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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmmNTE

VI - COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA

VI·c - 8(JBCOMISSÃO DAPOLtrICA
AGRícOLA E FClNDlÁRIA E DA

REFORMA AGRÁRIA

Brasília, DF., em 24 de maio d~ 1987.

Ofício n9 017/87 - GP

Senhor Presidente:

Passo às mãos de Vossa Excelência o Relatório

final elaborado pelo Relator da Subcomissão da Política A

grícola e Fundiária e da Reforma Agrária, Constituinte Os

waldo Lima Filho, cujo Anteprojeto incluso foi aprovado p~

la Subcomissão.

Saliento, porém, que. ao contrário do que se

contém na parte introdutória do Relatório Final da Matéria

Vencida, elaborado pelo Senhor Relator, os trab~lhos da Su~

comissã~ transcorreram dentro do exato cumprimento dos dis-

(*) Republicado por ter saído com incorreções.
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positivos regimenta~s e das deliberações do Excelentíssimo'

Senhor Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

Certo do dever cumprido, no enseio reitero a

Vossa Excelência expressões de elevada consideração.

r: ;; Ij ,1
CL7- • ,; h -i~ . V

Senador EDISON LOBÃO

Presidente

Exmo. Sr.

Deputado JOst LINS

DD. Presidente da

COMISSÃO DA ORDEM ECONOMICA

NESTi\

REDAÇ1i.O FINAL

Presidente: Constituinte EDSON LOB1i.O

19 Vice-Presioente: Constituinte SALDANHA DERZI

29 Vice-Presidente: Constituinte FERNANDO SANTANA

Relator: Constituinte OSVALDO LIr~ FILHO

<ela tório Final da Mdtéri<l Vencida.

Durante a Sessiio de vot.açjio do r.l1t.eprojcto des

ta Subcomissão, Ln í.cd adu on t.orn , vinte e três do corrente, às

16: 08 minutos, ocorrer am sô r Los incidentes C' t.uiuu Lt.os gener<-l

lizados, com aplausos e npupo", dns galerins, o qu,-, tudo levou

à suspensão dj.ve~sas vc zer, da Sessão: às 17: 27 manucos e às

20:35 m.l.nuf.o s , 1i.s 23:10 minutos foi ainda s uapon s a a SessD.o

para um pedido de v í.s ua do Subst1.tutivo ROSi: Pr.!L~, Er1endól

n9 24 'l/I a rt'gllC.dl'lC·:1 to do Senhor Dopu t aclo Vicel1l:o !logo.

Emboru as Normas Cor a ls (artigo 18, a1l110<1 "0",)

previstas no artigo 5<?, par3.grafo único do Ilcgimento da ':on<;

titt'intE',assegurC"lprofcrência par a votaçD.o ao SlIhstitnt.i..vo do
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RoLa t.or , o Senhor Pre s í.don t.o da ComissDo, senadoc l;llü;on Lobão

decidiu contra essa norma regin1Cmtül aubmo cor ::i vo:..v.ç5o pod i.do

de preferência em favor do referido substitutivo n0 21,9-1 de

autoria do nobre Constituinte nosa Prai..:l, af1.nal aprovado pot"

13 (treze) votos a nih:!:l segundo anunciou a Nesa, em meio a

\:Jenera:':'~<.do tumulto ~ disL~lr;)ios do Jc ri.en t.cs do conflitc ,-.:lt:·2
os que apruvaram o referido s uhs t.Lt.u t í vo e i) maí.o r í ,1 d,1 r:c'pré-

sentação do. P.~I.D.ne dasuanr"adilS dOP.D.T, do p.'r, do r .c ,» e do

P.C. do U. Em face ainda da recusiI do Senhor I'resjdcnLc d<l Sub

comí s seio cn, acei tar i) subs ti tul ç50 do Deput.ado Bo n e-d Lto r';O;ltei

ro,titular, ausente dor, L)".l!lcl1huG, que se' ,lUse,nldl', de- IIrd~ ..T

Lí e pela manhã do dia 23 de },I<ÜCl corrente pnra ~;() i !11]l'L";:;.lr no

Plen5rio do Senado as 2:51 minutos de hoje.

