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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETAHIA GERAL DA MESA
I. _

TITULO VII - DA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA

I~ROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-0-0-00o-00-oo~

TÍTULO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

REF.: 7-1-0-000-00-00-*
CAPÍTtJ:..O I
DOS P·'tNCÍPIOS GERAIS, DA IN
TERVEhf:ÃO DO ESTADO,
DO ~~GIHE DE PROPRIEDADE DO
SUBSOLO
E DA ATIVIDADE ECONÔMICA

REF.: 7-1-0-199-00-00-*
Art. 199. A ordem eco

nômica, :fundada na valorização
do 'trabalho humano e na livre
iniciativa, 'tem por :fim assegu
rar a 'todos exis'tência digna,
con:forme os di'tames da justiça
social e os seguin'tes
principios:

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 199-00-00-*
Art. 199. A ordem econômi

ca, :fundada na livre iniciativa
e na valorização do 'trabalho
humano, 'tem por :fim assegurar a
'todos exis'tência digna, con:for
me os ditames da justiça so
cial, observados os scguin'tes
principios:

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01402-e
JOSÉ tlENDONÇA BEZERRA PFL
EHENDA SUBSTITUTIVA
Disposi'tivo Emendado: Artigo 199

Dê-se à in'tegra do artigo 1~9 do proje'to de Constituição.
da comissão de sis'tcmatização. a seguin'te redação:

"Ar't. 199 Fundada na valori~ do 'tr:abalho e na liber-
dade de iniciativa, Q ordem econômica 'tem por :finalid:ade ga
ran'tir a 'todos vida digna. socialmen1:e jus'ta. obsezvados os
scguin'tcs principios:

I soberania nacional;
11-_ propriedade privada;
111 _ :função social da propried:ade;
IV livre concorrência;
V _- pro'tcção QO consumidor e ;lO llleio ambien1:e;
VI _ redução das desiguald:ades regionais e sociais;
VII _ busca do pleno emprego;
VIII atendimento ~s peculiaridades das empresas de pe-

queno porti.
§ único _ É assegurado a qualquer pessoa e exercicio de

'todas as atividades econôm~cas. independentemen1:e de au'toriza
ção de órgãos públicos, salvo nos casos previs'tos em lei, jus
'ti:fiCQdos pela pro'tcção dos in'teresses da coletividade compe
'tindo à iniciativa privadQ organizar e desenvolver as ativida
des econômicas."

I
w
I

REF.: 7-1-0-199-00-01-~ • IREF.: 199-~0-01-*

I - soberanJ.a nat:J.O- I - IDENTICO

nal; -------------------------------
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REF.: 7-1-0-199-00-02-* REF.: 199-00-02-*
11 - propriedade pri- 11 - IDÊNTICO

vada; -------------------------------
-------------------------------
REF.: 7-1-0-199-00-03~ REF.: 199-00-03-*

111 - %U~o social da 111 - IDÊNTICO
propriedade; --------------------------------------------------------------
REF.: 7-1-0-199-00-04-* REF.: 199-00-04-*

IV - livre concorrên- IV - IDÊNTICO

cia; --------------------------------------------------------------
REF.: 7-1-0-199-00-05-* REF.: 199-00-05-*

V - de%esa do consumi- V - IDÊNTICO

dor; --------------------------------------------------------------
REF.: 7-1-0-199-00-06-* REF.: 199-00-06-*

VI - dtiesa do meio VI - IDÊNTICO

ambiente; --------------------------------------------------------------
REF.: 7-1-0-199-00-07-* REF.: 199-00-07-*

• VII -.red~ção das d:- VII - IDÊNTICO
s~gualdadcs reg1ona~s e soc~- -------------------------------
ais;
-------------------------------
REF.: 7-1-0-199-00-00-* REF.: 199-00-00-*

VIII - pleno emprego; VIII - buSCãl do pleno em-
------------------------------- prego;-------------------------------
REF.: 7-1-0-199-00-09-* REF.: 199-00-09-*

IX - tratamento %avo- IX - tratamento %avorecido
recido para as empresas naede- para as empresas brasileiras de
nais de pequeno porte. pequeno porte.
------------------------------- -------------------------------
-REF--.-:-7--1::---:0:---:1:-:9:":9:--:":0:":0---=9-=9--~*----II---------------+---------------I·EME~...,ND="'A,..:--,2.,.P--0--0--0--8--0--..,,6----------------------1

------------------------------- AFFONSO CAMARGO PTB
EMENDA ADITIVA

Inclua-se como Ítem II do Artigo 199 do Projeto de eonsti-

I
~

I
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.:!7-1-0-199-00-99-* <COnt.>

