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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

 

 

Art. 1º Fica concedido o título de Cidadão de Porto Alegre ao senhor Francisco Rossal de Araújo, com base
na Lei nº 9.659, de 22 de dezembro de 2004.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

 

Francisco Rossal de Araújo nascido na cidade de Alegrete, em 1967. É graduado em Ciências Jurídicas e
Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, na qual também obteve o grau de Mestre
em Direito Público. 

É professor Assistente do Departamento de Economia e Direito do Trabalho da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul - UFRGS desde 2007. Atua no magistério superior desde 1991, tendo ministrado aulas em
diversas faculdades e universidades dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.  

Atualmente, exerce o cargo de Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região - TRT4, eleito
para o biênio 2019-2021. Ingressou na Justiça do Trabalho aos 19 anos, como servidor, tendo sido o primeiro
Presidente eleito pelo sindicato da categoria (Sindjustra). Em setembro de 1990, tomou posse como Juiz do
Trabalho substituto no TRT da 4ª Região. Em junho de 1993, assumiu a titularidade da 1ª Vara do Trabalho
de Erechim. Também foi titular da Vara do Trabalho de São Gabriel (1993-1996), da 27ª Vara do Trabalho de
Porto Alegre (1996-2006), da Vara do Trabalho de Rosário do Sul (2006) e da 16ª Vara do Trabalho de Porto
Alegre (de 2006 até 2012). Tomou posse como Desembargador Federal do Trabalho em 28 de maio de 2012
e atuou como Desembargador Convocado no Tribunal Superior do Trabalho nos anos de 2015 e
2018. Presidiu a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região (AMATRA IV) entre 2000
e 2002.   

Possui diversos artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Autor, coautor, organizador e
coorganizador de diversos livros técnicos na área de Direito, destacando-se A Boa-fé no Contrato de
Emprego, obra com a qual obteve o primeiro lugar no Prêmio Jurídico Orlando Gomes - Elson Gottschalk,
da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, no ano de 1996. Em 2017, publicou o livro O Novo CPC e o
Processo do Trabalho. Publicou ainda, em parceria com Fernando Rubim, no ano de 2013, o livro Acidente



21/10/2021 17:14 SEI/CMPA - 0279588 - Minuta de PLL (Projeto de Lei do Legislativo)

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=303376&inf… 2/2

de Trabalho. Em parceria com Rodrigo Coimbra, publicou duas obras, Direito do Trabalho – I (2014) e A
Prescrição e o Direito do Trabalho (2018).

Em 2006 foi agraciado pelo Município de Alegrete com a Comenda do Mérito Oswaldo Aranha, tem por
objetivo reconhecer o trabalho e a dedicação de pessoas que atuam no campo da cultura em benefício da
comunidade alegretense.

É o idealizador, em conjunto com estudantes da Faculdade de Direito da UFRGS, do Jantar Solidário,
evento beneficente anual promovido com a ajuda de um grupo de voluntários e realizado tradicionalmente no
Salão da Igreja Santo Antônio – Pão dos Pobres. A iniciativa consiste em um grande jantar para cerca de 400
pessoas, cuja renda é revertida para as instituições sociais CPIJ - Centro de Promoção da Infância e
Juventude (Rede Calábria) e Centro Infanto Juvenil Monteiro Lobato, que atendem crianças e adolescentes
no turno inverso ao da escola. Os valores arrecadados já possibilitaram reparos e ampliações estruturais,
aquisição de equipamentos e materiais indispensáveis para o bom atendimento a mais de mil crianças,
adolescentes, jovens e adultos, todos moradores do bairro Restinga e arredores.

O evento é realizado desde 2014 e, no ano de 2020, em razão da pandemia de Covid-19, para evitar o seu
cancelamento diante da necessidade de observância das normas de distanciamento social, o jantar foi
convertido em almoço, apenas para retirada, em sistema de “drive thru” ou tele entrega, tendo arrecadado
valor superior a R$ 36.000,00, recurso que será utilizado na implantação, pelo CPIJ - Centro de Promoção
da Infância e Juventude, de uma nova atividade de atendimento nas proximidades do Hospital da Restinga,
onde residem, de modo precário, cerca de 450 famílias e possibilitará ao Centro Infanto Juvenil Monteiro
Lobato a reforma do telhado da sua sede, possibilitando a continuidade do atendimento realizado.  Em suas 7
edições, o Jantar Solidário já arrecadou mais de R$ 143.000,00 em favor das instituições beneficiadas.

Com este renomado currículo exposto, peço aos meus pares a aprovação deste Título.

 

Sala das sessões, 21 de setembro de 2021.

 

 

 

Vereador Pedro Ruas (Psol)

Líder da Oposição

 

Documento assinado eletronicamente por Pedro Luiz Fagundes Ruas, Vereador(a), em 21/09/2021,
às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0279588 e o código CRC 34B2F9C9.
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