
ensino privado como necessária; 5) São objetivos a serem alcançados na ërea da educação:
a) Tornar efetiva, e de boa qualidade, a obrigatoriedade de ensino da educação básióa a
todos os brasileiros; b) Erradicação do analfabetismo; c) Incremento e promoção do ensino
técnicoprofrssionalizante para o desenvolvimento nacional; d) Melhoria das condições de
trabalho dos professores; e) Elevar a qualidade da educação a fim de capacitar a fôrça de
trabalho para as tecnologias modernas. v
- \o ASPECTO ECoNoMlco. r) o trabalho
é a base do progresso econômico. Nesse sentido, o PTB defende um modelo econômico que
viabilize a criação de empregos, o salário real crescente e a justa remuneração de quem gåra
empregos; 2) O PTB defende um salário mínimo digno, que atenda às necessidades do
trabalhador e de sua família, e sabe que, para isso, é fundamental uma economia pujante,
mgderna, que cresça progressivamente; 3) Para o PTB, o Estado não pode ser inibidor da
iniciativa privada. Deve se restringir à atuação onde não exista intlresse por parte da
iniciativa privada; 4) Por outro lado, o PTB entende que compete ao Esiado inibir e
desestimulat a açáo nociva dos cartéis, monopólios e oligopólios, assim como estimular a
iniciativa privada; 5) O PTB reconhece a importânciá ¿o capital estrangeiro para o
desenvolvimento nacional. Para isso, deve havèr segurança
¡uiidica na leigislaçåo qu.
regulamenta a sua presença estável; 6) O PTB apoia as medidas voltadas para'aabertura da
economia brasileira, propondo medidas de liberação de importações que traduzam em
liberdade de comércio sem permitir a ação nociva de capiìais é
7) O pTB

"-pi.rus;
alternativas energéticas
existentes, com
investimentos em pesquisas, visando fomentar a criação de novas iontes; S) O pTB entende
que a agropecuária é prioritâria em um país como o Brasil, com sua potencialidade e

propugna

por uma melhor utilização das
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dimensão geográfîca. A agricultura familiar deve
ser estimulada; 9) o prB entende o
cooperativismo como um autêntico elemento de progresso
econômico e social. vI No
considera imprescindível que a exploração
cional, estabelecendo-se a conservação e o
o e a proteção do meio ambiente. VII _ NAS
dos povos, a não intervenção e a
. utodeterminação
não ingerência em assuntos internos de
outros paíseÅ e a soìução'pacíf,rca dos conflitos
Qfinem a postura do PTB nas relações internacionais do Brasil.,, ,,PARTIDO

TRABALHISTA BRASILEIRO. ESTATUTO.

riiUIð I^-"öAPiiÜiä"I

Denominação, sede, duração, finalidade e princípio, progrr-áticos.
Art. 1, o partido
Trabalhista Brasileiro, também reconhecido pela rigta prn,
fundado em 15 de maio de
1 0¿<
LzaJ)
e entidade de natureza política de âmbito nacional,
com t
sede nacional e foro em Brasília, Distrito Federal,
regeruber, pela lei federal pertinente. Parâgrafo único. O
PTB
s esti
s e foros naÀ- capitais dos
nos respectivos municípios.
lidade social e política; II ecução e fiscalizagão das políticas públicas,
xpressão da vontade popular; III _ disputar o
a aplicação de seu programa partidário; IV _
tativo; V - defender os direitos fundamentais
erania nacional, o regime democrático e o
ar os incentivos à atividade produtiva. Art.
-á aos seguintes princípios fundamentais: I _

capit

da
de

ru-

odos
or meio de eleições periódicas; VI
liberdade de debare; vrrr.-Revogado p.ru

_

;V
observar

conffiãlï:tt.ïÏ'.: iî."rl".#ü'ffiî¿pTt1;

a qualquer forma de discriminação; X -

incentivo ao desenvolvi;;;;' científico e
humanização dos processos de automação, estabelecendo uma
social para os processos produtivos automatizados; XII - Revogado
pela
Nacional de r2.rz.z0r4; XIII - proteção da propriedade rural; xIV
qualificação par
o à educação básica; XV _ proteção
ao meio ambien
amentais expressos neste artigo não
excluem outros
Direito- cÄpiiulõ
Símbolos
Art' 4o São símbolos do PTB: I - a Bandeira: flâmula composta de três faixasrI.verticais
de
igual largura' nas cores preta, branca e vermelha, com impressão
da sigla pTB ao centro, em
sentido oblíquo e na cor preta; II o Hino; III a carta-testamento
do patrono do pTB,
Presidente Getúlio Vargas. IV a vela, mapa do Brasil
estilizado .orn á inscrição ..pTB
14", sendo a paleta de cores aberta; V o nú: ro: 14. Parëtgrafo
único: O dia 15 de maio,
, e o dia 1
¡ascimento do presidente Getulio Vargas,
por todos
todo território nacional. TÍTULO il.ba
Art. 50 A
tem caráter permanente e validade em todo o
1o Poderá
omo filiado ao pTB todo o brasileiro eleitor
que, expressa e formalmente, aceitar e se comprometer
a cumprir o programa, o Estatuto e
as resoluções do partido e a empenhar-se para que sejam
cumpridos.g z;.eo assinar a ficha
de f,rliação partidária, o eleitor estará concordandó . ,. comprometendo a
cumprir o
Programa, o Estatuto e as Resoluções do Partido. 3" A flrliaçäo
será requerida perante
$
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Comissão Executiva Municipal, Estadual e Nacional.
$ 4" A f,rliação partidária será
realizada perante o partido, por meio de ficha fisica * po, meio eletrônico da qual
constarão todas as informações relativas ao filiado, a qual será arquivada
no Diretório
Municipal a que o mesmo pertencer, que irá registrá-ia na Justiçå Eleitoral.
5o As
Comissões Executivas Nacional e Estaàuai, , poi meio de resolução, poderão $
instituir
formas complementares de acompanhamento e controle das filiaçõer, nur'.uu,
respectivas
circunscrições. $ 6o Poderão filiar-se ao Partido, em caráter especiâl, jovens
com idade
inferior à do alistamento eleitoral, os quais poderão participai ¿e io¿as as atividades
partidárias, salvo as que exijam condição de- eleitor. -$ 7" Revogado pela
Convenção
Nacional de 12'12.2014. Art. 6o Na ficha de filiação constará o .orripro-irro
do
"*pr.rso
filiado de cumprir o Programa e o Estatuto do Partido, bem como as decisões adotádas
pelos
órgãos de direção partidária. Art. 7o Qualquer flrliado do Partido poderá impugnar pedião
de
filiação partidária no prazo de 3 (três) dias contados da divulgução da filiaiaJa qual se dará
através de edital afixado na sede do órgão partidário onde o mesmo se filiou, asiegurandose ao impugnado igualprazo para contestação contado danotificação da impugnaçao. g
t"
Esgotado o prazo de contestaçáo, a Comissão Executiva decidirá .tn 5 q.in.ó¡ ãiur'., ndo
o
fazendo, o deferimento da inscrição será considerado automático. 2" A decisão que
$
denegar a flrliação será obrigatoriamente motivada e dela caberâr".,r.rá ao órgão partidáiio
de nível imediatamenie superior, no prazo de 3 (três) dias. 3" Não havendo impugnação
no
$
prazo estabelecido bem como decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem que seja
proferida decisão no recurso, considerar-se-á deferida a filiação. Art. 8o Na impugn açáo a
que se refere o artigo anterior, poderão ser arguidos os seguintes fundamentos: I - manifesta
incompatibilidade com a orientação política . or porrulados do partido; II - atitude
desrespeitosa a dirigentes, parlamentares e outras lideranças do Partido, e agressão e
hostilidade à legenda; III - conduta pessoal indecorosa; IV - improbidade administrativa
comprovadamente praticada pelo impugnado na gestão públicã; V - outros fatos de
relevante interesse partidário. Art. 9" A flrliação partidária será cancelada nos seguintes
casos: I - morte; II - expulsão; III - Revogado pela Convenção Nacional de 12.12.20f4;IV deixar de cumprir com quaisquer dos deveres do filiado previstos no artigo 12 deste
Estatuto. V - desligamento voluntário ou flrliação a outro partião, esta deste que comunicada
ao juiz da respectiva zona eleitoral; VI - deixar, injustiflrcadamente, de compärecer a 3 (três)
convenções consecutiyas do órgão partidário a que pertencer. Parágrafo único. O processo
de cancelamento de filiação, nos termos dos incisos IV e VI, dèverá ser precedido de
representação junto ao Conselho de Ética e Disciplina Partidária e julgamento perante à
comissão executiva, nos termos e prazos previstos no presente Estatuto. Art. l0 O flrliado
que desejar desligar-se do partido deverá fazer expreisu co-rrnicação dessa intenção ao
órgão de direção partidária municipal e ao juiz éleitoral d,a zona em que for inscrito.
Parágrafo único. Revogado pela Convenção Nacional de 12.12.2014. T'Í'i'Uf,O III. Dos
Direitos, Dos Deveres, Da Licença. CAPÍTULO I. Dos Direitos. Art. 11. São direitos
dos filiados: I - participar das reuniões partidárias e nelas manifestar-se; II - votar e ser
votado para a composição dos órgãos do partido; III ser tratado de forma respeitosa, sem
distinção de qualquer nalureza; IV - defender-se de acusações ou punições recebidas;V
ser denunciado somente por documento escrito e assinado; VI recorrér das decisões dos
órgãos partidários; VII - peticionar aos órgãos do partido, deles receber informações de seu
interesse e obter certidões;Vlll - lutar contra as violações da democracia partidária, dos
princípios programáticos e das normas estatutárias; IX ser informado dãs resoluções,
publicações e dos demais documentos partidários; X
utilizar
os serviços oferecidos ou
mantidos pelos órgãos partidários;Xl - outros decorrentes da atividad e parfidâria; XII
licenciar-se de cargos e funções partidárias. Parágrafo único. Somente poàerá votar ou ser
votado nas convenções partidárias, inclusive ver-se inscrito na nominâta para escolha de
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candidatos a aargos eletivos, o titular de mandato eletivo e os demais
filiados em dia com
sua contribuição financeira. CAPÍTULO II. Dos Deveres. Ãrt,
12. São deveres dos
filiados: I - fidelidade partidária; II - comparecer às reuniões partidárias;
III - difundir
defender , cumprir e fazer cumprir o Programa, o Estatuto e as resoluções
do partido;IV acatar as deliberações e decisões das convenções, dos diretórios,
das comissões executivas e
provisórias; V - participar das campanhas eleitorai promovendo
e apoiando os candidatos
,
do partido; VI - pagar pontualmente a contribuição financeira estabelecida
neste Estatuto e
em resolução partidária; VII - abster-se de pronunciamentos contrários à linha política
do
partido; VIII indicar em papéis e documentos de sua propaganda política
o nome do
partido; IX - manter conduta compatível com os princípios éticos do partido;X
cumprir
com exação as suas funções no órgãos partidário s para os quais tenha sido-eleito
ou
designado; XI - renunciar ao mandato eletivo no caso de desligamento do
Partido. Art. 13
São deveres dos mandatários de cargos políticos, além daqueles definido no
artigo anterior:
I - zelar pela dignidade da representação política e pelo aperfeiçoamento das instituiçõe
nacionais, visando a justiça social; II - agir com diligência e interesse no desempenho
de
suas atribuições, fazendo-se presen te e atuante nos trabalhos de sua competência
e
responsabi lidade, cumprindo com flrdelidade o programa e as diretrizes partidárias
e
honrando
compromis sos assumidos na campanha eleitoral; III - pugnar pela existência,
pelo prestígio e pela unidade do Partido Trabalhista Brasileiro, diligenciando para
que ejam
atingidas as suas finalidades; IV - conduzir-se com lealdade e urbanidade nas relações
com
os colegas, filiados do partido e eleitores; V
manter vida pública irrepreensível,
preservando a ética exigida pela representatividade e responsabilidades político-pafüdâria.
VI - contribuir financeiramente com o p artido junto aos respectivos órgãos de direção
estadual, quando o mandato for estadual ou federal, e aos órgãos de direção municipal,
quando o mandato for municipal. CApÍTULO III. Da Licença. Art,lL. Conceder-se-á
licença ao filiado ocupante de cargo partidário: I - por motivo de doença; II - para tratar
de
interesses particulare
Parágrafo único. As licenças serão concedidas a requerimento do
filiado, e pelo tempo que perdurar o seu interesse. Art. 15 O filiado em gozo de I icença não
perderá o vínculo com o pTB devendo, no que couber, exercer seus direito e
deveres
partidários. TÍTULO ry. Da Organização Partidária. CAPÍTULO
D isposições
Gerais. Art. 16. A estrutura do PTB classifîca-se em: I - órgão de deliberação; II - órgãos
de direção e de ação partidária; III - órgãos de ação parlamentar; IV - órgãos auxiliares; V órgão de estudo, pesquisa, doutrinaç ão e educação política; VI - órgãos de cooperação. Art.
17 Ã organizaçáo pafüdáxia, definitiva ou provisória, em âmbito nacional,
estadual e
municipal, é independente e autônoma, administrativa e flrnanceiramente, respondendo
isoladamente por suas obrigações e responsabilidades civis, comerciais, trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e de outras naturezas. lo Para os efeitos do disposto neste artigo,
$
essas obrigações não se comunlcam, patrimonial ou juridicamente com os órgãos
superiores, sendo inaplicável, entre os organlsmos partidários de quaisquer níveis,
princípio da solidariedade passiva. $ 2o Os órgãos de direção partidária, de quaisquer níveis,
deverão fazer constar dos atos, contratos, ou instrumentos que celebrem com terceiros, as
prescrições dispostas no caput desle artigo, no que se refere às suas obrigações e
responsabilidades. $ 3" Os dirigentes partidários que tiverem as contas do partido rejeitadas
junto à Justiça Eleitoral são por elas responsáveis e por elas responderão legalmente na
medida de sua competência prevista no Estatuto. Art. 17-A Os órgãos de direção partidâria
estaduais devem enviar mensalmente, até o 15o (décimo quinto) dia subsequente, OS
balancetes mensais e o quadro de detalhamento das despesas com pessoal, sob pena de
perda da respectiva cota parte do Fundo partidário e, na reincidência, a inabilitação de seus
membros para cargos de representação e de direção partidâria. Art. 17-B Além dos
documentos previstos no artigo anterior, no meses de fevereiro e agosto os órgãos de
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seguinte: I - Convenção Nacional: a)
Oficial da União, ou em pelo menos 1 (umj
s convencionais, por correio, meio eletrônico