REF.:' 7-1-0-199-99-00-*
Parágra:Eo único. É as

segurado a qualquer pessoa o
excrc:icio de todas as ativida
des econômicas, independente
mentel de autorização de órgãos
públil::os, salvo nos casos pre
vistos em lei._____L _

~~~~_~:~:~:2::::::~2:~ _

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 199-99-00-*
Parágra:Eo único. À inicia

tiva privada compete, preferen
cialmente, organizar e desen
volver a atividade econômica. É
assegurado a todos o livre e
xercicio de 'lualquer atividade
econômica, independentemente de
autori'Zação de órgãos públicos,
salvo nos casos previstos em
lei.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

"tuição <A> da comissão de sistematização, remunerando-se os
demais itens, o seguinte principio:

II _ Produção de Bens Essenciais;

EMENDA: ZPOOZ6G-4
NARCISO MENDES PDS
Emenda supressiva
Dispositivo emendado e parágra:Eo único, do :art. 199
Suprima-se o parágra:Eo único do art. 199, do Projeto de COns
ti"tuição <A>.

EMENDA: ZP019G7-1
CARLOS VIRGÍLIO PDS

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao parágra:Eo único do art. 199 a seguinte redação:
".Art.. 199 '" ..
Parágra:Eo -único _ A iniciativa privada é livre para orga

nização de órg50s públicos, salvo nos casos previstos nesta
COnsti"tuição.n

EMENDA: ZP00616-7
FRANCISCO BENJAMIM PFL

Acrescente-se ao art. 199 o seguinte parágra:Eo ~, passan
do o atual parágra:fo único a parágra:fo 19

,,§ Zg - Fica vedada em qualquer negócio jurídico a capita
lização de juros, sendo nula qualquer claúsula no sentido, a
inda que expressamente convencionada.n

I
VI

I

EMENDA: ZP00331-1
ADROALDO STRECK PDT
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. ZOo

Dê-se ao art. ZOO do Projeto de consti"tuinc;:ão a seguinte
redação:

Art. ZOO _ A lei insti"tuirá programas destinados a :Eorta
lec:er a empresa nacional melhorando suas condições de c:ompeti
tividade interna e internacional mediante: '

REF'i 7-1-0-2:00-00-00-*
: Art. ZOo. Será consi-

derada empresa nacional a pes
soa jurídica consti"tuída e com
sede'no Pais, cujo c:ontrole de
cisório e de capital votante
esteJa, em =<Ster permanente,
exclusivo e incondicional, sob
a titularidade direta ou indi
reta de pessoas ~isicas domici
liadas no País ou de entidades
de direito público interno.

REF.: ZOO-OO-Oo-*
Art. ZOO. Será consider::K1a

empresa brasileira aquela cons
tituída sob as leis brasileiras
e que tenha no País sua sede e
administração.

EMENDA: ZPOOOS7-6
ANTONIO UENO PFL
EMENDA SUPRESSIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. ZOO do Título VII
mica e Financeira capi"tulo I.
suprimir a express~o: n •••decisório e ••• n

_ Da Ordem Econô-
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-1-0-Z00-00-00-X (Cont.>

EHEND~ DO CENTRÃO EHENDll.S COLETIVll.S EliENDll.S '1NDIV'1DUA'1S

I incentivos e beneEicios ~iscais e creditícios di~ercn

dados;
1'1 _ proteção especial às atividades consideradas estraté

gicas para a dc:fesa nacional ou para o desenvolvimento tecno
lógico;

III _ na aquisição de bens e serviços, o Poder Público
dará tratamento p~ercncial à empresa nacional:

Parágr~o único _ A lei dc:finirá as empresas que poderão
gozar os benc:ficios previstos neste artigo.

EMENDA: 2P00010-G
JOSÉ AGRIPINO PFL

Dê-se a seguinte redação ao artigo 200:
Artigo 200 _ A lei instituirá programas destinados a ~or

talecer a empres::l nacion.õ1l, melhorando suas condições de com
petividnde interna e intcrn::lcional mediante:

I incentivos e benc:ficios ~iscais e crediticios;
II- proteção especial às atividades consideradas estraté

gicas pãra dc:fcsa nacional ou para o desenvolvimeto tecnoló
gico;

11 _ tratamento prc:fercncial na aquisição de bens e servi
ços pelo Poder Público;

Parágr~o único A lei dc:finirá as empresas que podcrão
gozer os benc:ficios previstos neste artigo.

EHENDA: 2P010GS-2
ÁTILA LIRA PFL

Dêse ao art. 200, do projeto "A" da Corniss~o de Sistemati
zação, a seguinte redação:

Art. zoo _ scrá considerada empresa nacional a pessoa ju
ridica constituid::l e com sede no p::lis, cujo o controle decisó
rio e de c,õ1pital votante esteja, em caráter permanente e ex
clusivo, sob ::l titul::lridade direta ou indireta de pessoas ~i

sicas domiciliad::ls no Pais ou de entidade de direito público
interno.

§ 1S! _ Será consider::lda empresa brasileira de capital es
trangeiro a pessoa juridica constituida, com sede e direc;:fío no
Pais, que MO preencha os requisitos deste artigo.

§ Z~ _ A lei instituirá programas destinados a ~ortalecer

as condiçÕeS de competitividade interna e internacional do ca
pital nacional priorizando para c:feito de concessão de incen
tivos ~iscais e credi~icios e de prc:fcrência nas compras do
setor público:

I _ os produtos e serviços cuja comercialização e presta
çiiío estejam protegidos por patentes industriais, registros' de
marca e direitos autorais pertencentes à peSSOGlS ~isicas e ju
ridicas domiciliadGls no PGlis.

I
0\

I
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REF.: 7-1-0-Z00-00-00-* <Cont.>
11 _ cumulativamente quando comercializados ou prestados

por empresa nacional.
§ 3~ _ A lei poderá conceder proteção especial às ativida

des consideradas estratégicas para a defesa nacional para as
indústrias de ponta.

EMENDA: ZP01Z31-1
VLADIMIR PALtlEIRA PT

Dê-se nova redaç.":ío ao art. ZOO. e respectivos parágra:Eos.
do Projeto de Constituição da Comissão de sistematizaç.~o:

"Art. 200. Empresa brasileira é aquela constituida sob as
leis brasileiras e que tenha sua administração sediada no
pais.

§ 19 _ Empresa brasileira de c<~pital nacional ou empresa
nacional é a pessoa juridica constituida e com sede no Pais.
cujo controle decisório e de capital votante esteja. em
caráter pezmanerrte , exclusivo e incondicional, sob a titulari-
dade direta ou indireta de pessoas :fisicas domiciliadas no I
Pais ou de entidades de direito público interno.

§ zg _ Será considerada empresa brasileira de capital es- ~

trangciro a pessoa juridica constituida, com sede e direção no I
Pais, que não preencha os requisitos deste artigo.

§ 3g _ A lei instituirá programas destinados a :for~lecer

as empresas nacion.~is e melhorar suas condições de compctiti
vidade interna e externa mediante:

I incentivos e beneficios :fiscais e crediticios di:feren
ciados;

11 _ proteção especial às atividades consideradas estraté
gic.~s para a defesa nacional ou para o desenvolvimento
tecnológico."

EMENDA: ZP01351-1
ALDO ARANTES PC DO B

EtlENDA MODIFICADA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. ZOo

Dê-se ao art. ZOO do Projeto de Constituição a seguinte
redação:

"Art. ZOO _ É considerada empresa nacional, para todos os