Esta àC'c:isiío do Senhor Prcsi eCJlt:(~ (1':-1 ::;'.11 )(;()l:. l!.;:.,ão I

recu~;ando a coI taç~io él indicação do Dcputddo r,n Lo ro d , l)".::)"OS,

SUplent~ desta Subcomiss:io, fC"itCl pelo J.;:.ler do p.H.n.B, SCllil

dor U5rio COV<lS, do t.c rm.í n ou pro LC'r; t.os o- Lumu I to no P lC'lliir i o Ck'5

ta Subcomissno, motivo da susrC'nR~o do Sessno.

compos La il Sll},colOinsüo, por do c í s Iio elo SC'1l1l0l.' 1'J'C)

sidente com a convocaçâo do SC'llhor DCIJutatlo José Hellélonç" de ~i()

rüis Suplente des t;o órgão, vc'rif) cou-is o a citada vo c.rção do Sub~

titutivo Rosa Prata (cmenda n0 2~9-1) sob intenso tllmlllLo.

salienta o Relator, que Lodo o oxaust.í vo 'l'rilh1tlho conti

do no l\nlcprojeto, junLo às folhas 1 a 3D, con t.cnclo sllgc;~;Lõcs

dos Senhores ConstituinLes: v.i con t;e Bo qo , Euclic1(,t. l'>calco, San-

tinho F\ll"l-ndo, Nelson l\guiür, Ivo Vnri dor Lí.rrd e , l\.ntonlo B,-iLo,

l\maury r·lI\l1er, Ivo ~l"~ndrd i, o SCJ1ilCloros Miiuro norg'~!>, r.c1 i r.on

Lobão c Jor,é Iqni'lcio c1<.l Sl.lva,c1o Hllli.sté!rio d a Hl'fc.>rmd l\.(fl"ilrin,

da l\.13I~1\ e da EMBHlI.'l'C:R, (p5gi na 16), bem como omouclau COI1\ p:lre

cero s rnvoráveis em nunu-ro ele- trinla (30) c novc (lJ) omo nd au com

p a roc u o s favor:iveü. em pa r t,o (p5')inas 7.G e 27) Il:io fOI"alll hllbme

t.Ldas ::i vot.açjio pela clr:ci,;~o, q uo se )110 LlJ '~Illrii .ui t i-l"C'gim"IILul',

do SC'lIhor President.e da Sub oomLr;s::io, uma vez quo nFiu t.o ndo sido

publ i r-arlo O Substitl1Livo )'(0r;.1 PrilL<> Ol; Senhor,·" Con-rt I t u l u t.os niio

pude." 01111 aprcuont o r C'llll'IH!,H; ao refC'l'lc1o !J\1hr,tit\1livo.
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Re::;t abc- 1c-c i d.i il o r dr-ru dor; lrc.lhul h()~.J cOln d ChC'<j(l-

da do Genho!" Dcpu t.ado llelllllLo NonlC'iro, li:, 2::;1 de ho j c , forüm

vo t adon di. versos der; Lnq uo s suprc'!if;i vos dOG ar Li qo:; 7'?, 3':', 49,

~9 e 6<::> do mcric í.onoeto s ul».•li r.u t.i.vo , mediante' J:C<jllC'l-;JIlCnlo do H,,

lator.

Aprovados cs sc s dos t.aquo s e rejei L.lClolJ os

dos artigos por treze (131 contrd doz~ [121 votos, re~Lou fJnal

mente aprovada a mut.êr t a s('quinLc!:

1\rt. 19 • f: gnrant1.tl0 o d t )'cj Lo de- l'1"<'l'J i ud'llle ele
imóvel rural, que eleve cump r lr urna funç<io c o c í ill .

Parfigrafo único. 1\ função <oc í u í c1d p r op r t crlurlo u
cumprida quando:

a) é z ac Lonn 11:Jcnte aprovei lnd,l;

bl - conserva os recursos n a Lura í s renov;,vui.FJ

prescrv.:l o mcio ambil'nlc;
e

c) obucrvn clf3 c1 1:;/,0:; i.',,·Õ013 1 ('~Fl1', qvu- rc'qlll dl.1 as

rC'lilç'õCS de Lrabn l ho j o

d) prop t c'i.\ o ),-'1I\"('l_ Lar elo'; l'l"oj>l" i" L;ll" (I', <' c]e )',

LJ:.. lkI1I,,,rl"1·"" '11J{' l1('1" c1c'I''-'I1c1 11.

Art. 1.9. l\. JusL LÇd r·l<.·c1~rdl cri l1r~ Vu.I-c.H~ g';l c·t' i d i h LJd ed

dirimir conflitos fundliír los n a s 1.'('(1 .iõêr, do tcn~;;i() soe i d 1 .

Sala da Subcomizs5o da polít..i.ca Agr.i.cóld c !-'llll(b:in" c

da Reforma 1\grária, as 14 hOl",IS de 2<1 de rnn.ío c1c 1 9,3",.

/

C_'__o l ~~ v ,__~_,_-l-.. _.~ __'-.

Com.La uuLn La mM,\I,lJO LINI\ J'LJ,IIO
(

Relator

)
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