".I"#:ii åi,å3Ïii;iÌíiîHiiï.1ilÍi:i

convocação na imprensa o'ciar do Estado,
3:
circulação estadual; b) notificação dos ,on,r.n.ionais, por correio,
meio eletrônico ou
pessoalmente, sempre que possível, III - Convenções
Munìcipais: a) pubticaçao de edital de
convocação na imprensa oficial local, ou, pelo menos,
em 1 (um) jornal do município e de
ampla circulação; b) notificação dos cónvencionais, por correio, meio
eletrônico ou
a dos órgãos de imprensa referidos na alínea
e af,rxação do edital de convocação na sede do
eflrnido no parâgrafo 1o e afixação na Câmara
publicação dos editais de convocação, bem
o, serão feitas com antecedência mínima de g
ital de convocação deverá constar a matéria
ação do lugar, com endereço completo, dia e
ferior comunicará à imediatamente superior,
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a dala darealização
de suas convenções, bem
de nulidade do evento, inclusive, para flrns de

I. Da Convenção Nacional. Art. 30 A
rtido e a ela compete: I - fixar as diretrizes do
partidário, bem como suas alterações; III _
artido à Presidência e Vice-presidência da
onal de govemo; IV - eleger os membros
bem como, a qualquer tempo, preencher as
vagas supervenientes; V - decidir sobre: a) formação de coligaçãã com
o,rtror partidos; b)
extinção e dissolução do PTB, bem como sobre sua fusão o., io.orporação
a outro partido;
c) destinação do patrimônio do PTB, em caso de extinção; d) outrãs assuntos
de interesse
político e partidário; VI - resolver os casos omissos no presente Estatuto. parétgrafoúnico.
A
convenção poderá delegar à comissão executiva a competência prevista
no in"ciso V, alínea
"a"'-Ãrt.31 Compõem a Convenção Nacional: I - os membros do Diretório Nacional;
II os delegados estaduais e do Distrito Federal. SUBSEÇÃO III. Das
Convenções Estaduais.
Ãrt' 32 Compete às convenções estaduais: I - orientar a ação do partido no âmbito estadual;
II - escolher ou proclamar os candidatos do partido aos cargos de governador e vicegovernador, bem como aprovar o plano estaduai de governo; IIiescolñ., ou proclamar os
aos cargos de deputado federal e estadual e senador; IV - eleger os
Estadual e seus respectivos suplentes, bem como, a qualquer tãmpo,
upervenientes; v - eleger os delegados e suplentei à -conu.rrçao
Nacional; VI - decidir sobre a formação de coligação comìutros partidos no
âmbito de sua
competência; VII - decidir sobre os assuntos políticos e partidários, de
âmbito e interesse
omissão executiva a competência prevista no
ados estaduais e igual número de suplentes à
critérios: a) I (um) representante da unidade
putado federal eleito pela legenda no Estado;
c) 1 (um) representante para cada senador elelto pela legenda no Èstadol 3" Os órgãoé
$
estaduais somente se farão representar por delegaàos junlo à Convenção Näcional
apos o
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registro do Diretório Estadual perante a Comissão Executiva
Nacional. Art. 33 compõem a
Convenção Estadual: I - o Diretório Estadual; II - os senadores
e deputados federais do

como, a qualquer tempo, preencher as vagas supervenientes;
V - eleger os delegados
municipais à Convenção Estadual; VI - decidir sobre a formação
de colilação com outros
partidos no âmbito de sua competência; VII - decidir
sobre os urrúnio. políticos e
partidários, de âmbito e interesse municipais. 1" A
convenção poderá delegar à comissão
$
executiva a competência prevista no inciso vi. z" A convenção
elegerá seus delegados
5
municipais e igual número de suplentes à
observados os seguintes critérioi: I - 1
representante para cada 5.000 (cinco mil) vot
a Assembleia Legislativa, desprezando_se a
somente se aplica

aos

5

Compõem a conven
Municipal; b) os eleit
n9.art. EO; os parlamentares do partido,
eleitoral no"j município.Art. 36 oi eleito

o

:

ao partido comporão, apenas, as
s. Ari. 37 Na Convenção Municipal

convenções destinadas a eleger os respectivo
somente poderão votar e ser votados eleitores
o respectivo municípió, observado o
disposto no $ 2o do
25.
sUBSEÇÃo
v.
Das
convenções
Zonais. art. ¡t. Revogado
|t.
pela Convenção Nacional de 07.03.2009. Art.39. Revogado pela
Convenção

Nacional de
de Direção e Ação partidária. SEÇÃO I.
ireção e ação: I - Diretórios; II - Comissões
o Os
Diretórios e as Comissões Executivas
m a cláusula de desempenho poderão ser

iatamente superior. $ 2. As regras da cláusula
olução da Executiva Nacional]de acordo com
à norma de regência. $ 3" As Comissões
omeadas pelo órgão imediatamente superior,
organizar a eleição de diretórios e comissões
prorrogação. SEÇÃO II. Dos Diretórios.
Os diretórios são registrados: I - perante as
Comissões Executivas Estaduais, os Diretórios Municipais; II -- perante
a Comissão
Executiva Nacional, o Diretório Nacional e os Diretórios Estaduais.
Art. 42 Compete aos
diretórios: I - dirigir, no âmbito de sua circunscrição, as atividades do partido,
adotando as
providências para o fiel cumprimento de seu Programa e Estatuto;
- definir a atuação
f
p-olítica e a ação parlamentar a ser seguida po, ,.uri.presentantes
nas bancadas
III - eleger suas respectivas comisiões èxecutivas; IV - eleger o Conselh" legislativas;
á; Étil;
Disciplina Partidária, bem como o Conselho Fiscal simultanãamente com
a eleição da
comissão executiva' V - julgar os recursos que lhe sejam interpostos;
VI - promover o
registro dos candidatos a cargos eletivos, no âmbito de súa competência;
VII - representar o
partido perante a Justiça Eleitoral, indicando seus delegaãos; VIit - decidir
sobre
prorrogação, intervenção, reorganização e dissolução dos diretórios subordinados,
exercendo a ação disciplinar sobre seus membros; IX - participar das convenções
na forma
deste Estatuto; X - editar, no que couber, resoluções normàtivas
a .o.pi.*entares ao
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presente Estatuto;

XI - remeter ao diretórios subordinado cópias de suas deliberações e da
convenção respectiva; XII - criar os órgãos de cooperação e
outros auxiliares, no âmbito de
sua competência; XIII - propor, à Convenção Nacional, projetos
de reforma do Programa
do Estatuto, assrm como outras sugestões a fim de aprimorar a organizaçã"o
partidária e
ajustá-la às disposições le gais. XIV - receber doações; XV - manter escrituração
contábil, de

forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação
de suas despesas,
administrar o patrimônio social; XVII
autoúzar a aquisição, a alienação, o
arrendamento ou a hipoteca de bens, no âmbito de sua competência; XVIII
- elaborar o seu
regimento interno; XIX - convocar as convenções na forma do Estatu to;
XX - ao Diretório
Nacional, aprovar o P lano Nacional de Ação parti dtria, proposto pela
Comissão Executiva
Nacional; XXI - ao Diretório Nacional a escolha, nos termos da lei,
dos órgãos co legiados
do órgão de estudos, pesquisa, doutrinação e ed ucação polí tica do PTB;
XXII - aprovar as
contas anuais da comissão executiva; $ 1" - Não serão o bjeto de delegação
as atribuições
deflrnidas nos incisos III, IV, V, IX e XVII
2o
a
competência
prevista
no inciso XXII é
$
delegada ao Conselho Fiscal. $ 3o O Diretório Nacional do PTB, por sua
Comissão
Executiva, em até 180 dias antes das eleições, poderá baixar resolução regulamentando
processo eleitoral, inclusive definindo diretrizes relativas a col igações e
escolha de
candidatos, sendo nula deliberação de con venção de nível inferior que a elas se opuser.
Art.
43 As reuniões dos diretórios, destinadas a eleição das comi sões executivas, serão
dirigidas
pelo presidente da respectiva convenção ou por quem este indicar. Art.
44 Os diretórios
serão convocados pelos presidentes das comissões executivas correspondentes,
ou por 1/3
(um terço) de seus membros, devendo seus integrantes serem informaåos
da seguinte forma:
I - Diretório Nacional: a) publicação de edital de convocação no Diário Of,rcial da União,
ou em pelo menos 3 (três) jornais de circulação nacional e de Estados distintos;
b) convite
pessoal a seus membros. II - Diretórios Estadr ais: a) publicação de edital
de convocação na
imprensa oficial do Estado, ou em pelo menos t (jornäl) da capital, e de circulação estadual;
b) convite pessoal de seus membros. III - Diretóiios Municipãis: a) publicação de edital de
convocação na imprensa oflicial local, ou em pelo menos t (jornãl) do município e de
circulação ampla, e convite pessoal de seus membros; b) na øtta ¿oé órgãos de inprensa
referidos na alínea "a" deste inciso, a reunião do diretório será precedidã de afixaçao do
edital de convocação na sede do partido, em local de livre acesso e no prazo definido no
paúryrafo 1o, e no mural na Câmara de Vereadores. 1" A publi.uçào dos editais
de
$
convocação será feita com antecedência mínima de 8 (oito) dias da data da reunião do
diretório ou convenção; $ 2" No edital de convocação deverá constar a matéria incluída na
pauta para deliberaçã'o e a designação do lugar, com endereço completo, dia
e hora da
reunião' Art. 45 A eleição de diretórios será regida pelo princípio dã proporcionalidade,
sendo considerada eleita em toda a sua composição a chapa qùe alcançai mais de 80%
(oitenta por cento) dos votos válidos. $ 1' Havendo chäpa única,
,orn"nte será
"rtu válidos. 2o
considerada eleita se alcançar, no mínimo,20ÿó (vinte por cènto) dos votos
$
Havendo mais de uma chapa, participarão da compìsição do diretório aquelas que
obtiverem, no mínimo, 20yo (vinte por cento) dos vòtos válidos. 3. Na hipótese do
$
parâgtafo anterior, a distribuição das vagas será feita proporcionalmentê aos votos recebidos
pela chapa, individualmente sendo eleitos os candidaios pela ordem que figurarem em
suas
respectivas chapas. $ 4o Na divisão proporcional, serão àesprezadas as friçoes, cabendo à
chapa mais votada os lugares que resultarem das sobras. s" Na formaçâo do corpo
de
$
suplentes, respeitado o limite de sua composição, os candidatos a membro titular que
ficarem fora da composição proporcional sérão considerados membros suplentes, sendo o
primeiro suplente o primeiro nome da chapa mais votada após o últimã com direito a
participar do diretório na condição de membro titular e, assim, sucessivamente. Art. 46 O
pedido de registro de chapa, acompanhado da anuência dos seus componentes, será
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da instalação da
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executiva, até 48 (quarenta e oito) horas antes da instalação
da
o de nomes e a fusáo de chapas poderá ocoffer até o momento
2o Somente serão aceitas inÀcrições de chapas completas,
cuja
composição indicará, pela ordem de precedência, os membros
titulaies e suplentes do
diretório, os delegados e suplentes às convenções da instância partidária
superior. $ 3" O
registro de chapas concorrentes aos diretórios municipais ãeverá ser 'precedido
de
apoiamento de, no mínimo, 5oZ (cinco por cento) dos convencionais.
4"
Nenhum
$
candidato poderá fazer parte de mais de uma cl
devidamente fundamentadas, serão ap
de votação. $ 6o Para garantir direitos,
poderá ser protocolado junto à Comiss
Art. 47 Os eleitos em convenção, titulares
expressa em edital, são considerados automaticamente empossados,
tão logo sejam
proclamados os resultados das respectivas eleições. Art. 48
Os suplent.r, nu ordem em que
forem empossados, substituirão automática e temporariamente os titulares
em seus
impedimentos e definitivamente em caso de vacânciu. t" Considera-se impedimento
$
do
membro titularr o não comparecimento deste até 1 (uma) hora após o início
de reunião
regularmente
$ 2" Na hipótese
retardatário fi
enso do exercício d

da

reunião.

cia nos casos de

desflrliação, expulsão do partido e morte. SUBSEÇÃO

il

O Diretório Nacional é constituído dos seguintes membros:

I - natos: a) os deputados
federais e senadores, em efetivo exercício do mandato na data da reunião;
bj os presidentes
das Comissões Executivas Estaduais e Distrital; c) o presidente nacional
dã Juventude do
PTB; d) a presidente nacional do PTB Mulher; e) e piesidente da Comissão Executiva
do
-Sul;
município de São Borja, do Estado do Rio Grande do
f) o presidente nacional de Honra
do PTB; g) Revogado pela Convenção Nacional de I2.iz.zot+; h) Revogado pela
Convenção Nacional de I2.12.2014.II
- eleitos pela Convenção Nacionaí: a) 350 membros
titulares; b) 50 membros suplentes. SUBSEÇÃ-O III. Dos Diretórios Estaduais.
Art. 50
Os Diretórios Estaduais são constituídos dos seguintes membros: I - natos, a) os
Deputados
Estaduais; b) o presidente estadual da Juventudè do PTB; c) a presidente estadual
do pTB
Mulher; d) Revogado pela convenção Nacional de r2.rí.20r4; e) Revogado pela
Convenção Nacional de 12.12.2014.II - eleitos pela Convenção Estadual: a) 45 (quarenia
e
cinco) a 99 (noventa e nove) membros titulares; b) 15 (quinze) a 33 (trinta á tr6r¡
membros
supleîtes' Parágrafo único. o número de membros iitulares e suplentes dos Diretórios
Estaduais será fixado pela comissão executiva respectiva, até 60 dias antes
da data da
tealização da convenção. Art. 51 Somente poderão sèr constituídos Diretórios
Estaduais nos
Estados que contarem, no mínimo, com 5yo (cinco por cento) de Diretórios
Municipais
organizados sob a forma definitiva. SUBSEÇÃO IV. Dos Direiórios Municipais.
art. SZ
Nas capitais e nos municípios em geral, haverâ, por deliberação da Comissäo Executiva
Estadual, um órgão de direção municipal. Parágrafó único. O párnao se fará representar
nos
municípios, independentemente de sua extensão ou população, com uma única estrutura
organizacional, podendo ser provisória ou eleita, na forma prevista neste Estatuto.
Art. 53
Os Diretórios Municipais são constituídos dos seguintes membros: I Natos:
a)
Vereadores;
b) o presidente municipal da Juventude do PTB;I) a presidente municipat ¿o þre Muher;
d) Revogado pela Convenção Nacional de 12.\2.i014; e) Revogaåo pela Convenção
Nacional de 12.12.2014.II - eleitos pela convenção municipal: a) le fi
idezessete) a 45
e
cinco)
membros
titulares;
b)
(seis)
de
6
(quinze¡
a 1í
meÀbro, ,rpi.nt.r.
!øulrenta
Parágrafo único. A Comissão Executiva Estadual, até 60 dias anies da data darealizição
das
convenções municipais para a eleição de diretóri o, ftxará, o número de seus membros
L4
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Articulação e respectivo Primeiro e Segundo-secretário;
u) Secretário de Segu rançapública;
v) Secretário de Meio Ambiente e sustentabilidade e respectivo primeiro-secretário.
II Membros Natos: a) Deputados Federais; b) Senadores;
c)
presidente nacional da
o
Juventude do PTB; d) a presidente nacional do PTB
Mulher; e) presidentes dos Diretórios
Estaduais e Distrital; f) presidente nacional de Honra do pTB; g)
Revogado pela Convenção
Nacional de 12.12.2014; h) Revogado pela Convenção Nacional
d,e 12.12.2014. III - 22
(vinte e dois) membros dirigentes. IY
(vinte
e
quatro)
membros suplentes. g l"Não se
-24
cumulam votos nas deliberações de comissão executiva.
$ 2" Segundo critérios de
oportunidade e disponibilidade, os membros
remunerados. SUBSEÇÃO III. Da Comiss
Comissão Executiva Estadual: I Membros
-

ente estadual ou distrital do pTB Mulher; d)
2014: e) Revogado pela Convenção Nacional

Diretórios Municipais poderão adotar, total ou parcialmente para suas respectivas
comissões

I - Compete ao Presidente: a) representar o partido, nas instâncias judiciais e extrajudiciais,
pessoalmente ou pof meio de procuradõr devidamente
consiituído; b) convocar a
convenção, o diretório e a comissão executiva, na forma do Estatuto;
c) presidir a
convenção, as reuniões do diretório e da própria comissão executiva;
d) convocar os
suplentes, em caso de
impedimðnto
ou
ausência
dos
membros
efetivos; e)
_vacância,
autorizar a realizaçio
de despesas ordinárias; f) dirigir o partido de acordo com as
resoluções de seus órgãos, assim como editar, no que" coub-er, resoluções
normativas e
rendum do Diretório Nacional, com exceção
, V, IX e XVII do artigo 42; Ð orientar a
artidária.II - Compete ao Vice-presidente: a)
temporários e ausências, b) colaborar com o
presidente nas soluções dos assuntos de ordem política e administratiía;
c) coordenar a
Nacional de Ação Partidária. III - Compete ao
ais: a) representar o presidente e o partido perante
tais e nas organizações não governameniais; b)
planejar a participação do partido em eventos internaciõnais; ó¡ planejar"e
promover convite
de personalidades do mundo político internacion al paraparticípàçao
äm eventos do partido.
IV - Compete ao Vice-presidente de Relações Corporativuu u) ,óprrsentar o presidente e o
partido perante os órgãos de classe patronais; b) pìanejar, oriántar e sugerir
äos dirigentes
partidários, as posições do partido nos aspectos atinentes aos interesses
da atividade
76
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econômica organizada. V Compete ao Vice-presidente de
Relações Institucionais: a)
representar o presidente e o partido nas reuniées do conselho
pólitico nacional. VI compete ao Vice-presidente de Relações. Sindicais: a) representar
o presidente e o partido
perante órgãos de classe dos trabalhadores; b) planejår, coordenå,
. ,.rp.rvisionar as
atividades e relações do partido com sindicatos, orggnizaçoes não governamentais
nacionais
e demais seguimentos políticos da classe trabalhãdora; l¡ ptane.¡ar,
orientar e sugerir aos
dirigentes partidários as posições do partido nos aspectós âtinentes
à defesa dos direitos do
trabalhador' VII - Compete ao Vice-presidente de lielações Interpartidárias:
a) representar o
presidente e o partido perante os demais partidos políticos;
b) planejar, coo.denar e
supervisionar as atividades e relações oo pãrtido com os demais
c)
planejar, orientar e sugerir aos membros dõ partido as missões
da
tos
atinentes aos interesses da atividade partidárìa, VIII
de
- compete a
Planejamento: a) P]31ejar as ações partidárias de curto e médio prazos
com vista à
divulgação e consolidação da doutrinã e diretrizes do partido .,u ,o.irdude;
b) elaborar
projetos partidários e estabelecer planos com vista a implantação no
âmbito de sua
competência; c) propor, no Plano Nacional de Ação Partidária, aé atividades
de ação do
partido em todos os níveis partidários e seu cronograma de execução; d) propor
medidas de
te subordinadas, def,rnindo calendário. IX _
o e Articulação: a) planejar, coordenar e
e articulação partidária; b) acompanhar as
partido perante as reuniões dos órgãos de
cooperação instituídos pelo partido. X
- Compete aõ Vice-ptesidente de Cerimjnial: a)
acolher as indicações dos membros da Execuiiva Nacional destinados a homenagear
os
filiados ao PTB; b) distribuiT para os membros da Executiva Nacional as indicações para
a
Comenda do Mérito Trabalhista; c) fazer o cerimonial do partido nos eventos
oficiais. XI Compete ao
de Direitos Humanos e Énvelhecimento Populacional: a)
planejar e ori
s dirigentes partidários e sugerir a posição dï partido noÁ
aspectos atine
das minorias, do índio, do menor, da mulher, do idoso, da
segurança social, do sistema penitenciário, da defesa do consumidor e os direitos
humanos;
b) planejar, orientar a açáo dos dirigentes partidários e sugerir a posição do partido noÁ
aspectos atinentes à execução da política nacional de amparo às pessoas
ldorur, ém especial
nas questões relativas à participação ativa dos idosos na sociedadè, no desenvolvimentõ
e na
luta contra a pobreza, no fomento da saúde e bem-estar na velhice de forma a promover
o
envelhecimento saudável e na criação de um entorno propício e favorável
ao
envelhecimento; c) planejar, orientar a açã,o dos dirigentes partidãrios e sugerir
a posição do
partido nos aspectos atinentes à busca pela garantiJae que o processo deiesenvolvimento
econômico e social ocorra de forma contínua, com base em princípios capazes
de garantir
tanto um patamar econômico mínimo paru a manutenção dJ dignidade
equidade entre os grupos etários na partilha dos reóursos, diieitos e
sociais; d) planejar, orientar a ação dos dirigentes partidários e sugerir a
nos aspectos atinentes ao fortalecimento da prevenção ao uso dJ drogas e a prestação
de
atendimento a usuários e familiares, além da propositura de políticas -p,ibti.ur de inclusão
social e produtiva; e) planejar, orientar a açaoioJ dirigentes partidárioi e sugerir aposição
do partido nos aspectos atinentes à execução da política nacional de inclusão das
þessóas
com deficiência. XII - Compete ao Vice-presidénte de Segurança Pública: a) planejar
e
orientar a ação dos dirigentes partidários e sugerir a posição do partido nos aspectos
atinentes à promoção de proposta de legislação geral de atriUuições das polícias
federal,
civil e militar, por meio de uma lei õrgânica federal que défina .u*po de atuação,
prerrogativas, deveres e responsabilidades, e, ainda, plano de carreira; b) propor
soluções
para investimento no aparelhamento estrutural, tecnìlógico e de inteligêìciã; c) própor
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soluções para disponibilização de uma estrutura perÏnanente
de
capacitação de agentes de segurança; d) propor soluçõ es para promoção
de mecanismos de
integração entre as polí as; e) propor oluções parc a reforma
e investimento no sistema