:fins de direito, aquela cujo c.~pital pertença a brasileiros
domin.~cialiados no pais. e que. constituida com sede no pais.
nele terula o centro de suas decisões, ressalvadas as micro e
pequenas empresas previstas no art. Z12 desta Constituição".

PHDB
artigo 200. acrescentando-se-lhe parágra:Eo único
os atuais parágra:Eos, a seguinte redação:

EMENDA: ZP01506-9
ALBANO FRANCO

Dê-se ao
e suprindo-se



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETJIlUA GERAL DA MESA

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

PMDB
A EMENDAR-SE: ART. 200, DO PROJETO DE CONSTI-

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-1-0-200-00-00-* <Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Art. ZOO - Empresa Brasileira, para todos os :fins de di
reito, é aquela constituida sob as leis brasileiras e que te
nha sede e administra~~o no Pais.

Par5gra:Eo Único - Lei Complementar determillQrá as condi
ções em que terão tratamento privilegiado em determinados se
tores da atividade econômica, as empresas brasileiras cujo
controle decisório e de ~~pital pertença a brasileiros.

EMENDA: ZP0170a-a
DOMINGOS JUVENIL

DISPOSITIVO
TUIÇAO <A>

O ART. ZOO passa a ter a seguinte redação:
Art. 200 _ Será Considerada empresa nacional a pessoa ju

ridi~~ constituida, com sede no Pais e cujo controle decisório
e de capital votante esteja sob a titularidade de brasileiros
domiciliados no Pais ou de entidades de direito público
interno.

EMENDA: ZP01001-7
Luís EDUARDO PFL

ENENDA SUBSTITUTVA
Dispositivo Emendado: Artigo 200
Dê-se a seguinte redação à integra do ltrtigo 200 do Proje-

to de Constitui~~o, da Comissão de sistematização,
acrescentan-Ihe parágra:Eos:

Art. zoo _ Considera-se empresa brasileira aquela legal
mente constituida no Pais, e que nele tenha sua sede e
administração.

§ 1~ _ Lei complementar definirá o conceito de empresa
brasileira de capital nacional para efeito de possibilitar-lhe
a concessão temporária de beneficios e proteção especiais,
para o desenvolvimento de atividades consideradas estratégicas
à de:Eesa n.~c:ional ou imprescindiveis ao desenvolvimento tecno
lógico do Pais.

§ Z~ _ O Poder PUblico dará tratamento pre:Eerenc:ial à a
quisi~~o de bens e serviços produzidos no Pais, por empresas
brasileiras.

§ 3~ A lei disciplinará os investimentos de capital es-
trangeiro ,-podendo incentivá-los no interesse naiconal, assim
como disporá sobre os lucros dele decorrentes, :favorecendo seu
reinvestimento no Pais e regulando sua remessa para o
cx1:erior.

EMENDA: ZP01920-0
ABIGAIL FEITOSA PMDB

substitua-se no Titulo VII, da Ordem Econômica e Financei-

I
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REF.: 7-1-0-Z00-00-00-* <Cont.>

REF.: 7-1-0-200-01-00-*
§ 19 Será considerada

empresa brasileira de capital
estrangeiro a pessoa juridica
constituida, com sede e direção
no Pais, que não preenchd os

ElJI:NDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EllENDAS INDIVIDUAIS

ra, capitulo I, Art. 200.
será considerada empresa nacional a pessoa juridica cons

tituida e com sede no Pais, cujo controle decisório e de C<õlpi
tal esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondiciolkõll,
sob a Titularidade direta ou indireta de pessoas ~isicas bra
sileiras domiciliadas no Pais, ou por entidades de direito pú
blico interno.

EHENDA: ZP019DS-4
C~LOS VIRGÍLIO PDS

EMENDA SURSTITUTIVA
Dê-se ao artigo ZOO e seus parág~os a seguinte redação:
"Art. 200 Será considerada empresa brasileira aquela

constituida sob ás leis brasileiras e que tenha no Pais sua
sede e administra~~o.

§ 19 Será considerada empresa brasileira de capital na
cional a p;;;ssoa juridica constituída e com sede no Pais, cujo
controle de c:a'pital votante esteja, em caráter permanente, sob
a titularidade direta ou indireta de pessoas ~isicas domici
liadas domiciliadas no Pais ou de entidades de direito público
interno.

§ _ A lei não eriará discriminação ou restrição entre
empresas. em razão da nacionalidade de origem de seu capital,
obedecidas as diretrizes econômicas do Poder Executivo e res
salvado o prescrito nos §§ 3 e 4.

§ 32 A lei instituirá programs destinados a ~ortalecer

as condições de competividadedre interna e internacional do
capitnl nacional, priorizando para e=feito de concessão de in
centivos ~iscais e crediticios e de pre=ferência nas compras do
setor público:

I _ os produtos e serviços cuja comercialização e presta
ção estejam protegidos por patentes industriais, registros de
ttk';l.t:"ca e direitos autorais pertencentes a pessoas ~isicas e
juridic<';ls domiciliadas no Pais;

11 _ cumulativamente quando comercializados ou prestados
por empresa naciolk';ll.

§ 4~ _ A lei poderá conceder proteção especial às ativida
des consideradas estratégicas para a de=fesa nacional e para as
iudústri~s de ponta.

EHENDA: 2P01GGZ-6
ORLANDO PACHECO PFL

suprima-se o § 1~ do art. ZOO e dê-se a seguinte redação
ao § Z~ que passará a ser o § 1!1 e, .:linda, as seguintes reda
ções aos §§ zg e 3g do art. 200, capitulo I, Titulo VII do
projeto de constituição:

I
1.0

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAl. DI\. MESI\.

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

requisitos deste artigo.

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Art. ZOO _ será considerada empresa nacional a pessoa .••

§ 1~ A lei instituirá programas destinados a :fortalecer
a empresa iiacional e melhorar suas condic;:õcs de competitivida
de interna e internacional mediante:

I incentivos e benc:Eicios :fiscais e crediticios di:feren
dados;

11 proteção especial às atividades consideradas estraté
gicas para a dc:Eesa nacional ou para o desenvolvimento
tecnológico.

§ 2~ _ Na aquisição de bens e serviços. o poder público
dará tratamento prc:fcrcncial à empresa nacional.

§ 3g Nos setores econômicos considerados estratégicos.
para o desenvolvimento nacional. para bene:ficiar-se do dispos
to nos §§ 19 e 2a. a lei poderá exigir que a empresa nacioll.'ll
também detenha o controle tecnológico em caráter permanente.
exclusivo e incondicional.

I _ É considerado controle tecnológico o exercício. de di
reito e de :fato do poder decisório para desenvolver. gerar.
adquirir e absorver a tecnologia de produto e de processo de
produção ,

.....
O

I

REF.: 7-1-0-200-0Z-00-* REF.: ZOO-OZ-OO-*
§ Z~ A lei instituirá § Zg A empresa brasileira

progra=s destinados a :fortale- de capital nacional poderá go
ecr o c;)pital nacional e melho- zar. na :for= de lei complemen
rar suas condições de competi- tar especi:fica. de proteção e
tividade interna e internacio- benc:ficios especiais
n;ü mediante: temporários para· desenvolver
------------------------------- atividades consideradas estra-