penitenciário para efetivar a sua aplicabilidade à lei; f) planejar
e orientar a ação dos
dirigentes partidári os e sugerir a posição do partido nos aspectos
atinentes à reforma da
legislação penal e processual penal. XIII
Compete ao Vice-Presidente de pesquisas,
Estudos e Desenvolvimento Educacional: a) promover estudos, pesquisas
e análises nas
áreas política, econômica e social; sobre a realidade brasileira
e intemacional; b) promover,
de forma coordenada com a Fundação I vete Vargas, a ministração de educação
e formação
política aos filiados e candidatos do partido, por meio de cursos regulares,
ciclos de estudo
debates, seminário e outras atividades culturais e docentes; c organizar
e editar livro
)
revistas, periódi cos e publicações de forma coordenada com a Fundação
lvete Vargas; d)
prestar consultoria e assessoria técnica aos órgãos e dirigentes partidários
na aplicação de
técnicas modernas de comunicação, organizaçáo e ação partidária; e) prover
o apoio técnico
e operacional para o funcionamento dos órgãos de atuação do partido na sociedade;
Ð
prestar outro servlço técnicos ou de con sultoria e assessoria aos
órgãos e dirigentes do
partido; g) exercer outras atribuições que forem flrxadas em normas comp lementares
de
organização e funcionamento da Vice-Presidência de Pesquisas,
Estudos e
Desenvolvimento Educacional. XIV Compete ao Vice-presidente de Meio
Ambiente e
Sustentabilidade: a) planejar as ações do partido relativas à preservação do meio
ambiente,
recursos hídricos e educação amb iental; b) elaborar projetos de preservação,
conservação e
utilização sustentável de ecoss istemas, biodiversidade e florestas; c) apresentar proposições
de estratégias, mecanismo e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da
qualidade ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais; d) planejar
e orientar a açáo
dos dirigentes partidários e sugerir a posição do partido nos aspectos atinentes
às políticas
públicas relativas ao I icenciamento e à flrscalização ambiental e à promoção
de ações de
educação ambiental, controle, regularização, proteção e recuperação dos recursos
naturais.
XV_C ompete ao Secretário-geral a) substituir o presidente em caso de vacância, até,
reunião do Diretório Nacional para chamamento de novas eleições, em ate 60 (sessenta)
dias; b) promover a articulação entre a coml são executiva e o demais órgãos do partido;
c)
orientar as atividades administrativas do diretório; d) implementar, em conjunto com os
ecretários, o projetos específicos de suas respecti vas áreas; e) redigir as atas das reuniões
partidárias e assiná-las em conjunto com o pres idente; f) delegar atribuições a qualquer
membro da C omissão Executiva Nacional, com autorizaçã,o expressa do presidente. XVI
Compete ao Primeiro-secretário: a) substituir o secretário-geral, no seus impedimento SE
ausências; b) dar suporte ao secretário-geral em suas atividades; c) coordenar
as atividades
administrativas do diretório e dos demais secretários; d) admitir e dispensar pessoal
administrativo; e) administrar e manter o documentos e arquivos do partido; f) organizar
as
convenções partidárias. XVII - Compete ao T esoureiro-geral: a) manter sob
sua guarda e
responsabilidade dinheiro, valores e bens do partido; b) assinar cheques, títulos
ou outros
documentos que impliquem responsabilidade financeira para o partido, conjuntamente
com
o presidente ou por outro membro da comissão executiva que este indicar; c) planejar e
coordenar a captação de recursos flrnanceiros para o Diretório Nacional; d) efetuar
pagamentos, depósito s e recebimentos; e) manter a escrituração contábil; f) apresentar
relatórios financeiros mensais e balanço financeiro do exercício; g) apresentar as
prestações de contas legalmente exigidas; h) delegar atribuições a qualquer
membro da
Comissão Executiva Nacional, com autorização expressa do presidente. XVil
- Compete
ao Primeiro-tesoureiro: a) substituir o tesoureiro-geral nas suas ausências e impedimento
b) auxiliar o tesoureiro-geral em suas atividades; c) assinar cheques, conjuntamente com o
presidente ou por outro membro da comi são executiva que este indicar, na ausência
ou
18
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impedimento do tesoureiro-geral. XIX
Compete ao S
a) planej ar, coordenar e supervisionar as ações de
comunicação e marketing; b) elaborar,
divulgar e distribuir o noticiário referente ao partido;
c) elaborar os órgãos de informação
das atividades do partido. XX Compete ao primeiro-secretário
de Comunicação substituir
o secretário nas suas ausências ou impedimentos e executar outras
tarefas que lhe forem
delegadas ; XXI
Compete ao Secretário para Apo sentados e Pensionistas: a)
orientar os
deputados federais e senadores do partido quanto ao posicionamento
da legenda diante de
projeto relacionados à matéria; b apresentar à Comissão
)
Executiva Nacional propostas
para a melhoria da qualidade de vida do aposentado pensionista,
e
para encaminhamento
aos órgãos estaduais e municipais da le genda. XXII Compete
ao
Primeiro-secretário
para
Aposen tados e Pensionistas substituir o secretário nas suas
ausências e impedimentos
executar outras tarefas que lhe forem delegadas. XXIII
Compete ao Secretário de
Assuntos Jurídicos: a) acompanhar as atividades do partido emitindo
parecer sobre a
legali dade e constitucionalidade dos seus atos; b) coordenar
as atividades jurídicas da
legenda. XXIV-Compete ao Primeiro Segundo e Terceiro-secretário
de Assuntos
Jurídicos:a) colaborar, permanentemente, com o secretário na consecução
das atribuições da
ecretaria. b) substituir, na ordem da eleição, o secretário em
suas atividade XXV _
Compete ao Secretário de Mobi lização e Articulação Política: a)
executar as políticas
definidas pelo vice-presidente de Mobil izaçã"o e Articulação; b) planejar,
coordenar e
supervisionar a criação do movimento de Mobilização e Articulação
do pTB, seu Estatuto e
Regimento Interno ; c) nomear a primeira comissão nacional de organização
do movimento
de Mobilização e Articulação do PTB, priorizando os
Jovens que estão para completar, ou Ja
completaram 35 (trinta e cinco) anos. d) criar o Cadastro Nacional
do Movimentos de
Minorias do PTB. XXVI - Compete ao Primeiro e Segundo-secretário de
Mobi lizaçã,o e
Articulagão Política: a) colaborar, permanentemente, com o secretário
na consecução das
atribuições da secretaria; b) substituir, na ordem da eleição, o secretário
em suas atividades
XXVII Compete ao S ecretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade: a implementar
os
)
proj etos específicos definidos pelo vice-presidente de Meio Ambiente
e sustentabilidade; b)
suporte ao vice-presidente de Meio Ambiente e S ustentabilidade em
suas atividades.
XXUII - Compete ao primeiro-secretário de Meio Am biente e Sustentabilidade substituir
o
secretário nas suas ausências ou impedimentos e executar outras
tarefas que lhe forem
delegadas. Art. 67 Compete privativamente aos membros das comissões
Executivas
Estaduais e Municipais, no âmbito de sua circunscrição partidária: I
Compete ao
Presidente: a) representar o partido, nas instâncias judi ais e extrajudiciais,
pessoalmente
ou por meio de procurador devidamente constituído; b convocar a convenção,
o diretório e
)
a comrs ão executiva, na forma do Estatuto ; c) presidir a convenção, as reuniões do
diretório e da própria comissão executiva; d) convocar os suplentes, em caso
de vacância,
impedimento ou ausência do membros efetivos; e) autorizar a real izaçã,o
de despesas
ordinárias; f) dirigir o partido de acordo com as resoluções de seus órgãos.
II Compete aos
Vice-presidentes: a) substituir o presidente em seus impedimentos e ausências
e sucedê-lo
no caso de vacância, salvo o disposto no art. 60; b) colaborar com o presidente;
na solução
dos assuntos de ordem políti ca e administrativa; c) exercer outras atri
buições que lhes sejam
conferidas pela comissão executiva. III
Comp ete ao Secretário-geral: a) substituir o
presidente na ausência ou impedimento do vice-presidentes b) coordenar
as atividades
administrativas do diretório e dos demais secretários; c) promover a articulação
entre a
comissão executiva e o demais órgãos do partido; d) admitir e dispensar
pessoal
administrativo; e) organizar as convençöes partidárias; f) elaborar, di vulgar
e distribuir o
noticiário referente ao parti do. IV - Compete aos secretários: a) substituir o secretário-geral,
NOS SEUS impedimentos e ausências, observada a ordem
de el eição; b) redigir as atas das
reuniões; c) coordenar o órgãos de propaganda e informação do partido,
elaborando os
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planos de publicidade a erem aprovados pela comissão
executiva; d)
loteca
e documentação do partido; e) organizar o trabalho de arregimentação
partidátria, mantendo
atualizados os fichários e b ancos de dados; f) exercer outras
atribuições que lhes sejam
conferidas pela comi ão executiva V - Compete ao Tesoureiro-geral:
a ) manter sob sua
guarda e responsabilidade dinheiro, valores e bens do partido;
b) assinar cheques, títulos ou
outros documentos que imp liquem responsabilidade financeira para o partido,
conj untamente com o presidente ou com quem este indicar;
c) efetuar pagamentos,
depósitos e recebimentos; d) manter a escrituração contábil; e apresentar
relatórios
)
financeiros mensai e balanço financeiro do exercício; f) apresentar as prestações
de contas
regulares aos tribunais eleitorais e tribunais
contas; g) exercer outras atribuições afetas a
sua função. VI
Compete aos Tesoureiros: a) substituir o tesoureiro-geral NAS SUAS
ausências e impedimentos, observada a ordem de eleição; b) auxiliar
o tesoureiro -geral; c)
exercer outras atribuições que lhes s ejam conferidas pela comissão
executi va. VII
Compete ao Secretário Jurídico: a) acompanhar as atividades do partido,
emitindo parecer
sobre a I egalidade e a constitucionalidade de seus atos; b) coordenar as
atividades jurídicas
da legenda. SEÇÃO IV. Das Comis ões Provisóri . Art. 68 Nos Estados
e Municípios
onde não houver diretório organizado , ou tiver ocorrido sua dissolução ou
desconstitui çao, a
Comissão Executiva imediatamente superior designará uma Comissão Provisória,
composta
de no mínimo 7 (sete) e no máximo 21 (vinte e um) membro dentre os quais (um)
Presidente, 1 (um) Secretário, 1 (um) Tesoureiro, a presidente do PTB
Mulheq e o
Presidente da Ju ventude do PTB $ l" Na existência de Comissão provisória
N acional, esta
poderá designar comissões provisórias estaduai
$ 2" As comissões provisórias estaduais
também poderão designar comissões provisórias municipais.
$ 3' Na composição das
comissões provisórias dever-se-á ievar em consi deração a representação política
das
lideranças locais, vinculadas ao partido. Art. 69 As comissões provisórias incumbir-se-ão,
com a competência de comissão executiva e de diretório, de organizar e dirigir
a convenção,
no âmbito de sua circunscrição partidária, no prazo que for estabelecido pela comissão
executiva designadora. $ 1o Em períodos de elei
ções, as comissões provi órias incumbir-seão, também, de realizar a convenção para escolha de candidatos e da formação de
coligações, aplicando-se, no que couber, o disposto neste Estatuto. 2o As comis
oe
$
provisórias designadas na forma deste artigo constituem-se de uma equipe de administração
e, por sua condição jurídica de não eleita, seus membros não terão mandato, devendo
o
órgão partidário hierarquicamente superior deflrnir, no ato de designação, o período de
vigência. Art. 70. Revogado pela Convenção Nacional de 12.12.2014. CAPÍTULO IV.
Dos Órgãos de Aç ão Parlamentar. Art. 71 São órgãos de ação parlamentar as bancadas
do PTB na Câmara dos Deputados, no Senado F ederal, nas As embleias Legislativas, na
Câmara Legislativa e nas Câmaras Municipais. Art. 72 As bancadas constituirão suas
lideranças de acordo com as normas regimentais das casas legislativas a que pertencem.
Art. 73 A ação parlamentar dos integrantes das bancadas subordinar-se-á aos princípios
doutrinários e programáticos do partido e às diretrizes estabelecidas por seus órgãos de
direção e ação. Art. 74 Dependem de delib eração conjunta da bancada parlamentar com
a
comls ão executiva de mesmo nível, as decisões que envolvam: I - diretrizes políticas
e
partidárias, no âmbito da bancada; II
orientação de voto em relação
questões
consideradas relevantes, doutrinárias ou programáticas; III - fechamento de questão;
IV indicação, nomeação ou referendum para preenchimento de cargos ou funções públicas,
temporários ou não, remunerados ou gratuitos; V
outras matérias que venham a ser
estabelecidas pelo diretório correspondente. Art. 75 O parlamentar que se desligar
da
bancada, mesmo que temporariamente, ou que do partido for expulso, perderá
automaticamente o cargo ou função que exerça por indicação do PTB, inclusive; na mesa e
nas comissões de sua respectiva casa legislati va. Art. 76 Ao parlamentar e demais tiliados

I

20

oFfGlo
SEPN

@

504, ED.

FONE:

+
8.935194)

ouaLOUE¡ EliExoa

ou

aD

æ
rô
r0

/

Confere

seloe:
Selo: T

1o
î',lo

0fício'Je Brasili¡{t

Re

Dl-

de Protçrc*l{:' s F{efJistro

[fiû35

rstro de

Pe

sscas Jr¡ridicas

minoritário áreas específlrcas de atividade profissional
e grupos técnicos de estudo, com o
objetivo de: I integrar o respectivo segmento à vida partidária;
II - estimular e incentivar o
surgimento de lideranças
desenvolver o debate, promover
organizar ciclos de
estudos, seminários, simpósios e reuniões parti dárias,
de interesse específico; IV
assessorar a direção do partido e as bancadas parlamentares,
quando neces sário; V
participar das campanhas eleitorai
1" Cada órgão de cooperação adotará, sempre que
$
possível, o mesmo modelo da estrutura partidiria.
$ 2" Os órgãos de cooperação
subordinam-se aos princípios e diretrizes partidárias.
3o
Somente flrliado ao partido poderá
$
integrar os movimentos. $ 4o É livre a criação do movimento
de minorias nos Municípios e
Estados, de forma provisória, bastando o registro de
sua ata de criação junto ao Cadastro
Nacional dos Movimentos de Minorias do PTB, por meio
de s imples comunicação. $ 5o
Obtida a organização de um movimento em 70Yo (dez por
cento) dos município de, pelo
menos, nove estados, será convocada uma reunião
nacional para o exame da proposta de
criação do movimento a nível nacional, seu Estatuto
e seu Regimento Interno. Art. 86 As
instâncias partidárias poderão adotar critérios e as
egurar, no âmbito de sua competência,
participação dos movimentos na formação das chapas
concorrente
às eleições
proporcionais. Parágrafo único. O regrmento e a estrutura
de administração e direção dos
órgãos de cooperação serão definidos e regulamentados pela
Comissão Executiva N acional.
TITULO V. Da Intervenção e Da Dissol ução Dos Órgãos Partidários.
CAPÍTULO I.
Da Intervenção. Art. 87 O órgão Naci onal somente intervirá
nos estaduais, e os estaduais
nos municipais para: I - manter a integridade partidëria;
II - assegurar a ob ervância do
Programa do Estatuto do PTB; III garantr o livre exercício
dos órgãos partidários; IV ampliar a ação política do partido, visando ao seu melhor funcionamento,
organização;
representatividade; V - impedir acordo ou coligação em
desconformidade com as decisões
superiores; VI - reorganizar as finanças e a contabilidade;
VII - garantir a prestação de
contas, na forma da lei, e as transferências de recursos para
outros órgãos partidários,
inclusive; as cotas do Fundo Partidário; VIII - preservar o patrimônio
e o acervo do partido,
inclusive o fichário de filiações, os bancos de dados e outros
bens e documentos. IX assegurar a observância das deli berações dos órgãos partidários
hierarquicamente
superiores. $ I A intervenção nas hipóteses previstas nos
incisos I, II, III e IV; somente
poderá er decretada com aprovação213 (dois terços) dos
membros da Comissão Executiva,

titulares, hierarquicamente superior
$ 2o Somente pode ser decretada intervenção em órgão
municipal organizado sob a forma de diretório, sendo mero ato administrativo
a renovação,
substituição ou modificação da composição dos membro nomeados
em
Comissão
Provisória Estadual
Municipal. Art. 88 A intervenção será decretada pela comissão
executiva dos diretóri
hierarquicamente supenores ao órgão sujeito a este regime.
Parágrafo único. O decreto de intervenção deverá esp ecificar
a amplitude, o prazo e as
condições de execução, e nomear Comissão Interventora
Provisória, composta de 3 (três)
a 7 (sete) membros. Art. 89 A Comissão Interventora terâ todos
os poderes para deliberar
sobre o objeto da intervenção. Art. 90 Na hipótese de intervenção
em diretório ou comissão
executiva, este serão citados para, no prazo de 5 ( cinco)
dias, apresentar sua defesa escrita,
ficando-lhes ass egurado o direito de sustentá-la, oralmente, por
20 (vinte) minuto ,flà
reunião do diretório em que ocoffer o julgamento do recurso.
Art. 91 A intervenção será
sempre precedida de parecer do Conselho de Ética e Disciplina
Partidária, e do Conselho
Fiscal, se o fato que lhe deu causa for relativo à matéria financeira
ou contábil. parágrafo
único. Em caso de descumprimento do dispo sto nos artigos
17-A,77-B,17-C do Estatuto ou
de gestão financeira, contábil ou jurídica temerâria que não
afete a respectiva esfera política,
poderá ser instaurado procedimento de mediação administrativa,
ato privativo do presidente
da Comissão Executi va Nacional, o qual não tem o condão de dissolver
Diretório e/ou
Comissão Estadual ') mas tão somente reorganizar finanças, contabilidade
jurídico
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responsáveis pela administração parti dária em questão.
Art, 92 Do ato de intervenção
caberá recurso, sem efeito suspensivo, ao diretório do órgão
interventor, no prazo de 5
(cinco) dias. g 1" O diretóri o deliberará sobre o recurso no prazo
de 180 (cento e oitenta)
dias, prorrogáveis por igual período, sob pena de nulidade do ato
interventivo. $ 2" As
decisões, em grau de recurso, do Diretório Nacional não serão
objeto de reexame pela
Convenção Nacional. Art. 93. Nos Estado organizados sob a forma
de comissão
provisória, a intervenção nos Diretórios Municipais será decretada pelo
Diretório Nacional.
CAPÍTULO II. Da Dissolução. Art. 94 O órgão partidário, inclusive, diretório
ou
comissão executiva, responsável por violação ao pro grama ou Estatuto do partido,
ou por
desrespeito a qualquer deliberação superior regularmente estabelecida, incorrerá
na pena de
dissolução. Parágrafo único. A pena de dissolução será aplicada pol deliberação:
I do
Diretório Nacional, em e tratando de Diretóri o Estadual; II do Diretório Estadual, em se
tratando de Diretório Municipal; Art. 95 Os diretórios também poderão ser
dissolvidos: a)
por deliberação da maioria absoluta de convenções hierarquicamente superiores
ou de suas
respectivas convenções; b) por renúncia individual ou coletiva de mais
da metade de seus
membros, incluindo os suplentes; c) quando, do ato de intervenção, não resultar
recurso
previsto no art, 92. d) quando não haja elegido deputado federal e ou não tiver
alcançado
percentual a ser estabelecido pela Comissão Executiva Nacional, observado
o mínimo
estabelecido em lei, na legenda de deputados federais do partido, hipóteses em que passará
a
ser composto por comissão provisória. Art. 96 Na hipótes de dissolução do Diretório
Nacional, os presidentes das Comi sões Executivas Estaduais constituirão uma comissão
provisória que, em até 60 (sessen ta) dias, convocará a convenção para eleição
de novo
diretório Art, 97 Em caso de dissolução de Diretório Estadual, a Comissão Executiva
Nacional poderá designar comissão provisória com a frnalidade de reconstituí-lo na forma
do art. 68 e eguintes. $1 Ocorrendo a dissolução de Diretório Municipal, compete à
Comissão Executiva Estadual tomar as providências facultadas neste artigo. 2o
Aplica-se
$
no processo de dissolução o disposto nos arts. g0 e g2.
VI. Das Finanças e da
Contabilidade. Art. 98 O patrimônio e a receita do PTB constituir-se-ão de: I
contribuições dos filiados; II - doações; III - dotações do Fundo Partidário; IV - bens móveis
e imóveis; V - resultado de aplicação de seus recursos patrimoniais; VI - renda proveniente
de prestação de serviços, decorrentes da atividade partidária; VII sobras de cãmpanha
na
forma da lei; VIII - outras fontes de receita. Pãrágrafo único. É vedado ao partido a
contabilização de qualquer recebimento ou dispêndio referente ao seu órgão de estudos,
pesquisa, doutrinação e educação política. Art, 99 Os recursos do Fundo Þartidário
serão
regidos pela Executiva Nacional e repassados dentro dos seguintes critérios: I - Fundação:
Até 20% (vinte por cento); iI - PTB Mulher: Até 5% (cinco pôr cento); III - Mínimo
de 30%
(trinta por cento) aos Diretórios Estaduais e Municipais; IV - Diretório Nacional: mínimo
de
45% (quarenta e cinco por cento). $ 1" As receitas previstas neste artigo poderão ser
distribuídas a órgão municipal da legenda, segundo critéiiob de necessidadejpornrnidade e
disponibilidade' $ 2" A Comissão Executiva Nacional, segundo o, *"rLos critérios
previstos no parágrafo anterior, poderá repassar aos órgãos pattidátior subordinados valor
superior ao regulamentado. $ 30 Em casos extraordinários os critérios serão estipulados pelo
presidente nacional. Art. 99-A O f,rliado ao partido que ocupar cargo eletivo
contribùirá,
mensalmente, para a instância partidária a qual pertence, com a quantia que for fixada em
resolução partidária, observado o mínimo dr 5%o e o máximo de 10% do valor do seu
subsídio mensal, deduzidos os descontos compulsórios. Art. 99-B O flrliado ao partido que,
por indicação partidária ou de seus representantes, ocupar cargo, função ou emprego de
confiança na administração direta ou indireta, inclusivi em autarquias e fundaçõei, da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ou, no poder
Legislativo Federal, Estadual e Distrital ou Municipal, contribuirá, månsalmente, para o
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em
resolução partidária, observado o mínimo de 5o/o e o máximo
de I0% do valor dos seus
vencimentos ou remuneração, deduzidos os descontos compulsórios.
Art. 99-C A resol ução
a que se referem os arts. 99-A e 99-B será baixada pela Comissão Executiva
N acional do
partido ou, na falta, sucesslvamente, no âmbito respectivo, pelas Comissões
Executivas
Estaduai e Municipais. Art. 99-D Na ausência de resolução fixando valor
da contribuição
financeira dos filiados, a que se referem os arts. 99-A e 99-8, a contribuição será
igual a do
percentual mínimo estabelecido nestes arti gos. Art. 99-E Poderá a
comissão executiva
isentar da contribuição financeira os frliados que julgar necessário. Art. 100
A prestação de
contas do partido será em todos os seus níveis de atuação e obedecerá ao disposto
em lei.
Art. 101. Revogado pela Con venção Nacional de 07.03.2009. Art. 102. Revogado pela
Convenção Nacional de 07.03 .2009. fÍfUlO VII. Das Campanhas Eleitorais.
Art. 103
As despesas de campanha elei toral serão realizadas sob a rèsponsabilidade dos candidatos
e
por eles pagas. $ 1" E vedado aos órgãos partidários municipais, estaduais e nacional, para
financiamento de eleições ou em apoio a candidato, avalizar compromissos de qualquer
natuÍeza, celebrar contratos de todo gênero ou assumir dívidas que resultem em ônus para
o
partido. $ 2o Os dirigentes partidários que, em nome do partido ou comitê financeiro,
descumpram
disposições do caput e $ l' deste artigo, são por eles responsáveis nos
termos da lei, solidariamente com o candidato, não se aplicando entre outros órgãos ou
dirigentes partidários o princípio da solidariedade passiva, 3' Os recursos do Fundo
$
Partidário, as doações e contribuições feitas ao PTB Nacional não se prestarão ao
pagamento de dívidas contraídas pelas demai s instâncias partidárias ou por candidatos.
$ 4o
A Comissão Executiva Nacional do pTB em até 180 dias antes do pleito, poderá
regulamentar norma estatutária, com vista à proteção do partido contra dívidas decorrentes
de campanhas eleitorais. Art. 104 O candi dato a cargo eletivo farâ diretamente, ou por
intermédio de pessoa por ele designada,
administração flrnanceira de sua própria
campanha, utilizando recursos que the sejam repas ados pelos comitês financeiros, inclusive
os relativos à cota do Fundo Partidário, recursos próprio ou doações de pessoas físicas
ou
jurídicas. Art. 105 Nas campanhas eleitorais , as comissões executivas constituirão,
no
âmbito de sua atuação, comitês financeiros com a competência de: I captar recursos
flrnanceiros e aplicá-los; II - supervisi onar a aplicação dos recursos financeiros repassados
aos candidatos do partido; III
estabelecer normas complementares relativas à
administração f,rnanceira das camp anhas; IV - realizar outras atribuições definidas em lei
Paúryrafo único. Considerando a natureza política do caráter nacional dos partidos políticos
previstos na Constituição da República, é de inteira responsabilidade do candidato
e dos
membros do comitê frnanceiro, em sua respectiva instância partidtria, todos os
compromissos de ordem frnanceira assumidos para financiamento de campanha eleitoral,
isentando-se os demais órgãos do partido e seus dirigentes dos ônus judiciais e
extrajudiciais decorrentes de inadimplemento. Art. 1.06 Juntamente com a constituição dos
comitês financeiros, as comissões executivas fixarão o limite de gastos nas campanhas
eleitorais, bem como o que cada candidato poderá despender em sua própria campanha.
Art. 107 cada município em que o partido concorrer com candidato próprio,
corresponderá um comitê flrnanceiro, independentemen te do comitê financeiro estadual, cuja
constituição é facultativa. Art. 108 O candidato apresentará ao comitê f,rnanceiro de seu
partido, até o 20o (vigésimo) dia posterior àrealização das elei
ções, e à Justiça Eleitoral no
prazo que a lei exigir, a prestação de contas dos recursos arrecadados e dos aplicados
em
sua campanha. Parágrafo único. Acompanharão a pre stação de contas: I os extratos das
contas b ancárias referentes à movimentação pelos comitês e pelo candidatos, do recursos
financeiros utilizados na campanha, ou os dados contábeis das doações e dos gastos em
dinheiro ou estimáveis em dinheiro; II - relação do cheques recebidos com a indicação dos
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SEçÃO V. Do Desligamento Tem porário da Bancad . Art. 115 Ao
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se o desligamento temporári o da bancada conjuntamente
com a medida de suspensão e pelo
tempo que perdurar esta san ção disciplinar. Parágrafo úniqo. O desl
rgamento temporário da
bancada não isenta o parlamentar do cumprimento de
seus deveres estatutários.
CAPÍTULO II. DO Processo Disciplinar. Art. 116 O processo disciplinar é
o instrumento
destinado a apurar a responsabilidade de fi liado ao partido por infringência
aos seus deveres
e disposições estatutárias e programá ticas. Art. lt7 O processo disciplinar
obedecerá ao
princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa,
com a util ização dos meios
de prov as e recursos admitidos em direito. Art. l.lg As denúnci as sobre
irregularidades
serão objeto de apuração, desde que contenham a identiÏicação
do denunciante e sejam
formuladas por escrito. Art. ll9 Quando o fato narrado não configurar
evidente infração
discipl inar, a denúncia será arquivada por falta de o bj eto. Art. 120 O prazo para
conclusão
processo não excederá 60 (sessenta) dias, po dendo ser prorrogado
por igual período, a
critério da comissão executiva. Art. I
processo disciplinar será conduzido pelo
Conselho de Ética e Disciplina parti dâria. Parágrafo único. O pro CCSSO
disciplinar contra
membros do Conselho de Ética e Disciplina Partidária será conduzido pela
Comissão
Executiva. Ãrt. l2Z O Conselho de Etica e Di sciplina Partidária terá como relator
um de
seus membros, que será designado pelo presidente da comissão executiva.
Art. 123 o
processo disciplinar
desenvolve nas seguintes fases: I
instauração, por meio de
resolução da comissão executiva; II - inquérito partidário, compreendendo instrução,
defesa
relatório; III julgamento. g t Instaurado o processo disciplinar, o acusado será
notifi cado para, querendo, acompanhá-lo e respondê-lo em todos o seus
termos. $ 2o Como
medida cautelar e a f,rm de que o acusado não venha a influir na apuração da
írregularidade,
a comissão executiva poderá determinar o afastamento do acusado do exercício de cargo
partidário, pelo prazo que durar o processo, considerando, inclusive, o período
da fase
recursal. Art. 124 O presidente da República, o vice-presidente, os ministros de Estado
e os
parlamentares federais serão julgados perante a instância pafüdëtria nacional;
governadores, vice-governadores, secretári os de Estado e parlamentares estaduai
, perante a
instância pafüdëtria estadual; e os prefeitos, vice-prefeitos, ecretários municipais e
vereadores, perante a instância partidária municipal. Parágrafo único. A
Comissão
Executiva Nacional poderá avocar a competência para análise e julgamento dos proces
OS
de que trata este artigo . Art. 125 Na fase do inquérito partidário, o Conselho de Ética
e
Disciplina Partidária promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações
diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, de modo a permitir a completa
elucidação dos fatos. Art. 126 E assegurado ao acusado o direito de acompanhar o processo
pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir
provas e contraprovas e formular quesito s, quando se tratar de prova pericial.
$ 1" O relator
derâ denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de
nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, 2o Será indeferido o pedido de prova
$
pefl cial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito
Ãrt. 127 O depoimento de testemunhas será pre stado oralmente e reduzido a termo, não
sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito Art. 128 Concluida a inquirição das
testemunhas, será promovido o interrogatório do acusado. Ãrt. L29. Ao procurador
do
acusado será
egurado o direito de assistir ao interrogatório, bem como à inquirição de
testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se lhe,
porém, reinquiri-las, por intermédio do relator Art. 130. Tipificada a infração
disciplinar e
especificados os fato imputados ao acusado, bem como as respectivas provas, será ele
notificado pelo presidente da comissão executi vapara apresentar defesa escrita, no prazo de
l0 (dez) dias, assegurando-se lhe vista do processo na ede do Conselho de Etica
Disciplina Partidâria. $ 1o Havendo dois ou mais acusados, o prazo será comum e de 15
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(quinze ) dias. $ 2'A notificação poderá ser feita
pessoalmente ou pelo
o, ou
Conei os, mediante carta com aviso de receb imento.
Art. 131 Achando-se o acus ado em
lugar rncerto e não sabido, será ele noti flrcado por
edital, publicado na imprensa oficial ou
local, para apresentar defesa. Art,132 Apreciadaadefesa"oC
onselho de Etica e Disciplina
Partidária elaborará relatório mmucloso onde resumirá
as peças princi pais dos autos e
mencionará as provas em que se baseou para formar
a sua convicção. $ l" O relatório será
sempre conclusivo quanto à inocência ou a resp onsabilidade
do acusado. $ 2o Reconhecida a
responsabilidade do acusado, o Conselho de Ética
e Disciplina Partidária indicará o
dispositivo estatutário ou programático transgredi do e encaminhará
o processo disciplinar à
comls ão executiva, parajulgamento Art. 133 A comissão
executiva proferirá sua decisão
no prazo de 20 (vinte ) dias, contados do recebimento do processo. p
arâgrafo único. O
julgamento fora do prazo legal não lmp
lica nulidade do processo, mas sujeitará o
responsável pela prevaricação às medidas di ciplinares
previstas neste Título. Art. 134
Quando o relatório do conselho contrariar as provas dos autos, a comissão
executiva poderá,
motivadamente, agravar a penalidade sugerida, abrandá-la
ou isentar o acusado de
responsabilidade. Art. 135 Verificada a existência de vício
insanáve 1, decorrentes de ato
tendenciosos, a comissão executiva declararâ a nulidade
total ou parcial do processo e
nomeará uma Comissão de Ética Provisória, com o fim
especial de instaurar novo processo
CAPÍTULO ilI. Do Recurso. Art. 136 Da decisão da comissão executiva
cabeút recurso
no prazo de 10 (dez) dias ao diretório respectivo, 1" Das
decisões do Diretório Nacional
$
caberâ recurso à Convenção Nacional.
$ 2" As decisões, em grau de recurso, do Diretório
Estadual não serão objeto de reexame pelo Diretório Nacional.
$ 3o Das decisões dos
Diretórios M unlcrpals, somente caberâ recurso ao Diretório Estadual,
quando a medida
disciplinar aplicada for a de expulsão. Art. 137 O prazo para
a interposição do recurso
contar-se-á da data da notifîcação do punido, na forma
do $ 2' do art. 130. Art. 138 O
recurso, interposto por petição escrita, será dirigido ao presidente
da comissão executiva da
instância julgadora e conterá: I - os fundamentos de
fato e de direito ; II - pedido de nova
decisão. Parágrafo único. Em hipótese nenhuma o recurso p
oderá ser protocolado
diretamente junto à instância recursal. Art. 139 Interposto
o recurso, o presidente da
coml são executiva o receberá no eu efeito suspensivo
e devolutivo, responderá aos seus
termos, convocará o diretório para decidir no prazo de 30 (trinta)
dias ou determinará sua
remessa à instância partidária supenor, no prazo de 10 (dez)
dias, se for o caso. Art. 140
Esgotados os prazos e as po sibilidades de recurso, o presidente
da comissão executiva, em
grau de recurso, remeterá o processo à comissão executiva
originária para cumprimento da
decisão e arquivamento definitivo do autos. Ärt. L41 Aplica-se
à instância recursal o
disposto no parágrafo único do art. 133. CAPÍTULO IV.
Da Revisão do Processo. Art.
142 O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo,
a pedido ou de ofício,
quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias
suscetívei de justiflrcar a inocência do
punido oua inadequação da medida aplicada. parágrafo
único. A simples alegação de
injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão,
que requer elementos
novos, ainda não apreciados no processo originário. Art.
I 43 O requerimento de revisão do
processo será dirigido à comissão executiva que, se
verificar os pressupostos da revisão,
instaurará o proce sso na forma do capítulo anterior, em apenso
ao processo originário. Art.
144 Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade
aplicada,
restabelecendo-se todos os direitos do fili ado, exceto aqueles já precluso
. Pará,grafo único.
Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade
TITULO IX. O
Título de Mérito e o J bileu. Art. 145. O Título de Mérito Trabalhisra é homenagem
filiados do PTB, titulares ou não de cargos eletivos que tenham, no decorrer
de sua vida,
prestado relevantes serviços ao trabalhismo, ao partido
e à sociedade. I São graus do
Mérito Trabalhista: a) Medalha Getúlio Vargas
Honraria concedida aos membros do
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ideário partidário; b) Medalha Ivete Vargas
Honraria concedida aos parlamentares que
tenham aprovado projetos de lei, edifÌcando
a
construção do ideário trabalhista; c Medalha
José C arlos Martinez Honraria concedida
)
a
filiados que tenham contribuído destacadamente
para a construção e crescimento do pTB
em todo o Brasil. II Jubileu: a) será homenageado
com o jubileu de prata o cidadão que
pennanecer por mal de 25 anos frliado
ao PTB; b) será homenageado com o jubileu
de
ouro o cidadão que permanecer por mais de
50 anos flrliado ao PTB. Art.l 45.A O PTB
concede ao Dr. Roberto Jefferson Monteiro
Franci co o título de presidente nacional de
Honra do PTB, o qual poderá tomar assento à mesa
de qualquer evento partidário ou em
outro que o partido se faça representar, podendo
manifestar_se li vremente sobre qualquer
assunto que envolva os interesses do partido.
TÍTULO X. D as Disposições Finais e
Transitórias. Art. 146 Para todos os efeitos deste Estatuto,
o Diretório do Distrito Federal
equlpara-se aos Diretórios Estaduais. Art. 147
Res alvado o disposto nos artigos 17, 3o e
$
1 03, os filiados ao partido
não responderão subsidiariamente pelas o brigações
contraídas
em
nome do PTB ou por ele assumidas. lo Os
dirigentes partidários são devedores solidários
$
nas dívidas contraídas em nome do p artido decorrente
de decisão impetuosa, imponderada,
irresponsável, afoita ou em ofensa a norma estatutária
e legal. Art. 148 Os funcionário
partido, na instância em que estiverem vinculados,
não poderão fazer parte do órgãos de
Deliberação e de Direção e Ação Partidâria3 Ãrt.l49
Os prazos definido neste Estatuto são
contínuos, não se interrompendo nos feriados
nem nos dias não úteis e contar-se-ão
excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.
$ lo O prazos começam a contar
do 1o dia útil, apó a notifi cação do interessado e, se o vencimento
cair em feriado ou dia
não útil, este será prorrogado até o dia útil seguinte.
2o
Não
havendo
def,rnição no presente
$
Estatuto, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática
de qualquer ato a cargo do interessado.
Art. 150 Face à antecipação das Convenções N acional, Estaduais
e Munici pars previstas
para a data limite de 12 de dezembro de 2018
e da adequação ao calendário estabelecido
no
artigo 27, ao disposto no $3o do artigo 40 do presente
Estatuto, para realização das
convenções, os mandato de 4 (quatro) anos dos
Diretórios Partjdários, em todos os níveis,
além de suas respectivas Comissões Executivas,
Conselhos de Etica e Disciplinapartidâria
e Conselhos Fiscais, encenar-se-ão no dia 12 de
dezembro de2022. Art. 151 As comissões
executivas exp edirão, no âmbito de sua competência,
resoluções visando o fiel cumpnmento
deste Estatuto. Parágrafo único. Diante
anção de lei ou resoluções do Tri bunal Superior
Eleitoral que exijam adequação do presente Estatuto,
a Executiva Nacional deverá adequar
norrna estatutária por meio de reso lução, ad referendum
da primeira Convenção Nacional
Art.l52 A Comissão Executiva Nacional, julgando necessário, regulamentará
o di sposto no
artigo 21 adequando as resol uções partidárias, visando
a unificação do vencimentos dos
mandatos. Art. 153 O presente Estatuto p oderá
ser alterado pela Convenção Nacional
mediante voto favorá vel da maioria dè seus
membros. Art. 154 No Distrito Fe deral,
subdividido em cidades- satélites, poderá haver, por
deliberagão da Comissão Executiva
regl onal, tantos órgãos partidários quantas zonas
eleitorais existirem. Parâgrafo único.
ica-se aos órgãos partidários satélites do Distrito
Federal, as disposições deste estatuto
relativas à organização parti dária municipal, sendo
a ela análogas, nos termos e prazos
prevrstos no art. 52 e seguintes da subseção
IV. Art. 155
órgãos de direção Estadual e
Municipal deverão regulamentar sua organização e funci
onamento, adotando as regras do
presente estatuto no prazo de 30 dias. Art. 156
Este estafuto entra em vigor na data de sua
aprovação. Art. 157 Revogam-se as di sposições em
contrário. Brasília-DF, 2l de abril de
2018. ROBERTO JEFFERSON
MONTEIRO FRANCISCO. PRESIDENTE