tégicas à dc:Eesa nacional ou
imprescindiveis ao desenvolvi
mento tecnológico do Pais.

REF.: 7-1-0-Z00-02-02-*
11 - proteção especial

às ati', idades consideradas es
tratég:'cas para a de:fesa nacio
nal ,~para o desenvolvimento
tecnológico.

REF.: ZOO-02-00-*
§ Zg A empresa brasileira

de capital nacional poderá go
zar. na :forma de lei complemen
tar espcci:fica. de protCç.;;lO e
benc:ficios especiais
temporários para desenvolver
atividades consideradas estra
tégicas à dc:Eesa nacional ou
imprescindiveis ao desenvolvi-
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mento tecnológico do Pais.
REF.: 7-1-0-Z00-0Z-0Z~<COnt.)·-------------------------------

REF.: 7-1-0-200-03-00~ REF.: 200-03-00~

§ 3!! Na QCluisição de § 32 O Poder Público dará
bens e serviços, o Poder públi- tratamento prc:fc.rencial Q aqui
co dará tratamento pre:ferenci:;al sição de bens e serviços produ
à empres:;a nacional. zidos no p1'1ís, por empresas

brasileir:;as.

EMENDA: 21'00054-1
ANTONIO UENO pFL
EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: Parágra:fo 32 do Art. ZOO do Tí1:ulo VII _
Da Ordem Econômica e Financeir:;a capítulo I
Dar a seguinte redação: -
§ 3~ Na aquisição de bens e serviços, o poder público dará
tratamento pre:ferencial à empres:;a nacional, em igualdade de
condições. em termos de preço, prQ:z;o de execução e qualidade".

i-'
i-'

_ Da Ordem Econô-

PFL
EtmNDA: 21'00056-6
ANTONIO UENO
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. zoo do Tí1:ulo VII
mica e Finc')nceira _ capitulo I.
Incluir como parágra:Eo 42
§ 4~ "A Lei não discriminará as empresas legalmente constituí
das no Pais".

REF.: 7-1-0-Z00-04-00-*

EMENDA: 21'00906-9
HÉLIO DUQUE PMDB

Acrescente-se ao § 142 do art. ZOO e artigo ao Ato das Dis
posições COnstituc:ionais Gerais e Tr:;ansitórias, do projeto de
Constituição <A>, na :fOrtM abaixos

Art.. 200.. .. ..
§ 14!! A organização e exploração das atividades econômicas

relacionadas com a comercialização, a nivel varejista, de ens
e merc:adoorias, definidas em lei como de uso e consumo popu
lar, compete em:lusivamente às empresas privadas nacionais ou
às pessoas :fisicas domiciliadas no Pais.

Art. As at:u.')is empresas, que não preenchalll os requisitos
do art. ZOO, § I4g, :ficarão impossibilit:;ados de qualquer eKpan
são, assim entendida o aumen'to da área :física de :funcionamento
dos estabalecimen'tos já existentes ou a criação de novos
es'tabelecimentos.

REF.: 7-1-0-201-00-00~ REF.: 201-00-00~

Art. 201. Os investi- Art. 201. Os investimentos
mentos de capital estrangeiro de capital estrangeiro poderão
serão admitidos exclusivamente ser incentivados no interesse
no interesse nacional e disci- nacional e disciplinados na
pliMdos na :fOrtM da lei. :fOrtM da lei, garantidos os di-

EMENDA: 21'01794-1
NAPHTALI ALVES PMDB

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao "caput" do artigo 201 :;a seguinte redação:
Art. Z01 _ Os investimentos de capital estr:;angeiro serão

estimulados no interesse nacional e disciplinados na :fOrtM da
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-------------------------------/reitos e as prerrogativas
REF.: 7-1-0-201-00-00~ <Cont.> constitucionais.

lei.

EMENDA: ZP01988-9
CARLOS VIRGÍLIO PDS

E~mNDA MODIFICATIVA
Dê-se ao Qrtigo '201 e seu PQrágra:fo a seguinte redação:
"Art. 201 Os investimentos de capital estrangeiro ser~

admitidos no interesse nacional, incentivados os reinvestimen
tos e regulada li! remessa de seus lucros PQra o ex1:erior, na
:forma de lei

PFL

202 O Estado somente desempenhará atividades cco
sociais em caráter suplementar da iniciativa privada

o bem comum, inclusive a segurança nacional. o

REF.: 7-1-0-201-99-00-*
PQrágra:fo único. A lei

disporá sobre os lucros do ca
pital estrangeiro, :favorecendo
seu reinvestimento no Pais e
regulando sua remessa PQra o
cx1:erior.

REF,.: 7-1-0-Z02-00-00~

Art. 202. A intervcn
çãq do Estado no domínio econô
miqo e o monopólio só serão
p~itidos quando necessários
pro;a atender aos imperativos da
segurança nacional ou a rele
vante interesse coletivo, con
:forme de:finidos em lei.

REF.: 201-99-00-*
Parágra:fo único. IDÊNTICO

REF.: 202-00-00~

Art. 202. Jl. intervenção no
domínio econômico e a explora
ção direta pelo Estado de ati
vidade econômica, só serão per
mitidas quando comprovadamente
necessárias para atender aos
imperativos da segurança nacio
nal ou a relevante interesse
coletivo, con:forme dc:finidos em
lei.

EMENDA: 2P00237-~

LÚCIO ALCÂNTARA PFL
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO ~mNDADO: Art. 201
Acrescente-se o seguinte § 2 ao art. 201 do Projeto de

Constituição <A>, passando o atual parágra:fo único a constitu
ir o § i, e, em consequência, suprima-se o inciso V do art.
207

Art. 201 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 2 A lei de que trata este artigo disciplil\Q%"á especi:fi

camerrte a participação das empresas brasileiras de capital es
trangeiro nas :;itividades de distribuição de combustiveis e lu
bri:ficantes, derivados do petróleo, e do álcool atilico hidra
tado. com vistas à :fixaç.50 dos limites máximos de participação
individual de cada empresa nas mencionadas atividades e à ve
daçã de :formação de oligopólios ou cartéis.

E~~NDA: 2P015Z0-0
RICARDO FIUZA

EMENDA SUBSTITUTIVA
Dispositivo Emendado: Artigo 202
Dê-se ao art. 202 e PQrágra:fos. do Projeto de Constitui

ção, <:lprovado pela comissão de sistematização, a seguinte
redação:

"Art.
nômicas e
e quando
exigir.

§ 1~ A exploração das atividades econômicas pelo Estado
proccssar-se-á exclusivamente por meio de empresas públicas e
de sociedade de economia mista, cujo objetivo se restringirá
às atividades autorizadas expressamente na lei complementar,
espcci:fica para cada caso de intervenção.

f-oo"
N

I
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REF.: 7-1-0-Z02-00-00-* <COnt.>

REF.: 7-1-0-Z02-01-00-*
§ 1~ Somente por lei

especi:fica a uni50. o Estado, o
Distrito Federal ou o Municipio
criarão empresa pública, socie
dade de economia mista, autar
quia ou :fundaÇ<~o. A empresa pú
blica, a sociedade de economia
mista e outras entidades que
explorem atividade econômica
sujeitam-se ao regime juridico
próprio das empresas privadas,
inclusive quanto às obrigações
trabalhistas e tributárias, ob
servado, relativmnente às :fun
dações, o disposto no artigo
178, §§ 1~ e 2~. Depende de au
torizaç:.ío legislativa, em cada
caso, .';\ criação de subsidiárias
dessas entidades, assim como a
participação de qualquer delas
em e~nresa privada.

EHENDAS DO CENTRÃO

REF.: 202-01-00-*
§ 12 Somente por lei espe.

ci:fica. a União, o Estado, o
Distrito Federal ou o Municipio
criarão empresa pública, socie
dade de economia mista, autar
quia ou :fundaÇio pública. A em
presa pública, a sociedade de
economia mista e outras entida
des que explorem atividade eco
nômica sujeitam-se ao regime
juridico próprio das empresas
privadas, inclusive quanto às
obrigações trabalhistas e
tributárias. Depende de autori
zação legislativa, em cada ca
so, a criação de subsidiárias
dessas entidades, assim como a
participaÇ<~o de qualquer delas
em empresa privada.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

§ Zg O Congresso Nacional ou simples ato do governo
determinará a cessaç50 das atividades tão logo desapareçam as
razões que motivaram a intervenç5o.

3g As empresas públic.'ls e sociedades de economia mista
submeter=se-ão ao regime juridico aplicável aos empreendimen
tos, privados, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e
tributárias, vedada a concessão de qualquer beneficio especial
não extensivel ao setor privado.

§ 4~ _ A admissão de empregados nas empresas públicas e
sociedade de economia mista será :feita. mediante concurso pú
blico, con:forme dispuser a lei complementar.

§- 52 É vedada a cessão, à a.dministração direta, de ser
vidores de-sociedades de economia mista ou de empresas públi
cas , salvo para o exercício de cargo ou :função de con:Eiança,
hipótese em que o salário e os demais bene:Eicios re:Eerentes ao
servidor serão pagos exclusivamente pelo órgão de destino.

EMENDA: 2P01336-8
liALULY NETO PFL

EMENDA ADITIVA
Acrescenta-se ao art. ZOZ do Projeto de constituição <A> o

seguinte parágra:fo 12, remunerando-se os demais:
"Art.. 20Z _ to lo .. "

§ 12 A propriedade terá :função social, cabendo ao poder
público, através da lei:

I _ reprimir o abuso do poder econômico, especialmente nos
casos de dominio de mercado, eliminação de concorrência e au
mento arbitrário de lucros;

11 _ instituir um sistema de proteção ao consumidor;
111 _ criar autarquia destinada à repressão do abuso do

poder econômico e à proteção do consumidor.'

w
I

pú
eco

gozar
MO-

REF.: 7-1-0-202-02-00-*
§ Z2 As empresas

blicas e as sociedades de
nomia mista não poderão
de privilégios :fiscais

REF.: 20Z-0Z-00~

§ Z2 IDÊNTICO
EMENDA: ZP00267-6
NARCISO MENDES PDS
Emenda supressiva
Dispositivo emendado: § 2~, do art. ZOZ
suprima-se o § 22 do art. zoz do Projeto de COnstituição <A>
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dias
pro
ser-

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

extensivos às do setor privado.

REF.: 7-1-0-202-03-00-*
9 3~ Estatuto estabe

lecido por lei regulamentará as
relações da empresa pública com
o Estado e a sociedade.

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMEND.l\.S INDIVIDUAIS

EMENDA: 21'00974-3
ALBÉRICO CORDEIRO PFL

Emenda aditiva.
Acrescente-se, como §§ Z2 e 32 do art. 20Z, :fazendo-se as

renumerãlçõcs subsequentes, o seguinte texto:
"Ar"t.. 202.. .. to ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " ..
9 22 À exceção do Departamento de Imprensa Nacional, do

centro Gráfico do senado Federal e dos Diários Oficiais dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municipios, a organi
:z:ação de indústria gráfica é de competência exclusiva da ini
ciativa priva.

9 3~ Lei especial editada até 180 <cento e oitenta>
após a promulgação desta Constituição definirá prazos e
cesso de desativação do parque grá:fico hoje existente no
viço público."

EMENDA: 21'01641-3
C.l\.RLOS C.l\.RDIN.lI.L 1'DT

Acrescenta ao 9 32 do Qrt. Z02 "in :fine" as expressõcs
"estabelecendo a participação eletiva dos empregados em sua
gestiilo", passando o § 3. a ter a seguinte red:1ção:

"9 3~ _ O Estatuto estabelecido por lei regulamentará as
relações da empresa pública com o Estado e a sociedade, asse
gurando a participação ele'tiva dos empregados em sua gestoo".

~
I

REF.: 7-1-0-202-04-00-* REF.: 202-03-00~

9 42 A lei reprimirá a § 32 A lei reprimirá a :for-
:formação de monopólios, oligo- maç2.ío de monopólios, oligopó
pólios, cartéis e toda e qual- lios, c:artéis e toda e qualquer
qucr :fortn.') de abuso do poder :forma de abuso do poder econô
econômico que tenha por :fim do- mico que tenha por :fim dominar
minar o mercado, eliminar a li- o mercado e eliminQr a livre
vre concorrência ou aumentar concorrência.
Qrbitrariamente o lucro. -------------------------------

REF.: 7-1-0-20Z-05-00~

9 52 A lei, sem pre
juizo da responsabilidade indi
vidual dos integrantes da pes
soa juridica, estabelecerá a
responsabilidade criminal des
ta, sujeitando-a às penas com-

EMENDA: 21'01275-2
BR.l\.NDÃO MONTEIRO PDT

Dá nova redação ao § 42 do art. Z02.
"& 4~ _ A lei repimirá a :formação de monopólios, oligopó

lios, cartéis e toda e qualquer :forma de abuso do poder econô
mico que tenha! por :fim dominar o mercado, eliminar a livre
concorrência ou aumentar arbitrariamente o lucro, criando Tri
bunal Administrativo autônomo destinado a assegurar os princi
pios constutcion.')is da ordem econômica."
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ao Art. 202. do Projeto de COnstituição. o

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

patíveis com sua natureza, nos
crimes praticados contra a or
dem c,-onômica e :financeira c a
econo~ia popular.

REF.: 7-1-0-202-06-00-*

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00637-0
DARCY DEITOS PHDB

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. 202 do Projeto de COnstituição

(A)

Acrescente-se,
seguinte parágra.:fo:

"Art.. ZOZ to to to to to to OI ..

§ 12 -
§ 22
§ 32
§ 42
§ 5~

§ 62- A lei disporá, em de:fesa do consumidor. sobre meca
nismos de-combate à especulação dos preços, determinando a :fi
xação , sempre que possível. nas :fontes produtoras, dos valores
:finais de venda dos produtos essenciais à população.

E~mNDA: 2P01034-2
ALFREDO CAMPOS PHDB

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. ZOZ
Adite-se ao art. 202 do Projeto de COnstituição. o

parágra.:fo abaixo:
lI§ 62 _ Nenhuma sociedade civil ou comercial será privada

do acesso a incentivos ou proibida de atuar em qualquer ramo
de atividade, em razão de sua :forma jurídica."

.....
VI

I

REF.: 7-1-0-203-00-00-* REF.: 203-00-00-*
Art. 203. ,<:Orno agente Art. 203. come agente nor-

normativo e regulador da ativi- mativo da atividade econômica,
dade econômicr' o Estado o Estado exercerá :funções de
exercerá :funções de controle, :fiscalização, incentivo e pla
:fiscalizaç5o, incentivo e pla- nejamento. sendo este imperati
ncjamento, sendo este imperati- vo para o setor público e indi
vo para o setor público e indi- cativo para. o setor privado.
cativo para o setor privado. -------------------------------