NACIONAL

DO

PTB. LIJIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA.
ADVOGADO.OAB/RJ 137,67 1 .O AB-DF N" 28.328." IJma
vez encerradas as deliberações
relativas ao itçm 1 da pauta, inerentes às alterações
estatutárias, e considerando a
nova
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SILVA LARANJEIRA, COSMO MEIRO D E SOUZA FILHO
e JAÚ PEDREIRA AL
SOBRAL; SANTA CATARINA - pres idente : FRANCISCO
CARDOSO
FILHO; Vice-presidente: FRANCIS CO AL TAMIR FARIA; primeiro DE CAMARGO
vice- presidente:
SANDER LUIZ S. PACHECO; Segunda vice-presidente GRACIELA
PEROTTI
NIENOV; Terceiro vice-presidente: ROMEU DE OLIVEIRA;
Secretário-geral: JOÃO
VICENTE SCARpIN; primeira secretária: JOANA MINU CCI
C. MONTEIRO;
Tesoureiro-geral: MARCELO PRESTES SOARES, primeira
tesoureira: CAROLINA
ORMINDA VIEIRA; pres idente da Comissão Fisc4l: NIL SON
L. RAMOS DE
OLIVEIRA; Membro da Comi são Fiscal: MARIA JOSEFINA
MINUCCI CAMARGO
FELIPE SANCHES, MARCELINO CARLOS GURNER,
FÁBIO BRAGA E VALDECIR
STOBE; Presidente da Comissão de Ética e Fi delidade Partidária:
JAMILA CASTILHOS
IBRAHIM; Membros da Comis ão de Ética e Fidelidade Parridária:
CLÁUDIA MARIA
BUS, WALTER AMARO BALDI ROBERTO RECKZIEGEL,
ALBERTO GAMEIRO
CAMARGO e LIJTZ EDUARDO SENA HAIGERT; SERGIpE - presidente:
SANTANA VALADARES Vice-presidente: CARLOS AUGUSTO RODRIGO
FEITOSA
MAGALHÃPS; Tesoureiro: FELIPE AUGUSTO DE SANTANA ALVES;
Secretáriogeral: DIEGO MAYNART BARRETO Membros: EMMANUEL
MORAES DE
CARVALHO, DANIEL MORAES DE CARVALHO, FÁBIO SANTANA
V ALADARES
GUSTAVO HENRIQUE SANTANA PASSOS TÚNION E MOANA
ROLLEMBERG
MARINHO VALADARES; e TOCANTINS - Presidente: JoSÉ GERALDO
DE MELO
OLIVEIRA; Vice-presidente: SEBASTIÂ.O ALBUQUERQUE CORDEIRO
Tesoureiro:
RUITER LUIZ ANDRADE pÁouA; s ecretário Geral: ÉOISON FERNANDES
DEUS; Membros: CLAYTON pA ULO RODRIGUES, SEBASTIÃO DE DE
LIMA
OLIVEIRA, JOSÉ PEDRO SO BRINHO, VALDIMILSON RIBEIRO DE
CASTRO
ALOILSON TAVARES CARD OSO, CLAUDIVAN DA SILVA TAVARES,
CLEITON
GEORGERTTI, CÉLIO PONTES, ELISNEY MONTEIRO DE P AIVA,
CASSIMIRO
FERNANDES DE O LIVEIRA, FRANCISCO NETO PEREIRA BRAGA,
ROBSON
CARDOSO FERN ANDES, JORGE IVAN ALVES DE B EZERRA, JOSÉ
MARIO
SANTA CLARA, ELTON BARROS COELHO, IVANETE DE SOUSA RIBEIRO
e
WISDAYRON DA SILVA REIS. Uma vez finalizada a leitura eo registro
das comissões

provisórias acima, determinou o presidente ROBERTO JEFFERS
ONaleituraeoregistro
em ata dos membro do Diretório Nacional reconduzidos e os ora eleitos para
fim de
complementaçdo, cujos mandatos se encerrarão em 12.12.2022,
primeiramente
sendo
os
membros titulares em ordem alfabética e os suplentes, na ordem
da suplência, a saber
DIRETÓRIO N ACIONAL
Titulares: ADEMIR BELLO GALINDO, ADRIANA

OLIVEIRA DE LIMA, ADRIANO JOSE LIMA BERNARDO, AFONSO
SERGIO
FERNANDES RIBEIRO, ALEIDA GOMES LOUZADA, ALEX CANZIANI,
ALEXANDRE CHAVES RODRIGUES ALIRIO DE OLIVEIRA NETO, ALOISIO
TALSO CLASSMANN, ALZINIR SANTANA DE FREITAS, ANA CRISTINA
BORGES
LOPES M. FRANCISCO, ANA LUCIA NOVAES, ANA MARIA SEIXAS,
ANABEL

MORSELLI, ANDERSON BENT O DE MEDEIROS, ANDERSON XAVIER,
ANDREA
OLIVEIRA GUIMARAES, ANGELICA APARECIDA CONTE, ANTONIO CARLOS
DE
CAMPOS MACHADO, ANTONIO DE ARIMATEIA MARTINS, ANTONIO
JOSE
PAPERA AZEVEDO, ANTONIO LUIS DA SILVA NETO, ANTONIO
T,UTZ
MAGALHES, ANTONI O LUV RODRIGUES, ANTONIO MAR
QUES RENNO DE
AZEVEDO, ANTONIO OSORIO MENEZES DE BATISTA, ANTONIO
PAULO
FURLAN, ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, APARECIDA MARIA
DA
SILVA FERREIRA, ARLEN DE PAULO SANTIAGO, ARLETE APARECIDA R. DA
SILVA, ARLINDO AFONSO ALVES, ARMINDO FERREIRA DE JESUS ARMANDO
,
MONTEIRO NETO, ARNON BEZERRA, AUGUSTO PONTES DE
CARVALHO,
31
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BENITO GAMA SANTOS, BENITO DA GAMA SANTOS FILHO,
BIANCA MARIA F.
OLIVEIRA, BRAULIO BRAZ, BRENO JOSE JLTNQUEIRA, BRTINA
MOLZ, BRLINO
COSTA RAMPINI, BRLINO EDUARDO P. FREITAS, BRLINO RABELLAIS,
CARLA
MARIA RODRIGUES, CARLOS ALBER TO DANTAS DE OLIVEIRA, CARLOS
ALBERTO DE CARVALHO THADEO, CARLOS DIAS DUARTE,
CARLOS ELIAS
RODzuGUES, CARLOS FERNANDO D E CARVALHO, CARLOS
FREDERICO DE
VASCONCELLOS, CARLOS GUILHERME DE OLIVEIRA MELO,
CARLOS JOSE DE
CARVALHO VARGAS, CARLOS RIBEIRO LIMA, CARLOS ROBERTO
IUIANELLI,
CAROLINA CHAVES D E AZEVEDO, CAROLINA ORMINDA, CASSIO TROGILDO,
CATARINA BRASIL FRANCISCO PAIVA, CELSO SLVINO DA SIL VA, CICERO
VICENTE MARINH O DE MORAES, CLAUDIA REGINA ASAIA G, CLAUDIO
FERREIRA, CLAYTON PAULO RODRIGUES, CLEB ER PAPA,
CLESIUS SILVA DE
SOUSA, CLOUS MARTINS PEIXOTO JUNIO R, CRISTIANE BRASIL
FRANCISCO,
CYNTHIA CYLLENE DE OLIVEIRA CHARONE, DAVID ANTONIO ZTCA, DENISE
CONDE, DENISE NANTES LEME LEAL, DENISSON DA SILVA COSTA,
DIEGO
VIEIRA, DILZON MELO, DJEDAH SOUZA LISBOA, DOUGLAS MAURÍCIO RAMOS
CINTRA, DREYFUSS BUENO RAB ELLO, DUCIOMAR COSTA, EDIR PEDRO
OLIVEIRA, EDIR PEDRO DOMENEG UINI, EDSON KOHL JI-INIOR, EDSON NUNES
FERREIRA, EDSON PACHECO DOS SANTOS, EDSON JOSE PEREIRA,
EDUARDO
ANASTASI, EDUARDO JANOT PA CHECO LOPES, EDUARDO LUIS DA SILVA
JORGE, EDUARDO LIJIZ TEIXEIRA DA SILVA, EDUARDO NUNES
SERD OURA,
EDUARDO SEABRA DA COSTA, ELAINE MATOSINHOS, ELIANA MED EIROS,
ELIESIO PERES DA SILVA, ELISANGELA DE JEZUS OLIVEIRA ELIZETE
VIEIRA
,
CARNEIRO, ELOISA HELENA BERTOLETTI, ELOI FRANCISCO P. GUIMARÃES
ENIO ROCHA DA S ILVEIRA, ERASMO PETRONILIO SERRA, ERNESTO JOAQUIM
DE OLIVEIRA JTINIOR, ERNESTO TEIXEIRA PITANG A, ELI GIRARDI, EUCLIDES
LEITÃO, EVANGEVALDO MOREIRA DOS SANTOS, EVERTON BRAZ, FABIANA
BRASIL FRANCISCO, FABIO TENOzuO CA VALCANTI, FELIPE SANCHES,
FERNANDO BICUDO, FLAVIA IGLESIAS BRETAS, FLAVIA NLTNES TAVARES
MACHADO, FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ, FLAVIO HENRI
QUE LEITE,
FLAVIO MAGDALENA BRAVO, FRANCISCO ALTAMIR FARIAS FRANCISCO
BELLO GALINDO FILHO, FRANCISCO BELLO GALINDO NETO FRANCISCO
CAMARGO GABRIEL ANTONIO DUARTE RIBEIRO FILHO GASPAR TEIXEIRA
REIS, GERMANO VALENTINO, GERSON SCHAUSTZ, GETULIO BATISTA DA
SILVA NETO, GETULIO FIGUEIREDO SILVA, GILBERTO CESAR FRAGA,
GILBERTO LEANDRO ALVES, GILDA MARIA KIRSCH, GILTON GARCIA,
GRACIELA NIENOV, GUILHERME NOVAE S, HELIO SENEDESI JLINIOR, HELTON
YOMURA, HENRIQUE PAULISTA ARANTES HENRIQUE PINHO, HENRIQUE
TAVARES, HINGO HAMMES, HONESIO PIMENTA PEDREIRA FERREIRA
HOSANA MEIRE DA SILVA BALBINO IARA LOPES, ISAIAS BATHO ROSSI,
ISAIAS REGIS NETO, IVAN PROFIRO LOUZADA, IVANIR ALVES RODRIGUES,
JAFÉ TORRES, JAIR DOS SANTOS, JEFFERSON AUGUSTO CARRERA PEIXOTO
TLINIOR, JEFFERSON OLEA H OMRICH, JOANA M1NUCCI C VITOR, JOÄO
ALFREDO VIEIRA CARNEIR O, JOÃO BATISTA DE MELO ALVES, JOÃO CARLOS
BRUM, JOÃO DIMAS MARTINS GOMES, JOÃO LUZ SCO PEL, JOÃO RICARDO
G.
MENDONÇA, JOÃO VICENTE SCARPIN, JOAQUIM MARCELINO NOVAES,
JOAQUIM SILVEIRA DE REZENDE, JOENES DE SOUZA, JONIVAL LUCAS
JLINIOR, JORGE C ORTE REAL, JORGE IVAN ALVEZ BEZERRA, JORGE
LOUREIRO DE FARIAS, JORGE RENATO THOMAS , JORGE RODINO LANDEIRO,
JOSE BENEDITO P. FERNANDES, JOSE CARLOS P ACHECO FURTADO, JOSE
DE
32
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SOUZA GONÇALVES, JOSE EVARISTO DA ROSA VARGAS,
PAES LANDIN, JOSE GERALDO DE MELO O LIVEIRA, JOSE GLICERIO
BENTO
BERNARDES, JOSE HUMBERTO DE MO URA CAVALCANTI, JOSE KODAWARA,
JOSE MAURÍCIO VIEIRA DE OLIVEIRA, JOSE MOACIR FERNANDES
ANDRADE,
JOSE RICARDO VIEIRA, JOSE SE VERIANO CHAVES, JOSE SPEROTTO,
JOSE
WILSON SANTIAGO, JOSE WILS ON SANTiAGO FILHO, JOSE CELIO DE CAMPOS,
JOSELITO PEREIRA, JOSUE BENGSTON, JOVAIR ARANTES JUAREZ
ruLIO BENTO BERNARDES, JURANDIR MACIEL ,JUREMAHAMPEL,
IERECE
NASCIMENTO DA COSTA, KATIA JA CQUELINE SALLES BARBOSA, KHRISNNA
MAGALHAES W. DE MELO, LAER CIO MARTINS JI.INIOR, LAMARTINE GODOY
FILHO, LAURA NOGUEIRA MARTINS, LEONARDO ROSARIO IUIANELLI, LILIA
SUELY AMORAS COLARES DE SOUZA, LUIS ANTONIO FIORAVANTE IGLESIAS
LUIS CARLOS DE SOUZA PINTO, LUIS CARLOS GARRIDO, LUIS CARLOS
GHTORZZI BUSATO, LUIS FRANCISCO CORREA BARBOSA, LIJTZ ANTONIO
TIRELLO, LUV AUGUSTO BARCELLOS LARA,LIJIZ EDUARDO SENA HAIGERT
LUTZ FLAVIANO FUR TADO, LUTZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA, LUTZ
RONDON TEIXEIRA DE MAGALHAES FILHO, LUTZ SOUTO MADUREIRA,
LUZIMAR PIRES BAPTISTA, MANOEL FLORENTINO FILH O, MANOEL RAMPINI
FILHO, MARA LUCIA AFONSO MOURÃO MARCEL COSTA DE SOUZA,

MARCELA MACIEL, MARCELLO GO NELLA, MARCELO ATAIDE NETO,
MARCELO CHAGAS, MARCELO MO RAES, MARCELO NOVAES, MARCELO
PRESTES SOARES, MARCELO SILVEIRA CAMPOS, MARCELO ZAINOTTI
SAMPAIO, MARCIA REGINA DE VASCONCELLOS FERREIRA, MARCIA
TEDESCO, H¿ÁRCTO ALFENAS POZZATO, MÁRCIO D O SOCORRO COSTA
FERREIRA, MARCO AURÉLIO D E MIRANDA CARVALHO, MARCO NOVAES
MARCOS ANDREI SOARES CALAZANS MARCOS ANTONIO PIMENTEL

FREITAS, MARCOS AURÉLIO ALVES RIBEIRO, MARCOS BALBINO, MARCOS
VINÍCIUS VASCONCELLOS FERREIRA, MARGARIDA FROUF, MARIA
CHRISTINA RODRIGUES BATI STA, MARIA CLARA FERNANDES BEIRÓ, MARIA
CzuSTINA CAVALCANTE LU CAS, MARIA DA GLORIA LEMOS MATTOS, MARIA
DAS GRAÇAS FERREIRA MADUREIRA, MARIA DAS GRAÇAS LEMOS ANTONIO,
MARIA JOSE BERNARD INO MARQUES, MAzuA JOSEFINA MINUCCI CAMARGO
MARIA LENI DE QUEIROZ, MARIA NATAL TEIXEIRA DOS SANTO S, MARIANE
GONÇALVE S BEIRIGÓ, MARIANGELA RIGOBELO, MARIA ZILA FROTA
BEZERRA DE OLIVEIRA, MARILDA MACHADO AMORIN MARIO GRAF,
MARIZE COUTINHO UMBELINO, MARLEIDE DE OLIVEIRA GOMES, MARLI
IGLESIAS, MARUSKA AMORIM TROUFA, MARY AMORIN F AIA, MAUNÍCTO
ALEXANDRE DZIEDRICKI, MAURÍCIO ASSIS ESTEVES , MAURÍCIO DA SILVA
GONÇALVES, MAURO HENRIQUE PARGA, MERIO SERGIO MTINIZ, MILLES
ZANIOLLO BERTAGNOLI, MONICA MARIA CATARINA MARAVALHAS,
MONIQUE TEIXEIRA SANTOS, MOZART BAPTIS TA FILHO, MURILO CELSO
CAMPOS PINHEIRO, MURILO RAMPINI, NEIVA TERESINHA MARQUES, NELSON
LINEU DE ASSIS, NELSON MARQUEZELT, NILCIANE MATOSINHOS MTINHOS,
NILSON RAMOS DE OLIVEIRA, NIL TON BALBINO CAPIXABA, NIVALDO
DOMINGOS NEGRÄO, NOBERVAL MENDES, NORBERTO PAULO DE OLIVEIRA
MARTINS, ODILSON FIGUEIREDO GOMES, OSCAR MARTINEZ NETO, OSVALDO
AMARANTE DA GAMA SANTOS, OSVALDO MARQUES CERA, OSVALDO,
ROBERTO SOBRINHO, PABLO SOUZA DASILVA, PATRICIA CACERES, PAULO
CESAR DE VASCONCELLOS MARINS, PAULO KRONEIS, PAULO ROBERTO DE
ALMEIDA, PAULO SILVA FAIA, PEDRO BRAGA DE SOUZA JLINIOR, PEDRO
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FERNANDES PEDRO HENRIQUE PIRES
BAPTISTA, PEDRO HENRIQUE SILVA
NOVAES, PEDRO TROTTI, PRISCILA
TEIXEIRA DE O LIVEIRA, RAFAEL
EDUARDO NASCIMENTO COS TA, RAFAEL
PUSTILNICK
ELISIA FERREIRA SANTOS, RAFAELA LIPPI RABELLAIS, RIBEIRO, RAFAELA
RAIMLTNDO SABIN o
CASTELO BRANCO MAUES, RALEIG RAMALHO
DA SIL VA, RANOLFO VIEIRA
JUNIOR, RAPHAEL NOGUEIRA MARTINS,
REIZO CASTELO BRANCO MAUES
RENATA NOGUEIRA MARTINS , RICARDO LTJTZ
MONTEIRO FRANCISCO, RILD
VIEGAS DE LIMA, RITA DE CASSIA MAND ARINO,
RITA DE PAIVA BATIS TA,
ROBERTO
SILVEIRA CAMPOS, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO
FRANCISCO, ROBERTO XAVIER DE PAIVA,
ROBSON
RODOLPHO
GARCIA MALDONADO RODRIGO COSTA RAMPINI, FERREIRA,
RODRIGO
MARTINEZ,
RODRIGO MAZONI CURCIO RIBEIRO, RO DRIGO
VALADARES, RONALDO
MONTEIRO FRANCIS CO, RONALDO NOGUEIRA,
RO NALDO SANTINI, RONAN
SALES CARDOSO, ROSALI GUITIERREZ BERNARDO
ROSANE TEREZINHA
SEIXAS RODRIGUES, SALATIEL SOZIMO RICAS,
SANDER LUIZ PACHECO
SANDRA REGINA JULIÃO, SEBASTIÃO ALBUQUERQUE
CORDEIRO, SERGI
AUGUSTO DE MAGALHAES E SO UZA, SERGIO
MAGNO GOMES LOIJZADA,
SERGIO MORAES, SERGIO PED RO ZAMBIASI, SIVIO
CARLOS MA CHADO,
SOLANA TEREZINHA MULLER, SOLANGE FERNANDES
TROUFA CASTRO, SYLVIO RI CARDO LUCCIA PAVAN BEIR O, STEPHANIE
TAISSA SANTOS DE
VASCONCELLOS, TEREZINHA DA PAIXÃO
R.
P
SARMENTO THIAGO
MATOSINHOS GON ÇALVEZ, TULIA CRISTIANE DE
FATIMA CO RREA, VALBER
LUIZ MARCELO, VALDEMIR ANTONIO STOB, VALTER LIJTZ
LAVINAS, VERA
LUCIA GORGULHO AZEVEDO, WAGNER HUMBELINO
WALDOMIRO
,
DELFINO
WALDOMIRO RAM OS, V/ALTER BENEDITO CARNEIRO
WALTER CAVEANHA,
,
WANDERLEI BRAGA TABO ADA, WISDAYRON S ILVA
DOS REIS e ZORAIA
CRISTINA GONÇALVEZ D COSTA. Suplentes: CLAUDIO
VIEIRA RAMOS
PAULO HENRIQUE FELTRIN, RODRIGO SCHINTZER,
CIERO DE FREITAS
TARCÍS IO CHIVEGATO, FERNANDO FI ORI
DE GODOY, JOAMIR ROBER TO
BARBOSA, JOAO ALVES DASIL VA, JOSE MARIA
MARIN, LUCIANO DE
OLIVEIRA SANTOS, ZULEIKA DE CASTRO SANTOS, CELIA
MARIA FERRACIOLI
DOS SANTOS, ROBERTO NOG UEIRA DE CARVALHO,
JOSE CARLOS DE SOUZA
NETO, DENIO JORGE RODRI GUES LOURO, RAIDE KAMAL
ALEX FABIANE
FERREIRA SÁ, MARIANA SABUGOSA DE OLIVEIRA,
ROBERTO FABIO PESSOA
BRAGA, ALINE GON ÇALVES, TATIANA SALD ANHA,
MARCIA REGINA NOVAES
DUARTE, MARCELO ARAR, LIJIZ AURÉLI O
ZIMBRAO RIBEIRO, PATRICIA
MIRANDA CHERENE, VANESSA DIAS BOTO, LUANA
MIRANDA CHERENE,
CARLOS HENRIQUE MANZANE SiDNEI PESSOA
,
NETO, LUCIANA S TOB, MARIA
TEREZA SILVA, ADALTRO ALBINELE PINTO, IONALDO
JOSE ARCE, CHARLENE
MAzuA DE LIMA FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO
, EMANOEL PINHEIRO
JLTNIOR, NELSON TRAD FILHO, VALDECI APAREC
IDO NUNES, NATANAEL
EMERSON
PEREIRA, FELIPE ATTIE, REGINA BECKER FORTUNATI,