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REF.: ~-1-0-203-01-00-*

§ 19 A lei apoiará e
estilllulQrá o cooperativismo e
outras :formas de
associativismo.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 203-01-00-'.(
§ 19 A lei apoiará e

estimulará o cooperativismo ,
assegurando sua auto-gcstão, e
outras :formas de
associativismo.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01G97-9
FAUSTO FERNANDES

Acrescente-se ao §
eRprcss50: "inclusive
:fiscais".

PMDB
19 do art. Z03, in :fine, a seguinte

mediante concessão de incentivos

REr.: 7-1-0-Z03-0Z-00~

§ Zg A lei disporá que
obras, serviços, compras e a
lienações da administração pú
blica direta e indireta, nos
três níveis de governo, somente
serão contratados mediante pro
cesso de licitação que democra
tize o acesso e permita igual
dade de condições a todos os
participantes.

REF.: ~-1-0-203-03-00~

§ 3~ O Estado
organi:.:.ará a atividooe garim
peir... em cooperativas, levando
em conta a proteção ao meio am
biente e a promoção econômico
social dos garimpeiros, dando
lhes prioridade na autoriz~~o

ou concessão para pesquisa e
lavra dos recursos e jazidas
minerais, nas áreas onde já es
tejam at'W'mdo.

REF.: Z03-0Z-00-'.(
§ Zg Ressalvadas os casos

especi:ficados em lei, as obras,
serviços, compras e alienações
da ooministração pública direta
e indireta, nos três níveis de
governo, serão contratados me
diante processo de licitação
que assegure igualdade de con
dições a todos os concorrentes,
respeitooas as e:Kigencias de
quali:ficações técnicas e econô
micas e garantido o pagamento
pelo valor corrigido.

REF.: 203-03-00-'.(
§ 3~ O Estado regulamentará

a atividade garimpeira em coo
perativas, levando em conta a
proteção ao meio :.:unbiente e a
promoção econômico-social dos
garimpeiros. Satisfeitos os re
quisitos técnicos e econômicos,
as cooperativas têm prioridade
na autorização ou concessão
para pesquisa e lavra dos re
cursos e jazidas minerais, n.-':lS

EMENDA: 2P00055-0
ANTONIO UENO PFL
EMENDA ADITIVA.
DISPOSITIVO EHENDAQO: Art. 203 do Projeto de Constituição.
Inclu."l-se no Art. 203 do Projeto de Constituição/Titulo VII/Da
Ordem Econômica e Financeira/capitulo I/Dos Principios Gerais,
da !ntervcnç.";ío do Estado, do Flegime de Propriedooe do subsolo
e da atividade econômica, os seguintes parágra:Eos:
Art. Z03d ••••
§ 2~ _ O Cooperativismo será estimulooo eomo instrumento de
desenvolvimento n.-':lcional, organizando-se, :funcionando e se au
tocontrolando na :forma de legislação própria.
§ 351 _ O Ato cooperativo, praticado entre a Associação e a Co
operativa, ou entre COoperativas associadas, na realização de
serviços, operações e atividades que constituem o objeto so
cial, não implica operação de mercado ou contrato de compra e
venda de produto, mercadoria ou serviço, estando, como tal,
imune á tributaç."io.
§ ~g Os programas de ensino o:ficiais incluirão a educação
cooperativista em todos os níveis, visando a expansão do sis
tema cooperativista brasileiro, sobretudo no meio rural.
§ 5~ _ O cooperativismo de crédito será utilizado como instru
mento apto ao :fortalecimento do sistema, dentro das norm.-"lS o
peracionais e:fi~"lzes.

EMENDA: 2P0033G-2
I1ltRCOS LIUA PMDB
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 203 do Projeto de Constituição
(A) da Comissão de sistematização.

Hodi:fica-se a redação do & 3~ do Art. 203, a saber:
"Art. 203 _ •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••

-------------------------------------------------------------.
EMENDA: 2P01790-8
JOSÉ LOURENÇO PFL

Dê-se ao § 351 do art. 203 do Projeto a seguinte redação:
,,§ 351 _ O Estado favorecerá a organização da atividade ga-

I-'
0\

I
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-------------------------------Iáreas onde já estejam atuando,
REF.: 7-1-0-203-03-00-* <Cont.> na ~orma da lei.

REF.: 7-1-0-203-04-00-*
§ 4~ Lei complementar

estabelecerá as diretrizes e
bases do planejamento do desen
volvimento nacional equilibra
do, dc:Einindo:

REF.: 7-1-0-203-04-01-*
I - os critérios de

zoneamento econômico articula
dor dos investimentos públicos
e norteador dos investimentos
privados;

REF.: 7-1-0-203-04-02-*
11 - o sistema nacio

nal de planejamento econômico e
social, que :funcionará intera
tivamente com o regional.

rimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção ao meio
ambiente e a promoção econômica e social dos garimpeiros,
dando-lhes prioridade na autorização ou concessão par pesquisa
e lavrados recursos e jazidas minerais, nas áreas onde já es
tejam atuando."

EMENDA: 2P02033-0
RAQUEL CÂNDIDO PFL

Modi~icar o parágr~o 3g do art. 203 da Ordem Econômica e
Financeira, passando o seu texto a ter o seguinte teor:

Art", 203 '" '" '" '" .. '" .. '" '" '" .. '" '" '" '" '" .. '" '" ..
§ 3g _ O-Estado organizará a atividade garimpeira em coo

perativas, levando em conta a proteção ao meio ambiente e a
promoção econômico-social dos garimpeiros, dando-lhes priori
dade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos re
cursos e jazidas minerais, nas áreas onde já estejam atuando.

~

-...J

I

REF.: 7-1-0-204-00-00-*
Art. "204. Incumbe ao

Estado, diretamente ou sob o
regime de concessão ou permis
são, por prazo determinado e
sempre através de concorrência

REF.: 204-00-00-*
Art. "204. A autorização,

permissão ou concessão para a
prestação de serviços -públicos,
sempre mediante licitação, será
regulada por lei, que disporá

EMENDA: 2POOZZ1-0
DENISAR ARNEIRO PMDB

Emenda modi:ficativa ao art. 204
Art. 204. Incumbe ao Estado, diretamente ou

concessão ou permissf.io, a prestação de serviços
pública.

sob regime de
de utilidade
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públic:..",. a prestação de servi-I sobre:
" .

ços pUL11cos. -------------------------------

REF.: 7-1-0-204-02-00-*

REF.: 7-1-0-204-02-01-*

REF.: 7-1-0-204-99-00-*
P=ágra:fo único. A lei

disporá sobre:

parágra:eo único. A lei disporá sobre:
I O regime das empresas concessionárias e

permissioii5.rias :federais. es"tadua.is e municipais. o cará't'cr
especial do corrtzrrto e sua. prorrogação. e :fixará as condições
de caducidade e rescisão da concesaão ou Permissão.

11 Os direi"tos dos usuários.
III- Tari:fas que permi"tam cobrir os cus'tos a remunerQÇão

do c:.')pi"tal. a depreci~o do equdpamerrto e o melhoramento dos
serviços.

IV _ A obrigatoriedade de manter serviço adequado.

EMENDA: 2P00234-0
JOÃO REZEK PHOB

Acrescente-se ao capítulo I Título vII do Art. 2011
Da Ordem Econômica e Financeira
J\r"t.. 204 '" ..
,,§ II Nfio será permitida Q existência de monopólio.

oligopólios e c:.;rteis na exploração dos serviços rodoviários
in"termunicipais e interestadua.is de transporte coletivo de