DA

A

ALEXANDRE JOSE DA CIINHA, MARLENE CAMPOS
MACHADO, LUIZ
CANTUARIA BARRETO PAULO RENATO MA TTUZ DE
CARVALHO, SERGIO
ROBERTO DOMINGUES, HAROLDO SANTOS FILHO,
CARMIVALDA GOMES DOS
SANTOS, JORGE JOSE DA COSTA e NELSON BUGALHO.
Uma vez ftnalizada a
leitura e o registro dos membros do Diretório Nacional
eleito, determinou o presidente

ROBERTO JEFFERSON a leirura e o regrstro em ata
dos membros da Comi são

Executiva
Nacional reconduzidos, cuJo mandatos se encerrarão em
12.I2.2022 , a saber
EXECUTIVA NACIO NAL: Presidente: ROBERTO JEFFERSON
MONTEIRO
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FABIO TENÓRIO CAVALCANTE, MARCEL COSTA DE
NOGUEIRA MARTINS, I SAIAS BARTHO ROSSI,
RAPHAELA RABELLAIS , BRtrNo
RABELLAIS ANG ELICA APARECIDA CONTE;
Conselho de Ética
disciplina
Partidária: Titulares: RODRIGO MAZONI CURCIO
RIB EIRO, ELÓI FRANCISCO
PEDROSO GUIMARÃES, KHRISNNA MAGALHÃES
WANDERLEY DE MELO,
SIVIO RICARDO P AVAN, WALDOMIRO RAMOS MARCOS
MAGNO GOMES LOUZADA; Suplentes : JORGE RODINO NOVAES, SÉNCTO
LANDEIRO, BRTINO
RAMPINI, HELIO SENEDESE JLTNIOR, RODRIGO
RAMPINI, SANDRA REGINA

ruLIÃO, GILDA MARIA KIRSCH, MARILDA MACHADO
AMORIM. Uma vez
encerrada a leitura da C omissão Executiva Nacional
eleita adentrou-se o item 3 da pauta,
Assuntos Gerais. p
presidente

assada a palavra ao
RO BERTO JEFFERSON, este submeteu
aos diretorianos, p ara análise e deliberação,
a Resolução PTB/CEN n.' 82/2077, cujo teor
lido é o seguinte:'.Resolu ção PTB/CEN n," 82/2017.
Dispõe sobre a criação de cargo da
administração política interna do partido e dá
outras p rovidências. O Presidente
nacional do PTB, ad referendum da reunião
do Diretório Nacional, com fundamento
estatuto partidário, visando dar publ icidade
aos atos administrativos políticos internos o seu
melhor funcionamento, resol ve: Art. 1o , Fica criado
o cargo de Assessor de Assuntos
Sindicais, que passa a compor a administração política
interna do partido, com mandato
provisório vinculado à Executiva Nacional Art.2o.
Esta
resolução passa a viger a partir
desta data, revogadas as disposições em contrário.
Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2017
Roberto Jefferson. Presidente Nacional do pTB. A norma
em tela restou referendada
pelo diretorianos por aclamação sem qualquer
,
mani festação contrária. Passada a palavra
ao colaborador ALEXANDRE CHAVES RODRI GUES,
do Departamento Admini strativo
do partido, este se encarregou de proceder a I eitura dos bens
a serem o bjeto de baixa
patrimonial da agremiação, pel o fato de não
mais atenderem as necessidades devido a
defeitos cuj as manutenções são impossíveis ou
financeiramen
desvantajo as, bem como
por motivo de obsoletismo, todas devi damente aprovadastepelo
plenário. São eles:
REFRIGERADOR RT 1 2A, ARMÁruO BAIXO
CR C/ 2 SPS CADEIRA GIRATÓRIA

-

s/ BRAÇO VrNHO A GÁ S, CADEIRA GIRATÓruE S¡ BRAÇO
VINHO A GÁS,
CONEXÃO EM L 80 X, NOBREAK MARCA SMS MOD
SB 1OOO, IMPRESSORA
JATO DE TINTA MARCA HP MOD.66O C, MESA SCIT
1 2OO X 8OO ALBERFLEX,
MESA SCIT 12OO X 8OO ALBERFLEX, GAVETEIRO FIXO
COM 3 GAV ALBERFLEX,
GAVETEIRO FIXO COM 3 GAV ALBERFLEX, MESA
GERENTE 180 X 1OO EST
VIDR ALBERFLEX, CESTO CO LETOR CINZA ALB ERFLEX,
CESTO COLETOR
CINZA ALBERFLEX, CADEIRA GIRATÓRIA ALBERFLEX,
TRAPEZOIDAL TEC ALBERFLEX, POLTRONA PRESIDENTE POLTRONA
ALBERFLEX,
APARELHO TELEFONICO ALCATEL MOD. 25TT
APARELHO TELEFONICO
ALCATEL MOD. 2511, TV COR T-G AV-82 973 29CR
JVC, PLACA SLC
4,
INFOWAY RTPVII 266APLTOD14 64MW43
CD
241,
INFOWAY RTPVII
266APLTOD14 64MW43 CD 241 VIDEO COLOR
I5'' MM-NI/28-EPA-OSD GRA1
VIDEO COLOR 15'' MM-NV28-EPA-OSD GRAI, CADEIRA
FIXA TEC, CADEIRA
FIXA TEC, RACK PASTORE 438 PT, SISTEMA CONTÁBIL
P/ AGREMIAÇÃO
PARTIDÁRIA E S(-I)SBTaEiMxaA
DE
JURISPRUDÊN CIA ELEITORAL
AUTOMATIZADO, C ENTRAL TELEFONI CA MARCA ALCATEL
MODELO 'IM'' (02
PLACAS TLC-4 Série TLC-4,01 PLACA TLC-T
Série: TLC-Z,01 PLACA MLC-8 Série:
MLC-8, 02 AP ARELHOS MODELO 4125Série: 4T25, 01 BATERIA
AUTOMOTIVA
SELADA S érie: BATERIA, 01 PLACA SLC-4 Série: SLC-4
CABO DE 50 PARES Série:
2088, 8 BLOPCO BLI Série: 2088), DESENVOLVIMENTO,
INSTALA ÇAO DO
SOFTWARE CADASTRO PTB , DESENVOLVIMENTO
DO WEB SITE PTB MULHER,
CzuAÇÃO
DESENVOL VIMENTO DE WEB SITE, DESENVOL
VIMENTO,

E
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INSTALÇAO E IMPLANTAÇAO DOS, q-¡ÓeoauixlaoS"pTB
NACIONAL,, ''PTB
MULHER'', ''MJT'' E GUARDAR OS DISKETES Ci INF
ORMAÇOES CADASTRO
ESTADUAL, MICROC OMPUTADOR PENTIUM III 750 MHZ,64
MB RAM, MESA
REIJNIÃO SMC45O 2 OOO X 1150 BP CINZA EST PT POLTRONA
PARIS PRES GAS
,
C/ BRAÇO ASS SK ENC SK, DESENVOL VIMENTO E MANUTENÇÃO
DO PORTAL
DO PTB, CAIXA ACÚS TICA FRAHN PS-IOOO, CAIXA ACUSTICA
FRAHN PS-1 000,
AMPLIFICADOR CTCLOTRONPRH 1s00 (soLDA RO LO
COM 4 MTS Série: 2I4g0i,
PLUG PlO MONO Série: 214907), passada a palavra ao
Deputado Federal SEVERIANO
ALVES, este relembrou que a bandeira da educação foi muito defendida
pelo fi.rndador do
PTB, GETÚUO VARGAS responsável pela criação de diversas
instituições de ensino
públicas e por uma verdadeira reforma educacional.
Salientou, o citado deputado, que é
autor de emenda constitucional que criou o piso nacional de salário
dos professores.
Registrou que quer contribuir com a agremiação no tocante às
bandeiras da educação, do
trabalhismo e dos direitos sociais. Finalizou seu discurso propondo que
a Vice-presidência
de Pesquisas e Estudos Acadêmicos, passe a se chamar Vice-presidência
de Pesquisas
Estudos e Desenvolvimento Educacional, com vistas a dar
ênfase à educação básica,
proposta aprovada por aclamação, sem qualquer manifestação
contrária. Passada a palavra
ao Presidente do diretório do PTB do Estado do Mato Grosso
do Sul, NELSON TRAD
FILHO, este destacou a importânci a de se trazer deputados federais
e voto neste particular,
em face da cláusula de desempenho. Ato contínuo, exortou a todos
os presidentes dos
diretórios regionais e m unicipais a buscarem com todas as forças
o alcance do objetivo em
questão. Passada a palawa ao Secretário Jurídico, LUIZ
FRANCISCO CORREA
BARBOSA, este subiu à tribuna para fazer um apelo, vis ando contagiar
cada companheiro
presente, consistente na reiteração acerca da necessi dade,
conveniência e a urgência de se
adotar um novo pacto social constituinte. Sal ientou que o quadro
vivenciado leva à
conclusão de que o país não irá a
ar algum, razáo pela qual tudo deve ser refeito
Relembrou a todos que esta mesma convenção já aprovou, a partir
de proposta de sua
autoria, que o partido capitanearia a exigênci a desse processo
constituinte Registrou, ainda,
o seu lamento pela perda de um valoroso trabalhista nas file iras partidárias,
o Deputado
Federal ARNALDO FARIA DE SÁ. Insisriu de forma veemente
que o Presidente
ROBERTO JEFFERSON tem uma missão a cumprir na Câmara
dos Deputado , tanto no
que pertine ao refazímento nacional, por meio de uma
Assembleia Nacional Consti tuinte,
quanto à possibilidade de maior integração com a bancada
de Deputados F ederais da
agremiação, de forma a refletir verdadeira unidade. Não havendo
mais oradores inscritos ou
quem qul esse fazer uso da palavra, foi encerrada a as
entada as 13h20min, sob gritos de
"Viva o PTB" , de que lavrei a presente ata que vai as inada pelo Presidente
ROBERTO
JEFFERSON e por mim, NORBERTO MARTINS, 10 Secretário,
para todo os fins de
direito.

ROBERTO
Presidente Nacional do pTB
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