passageiros. "

EUENDA: 2P01970-1
FRANCISCO AMARAL PMDB

Ao ar"tigo 204 do Proje"to de COnstituição <A>. da comissão
de Sistcm.':l"tiznçf.io. Qcrcscente-se o seguinte:

,,§ 2R _ li. instituic;:.~o e arrecadação de tributos e preços
cujos :fa"tos geradores sejam inerentes a serviços públicos con
cedidos. compete ao poder que de"tem o controle acion.~io da
empresa pública ou sociedade de economia mista concession.~ia.

§ 3!1 No caso da concessdonárda ser uma empresa privada a
compe"tência re:ferida no parágra:eo anterior será do poder
concedente".

i-'
00

I

REF.: 7-1-0-204-99-01-*
I - o regime das em

presas concessionárias e
permissioll.~ias de serviços pú
blicos. o caráter especial de
seu contrato e de sua. prorroga-

REF.: 204-00-01-*
I - IDÊNTICO
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ção , e as condições de caduci
dade. :fiscalização. rescisão e
reversão da concessão ou per
missão;

REF.: 7-1-0-Z04-99-0Z-*
11 - os direitos dos

usuários;

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: '204-00-0Z-*
Ir - IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP0100Z-4
STÉLIO DIAS PFL
Emenda modi:ficativa
Dispositi\10 emendado: Modi:ficar o inciso II. do Parágra:fo úni
co do Artigo 204, Titulo VII Da Ordem Econômica e Finaceira,
do capitulo I Dos Principios Gerais. qa Intervenção do Estado,
do Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica.

Modi:fica o inciso lI, do Parágra:fo único do Artigo 204 do
Projeto de constituição da COmissão de Sistematização. a se
guinte redação:

Art. 204
parágra:fo-único _ A lei dispóra sobre:
I
11- _ os direitos dos usuários, iclusive quanto a ~~ par-

ticipação na gestão administrat~va das empresas
concessionárias e permissionárias de serviço público.

\O
I

EMENDA: ZP01Z83-3
NOEL DE CARVALHO

Dá nova redação ao
ter a seguinte redaç.".ío:

"11 Da direitos do
lização dãs concessões."

PDT
inciso II do Art. Z04. que passará a

usuário e sua participação na :fisca-

REF.: 7-1-0-Z04-99-03-*
III - tari:fas que per

mitam -:-.abrir o custo. a remune
ração ~ ") capital, a depreciação
de cqu~pamcntos e o melhoramen
to d,:.,; serviços;

REF .: '204-00-03-*
III - IDÊNTICO

EMENDA: '2POOS66-7
ANTÔNIO PEROSA Pl:IDB

Emenda Modificativa ao Artigo 204. Parágra:Eo único, inciso
III:
111 _ Tarifas que permitam cobrir o custo, a remuneração do
capital e a depreciaç.".ío de equipamentos;

EMENDA: ZP01Z1Z-4
IRMA PASSONI PT
Dê-se nova redação ao inciso 111 do parágra:fo único do art.
204 do Projeto de constitui~o da COmissão de sistematização:
"Art. 204.
Parágra:fo único.
111 - política tarifária;



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINJ\.NCEIRlI.

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-1-0-204-99-04-*
IV - a obrigatoriedade

de manter serviço adequado.

REF.: 7-1-0-205-00-00-*
Art. Z05. As jazidas,

minas e demais recursos mine
rais e os potenciais de energia
hidráulica constituem proprie
dade distinta da do solo, para
e:Eeito de C}{j)lora<?o ou apro
veitamento industrial, e per
tencem à Uni:.ío.

EMENDAS DO eENTRÃO

REF.: 204-00-04-*
IV - IDÊNTICO

REF.: 205-00-00-*
Art. Z05. As jazidas, minas

e demais recursos minerais e os
potenciais de energia
hidráulic~ constituem proprie
dade distinta da do solo, para
e:Eeito de exploração ou
aproveitamento.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZPOOZ10-0
TITO COSTA PMDB

Emenda lIIOdi:ficativa e aditiva
Dispositivos emendados: artigos ZZ, 2Z-II, Z3-XVIII, 24,

20-1, 39, 205 e Z05 §1, todos referentes à questão de águas.
rios e lagos. .

O inciso lI, do Art. ZZ, do Projeto, passa Q ter Q scguin
'te redaçfío:

Art. ZZ••••
II _ os lagos e quaisquer correntes de águ:l em terrenos do

seu domínio, ou que banhem mais de UII\ Estado, constituam limi
te com outros países ou se estendam Q território estrangeiro;
as águas subterrâneas cujos depósitos ll."li:urais estejam subja
centes ao território de m."lis de UII\ Estado; e as águas supcr:fi
ciais e subterrâneas situadas nos Territórios.

Inclua-se. no art. ZZ, do Projeto. o § 3~. com Q seguinte
redação:

Art. 2Z••••
§ 32 li. uni50 poderá 'transferir para o dominio municipal QS

águas de interesse exclusiv<mlCnte local, situadas nos
Territórios.

O inciso XVIII. do -ar't. 23, do Projeto, passa a ter a se
guinte redaçao:

Art. Z3••••
XVIII _ de:Einir Q política e o sis'tem:õ\ nacional de gcren

ci<mlCnto de recursos históricos, os critérios de ou'torga dos
usos das águás. às águas particulares e os direitos e deveres
de seus proprietários.

Ao par:ígra:fo único, do art. 24, do Projeto. acrescente-se.
o período:

Art. 24 ••••
Parágra:fo único ( ••• ) , é permitida a legislação sobre

águas, supletiva e complementar, respeitadQ Q lei :federal.
O inciso I, do art. za, do Proje'to, passa a ter a seguinte

redação: '
Art. 20 ••••
I os lagos em terrenos do seu domínio, as corren1:es de

água que neles 'tenrum nascen'te e :foz, e as águas sub'terrâneas
cujos depósitos ll."lturais estejam subjacentes exclusiv<mlCn'te ao
seu 'território, excetuadas as águas que, em virtude de lei :fe
deral, sejam particulares.

I
~

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUIKrE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

no Art. 28, do Projeto, o inciso VI, com a se-

no Art. 39, do Projeto, UlIt §62, com a seguinte

PFL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF. 7-1-0-205-00-00-* (Cont.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

Inclua-se,
guinte rcdaçfío:

Art. 20 ••••
VI _ os que a'tu::llmcnte lhes pertencem ou que lhes vierem a

ser atribuidos.
Inclua-se, no Art. 20, do Projeto, UlIt Parágra:Eo 'Único com

a seguinte rcdaçfío::
parágr:rl:o 'Único. As Constituições Estaduais poderão trans

%erir para o domínio municipal as águas de interesse exclusi
vamente local.

Inclua-se,
redaçfío:

Art. 39 ••••
§ 62 Incluem-se entre os bens do Distrito Federal:
I os lagos em terrenos do seu domínio, as correntes de

água qu;;: nele têm nascente e %oz, e as águas subterrâneas cu
jos depósitos naturais estejam subjacentes exclusicamcnte ao
seu território, exce'tuadas as águas que, em virtude de lei %e
deral, sejam particulares; c

11 _ os que a'tu::llmente lhe pertencem ou que lhe vierem a
ser atribuidos.

O § 1S!, do Art. 205, do Projeto, passa a ter a seguinte
rcdaçfío:

Art. 205 ••••
§ 12 A lei poderá atribuir aos Estados a outorga de con

cessão para o aproveitamento de potenciais de energia elétrica
existentes em seus respectivos territórios, obedecidas as nor
mas deste artigo.

Inclua-se, no Art. 205, do Projeto, UlIt § 32, com a seguin
te rcdaçfío:

Art. 205 ••••
§ 3~ As disposições sobre jazidas, minas e recursos mine

rais somente se aplicam às águas subterrâneas com propriedades
e características especiais, ddinidas em lei.

EHENDA: 2P01537-9
CHRISTOVAH CHIARADIA
Emenda Modi%icativa

Dispositivo Emendado: Artigo 205 do Projeto de Constitui
çfío (A) da Comissão de Sistematizaçfío.

"Art. 205 _ As jazidas, as minas e demais recursos mine
rais, e os potenciais de energia hidráulica constituem pro
priedade distinta da do solo, para deito de exploraçfío ou a
proveitamento industrial e serão administrados pela União."

I
IV
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SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO VII - Dl:l ORDEM ECONÔMICA E FINll.NCEIRA

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-1-0-205-01-00-*
§ 1° A lei poderá a

tribuir aos Estados a concessão
de uso de potenciais de energia
elétrit:<. C1t:lstentcs no seu ter
ritório, obedecidas as normas
deste :JXtigo.

REF.: 7-1-0-205-02-00-*
§ Z~ É assegurada ao

proprietário do solo a partici
pação nos resultados da lavra;
a lei regulará a :forma e o va
lor da participação.

REF.: 7-1-0-205-03-00-*

REF.: 7-1-0-20G-00-00-*
Art. 20G. O aproveita

mento dos potcnciais de energia
hidráulic:.~ c a pesquisa e a la-

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 205-01-00-*
§ 1!1 IDÊNTICO

'REF.: 205-03-00-*
§ 31i! O aproveitamento dos

potcnciais de cnergia
hidráulica e a pesquisa e a la-

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP01S30-?
CHRISTOVJlJl CRIARl\DIA PFL

Concessão de uso de potenciais de energia hidrQulica aos
Estados

Emenda supressiva
Suprim..-se o p:u-ágra:fo 10. do artigo 205. Titulo VII. CQ

pitulo :t, do Substitutivo da Comissão Sistematização.

EMENDA: ZPOOS43-0
ROBERTO VITAL PHDB

EMENDA MODIFICATIVA
INCLUA-SE no § 2~ do artigo 205 do Projeto de Constitui

ção, a expressão: " • •• DA E:llPLORAÇÃO MINERAL DO SOLO E DO
SUBSOLO', em lug:u- da expressão: " ••• DA LAVRA'.

EtffiNDA: 2P01397-0
SÉRGIO SPl\DA PHDB

Suprima-se o § 19 do :u-t. 22, acrescentando-se. em contra-
partida, ao art. 205, o seguinte § 3~:

"Art,. 'lOS,. '" .. tio ti ,. ti ti " ..

§ 19 " ..
§ Z~ ..
§ 3~ É assc:gurada aos Estados, ao Distrito Federõll e aos

Hunicipios, nos termos da lei. p:u-ticipaç.~ no resultado da
CRploraç..":lo econômdca e do aproveitamento de petróleo, de gás
natural, de recursos hídricos. para geração de energi:a hidre
létrica, e do átomo, p~ra gcraç.":ío de energia nuclear, realiza
dos em seu território. bem como na plata:forma continental e no
m.-ar teritorial respectivamente.

EtmNDA: 2P01012-2
JOSÉ LOURENÇO PFL

Acrescente-se o § 31i! ao :u-t. 205 do Substitutivo aprovado
na comissão de Sistematizayão, nos termos abaixo:

§ 3g _ A totalid~de das p:u-ticipações a que se rc:Ecrem ~
parágra:fo anterior e o § 12 do artigo 22. n.llo exc:ederá ao
quinto do imposto cobrado na saida de substância mineral da
mina.

EtmNDA: 2P00390-Z
AÉCIO NEVES PMDB
Dê-se ao "caput" do art. 206 do Projeto de Cons'titui<;So <A>.
da comissão de sistcm.-atizaç.i';ío, a sc:guinte redação. mõlntidos os

I
~
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PMDB
Aditiva
Artigo 206 do Substitutivo da Comis-

vra de recursos e jazidas mine- vra de recursos e jazidas mine
rais somente poderão ser e:fe- rais soment~ poderão ser e:fe
tuados por brasileiros ou em- tuados mediante autorização ou
presas nacionais, mediante au- concessão da União, no interes
torização ou concessão da un- se nacional. são privativos de
ião , por tClllpo determinado. no brasileiros ou de empresa bra
interesse nacional, na :fOrllla da sileira de capital nacional, o
lei, que regulará as condições aproveitamento de potenciais de
especi:ficas quando essas ativi- recursos hidricos e a pesquisa
dades se desenvolverelll em :faixa e a lavra de recursos minerais
de :fronteira ou em terras em :faixas de :fronteira e CIII
indigenas. terras indigenas, obedecida a
------------------------------- legislação pertinente.

seus parágra:fos: •
Art. 206 - O aproveitamento dos potenciais de energia
hidráulica e a pesquisa e a lavra de recursos e jazidas mine
rais somente poderão ser e:fctuados mediante autorizaçao ou
concessão da União, no interesse nacional, quando essas ativi
dades se desenvolverem cm :faixas de :fronteira ou em terras in
digen.-':ls, a autorização ou concessão será dada em terras indi
genas, la autorizaçtio ou concessão será dada exclusivamente a
pessoa juridic.':l constituida e com sede no Pais, cujo controle
decisório e de capital votante esteja sob a titularidade dire
ta ou indireta de pessas :fisicas domiciliadas no Pais ou de
entidades de direito público interno". na :fOrllla da lei."

EMENDA: 2P00415-6
MÁRCIO BRAGA

Emenda Modi:ficativa e
Dispositivo CIIIendado:

são de sistematização.
Dê-se nova redação ao caput do Art. 206 e acrescente-se o

§ 3~, mantidos o § 2 do Substitutivo da Comissão de Sistemati
zação às emendas de plen.-irio:

"Art. 206 _ A pesquisa e a lavra dos recursos minerais,
bcm como o aproveitamento dos potenciais de energia
hidráulica, dependem de autorização ou concessão do Governo
Federal, na :form.-'1 da lei.

§ 12 As autorizaçõs e concessões previstas neste artigo
não poderãõ ser cedidas ou trans:feridads, total ou parcialmen
te, sem prévia anuência do poder concedente.

§ 2~ N."oío dependerá de autorização ou concessão o apro-
veitamento do potencial de energi::a renovável de capacidade
reduzida.

§ 3~ _ No interesse nacion."1l, a lei regulará as condições
especi:ficas quando essas atividades se desenvolverem cm :faixa
de :fronteira ou em terras indigenas.

EMENDA: 2P00493-e
UOVSÉS PIMENTEL PMDB

Emenda
Dispositivo emendado: art. 206 e seus parágra:fos. do pro

jeto de Constituição <A), da Comissão de Sistematização.
Dê-se ao art. 206 e seus §§ a seguinte redação:
"Art. 206. O aproveitamento dos potenciais de energia

hidráulica e a pesquisa e lavra de recursos e jazidas minerais
somente poderão ser e:fetuados por brasileiros ou empresas na
cionais, mediante autorização ou concessão da união, no inte
resse nacional, na :forma da lei, que regulará as condições es
pecí:ficas quando essas atividades se desenvol,vercm em :faixa de

I
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PROJETv DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-1-0-20G-OO-00~ (Cont.>

EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

:fronteira ou em terras indigenas.
§ 1R As autoriz~ções de pesquisa sempre por tempo determi

nado, e as concessões previstãls neste artigo MO poderão ser
cedidas ou trans:feridas total ou parcialmente, sem prévia a
nuência do poder concedente.

§ 2~ Fic:.-rrão sem c:feito as concessões de lavra, cujos tra
balhos c:fetivos de implantação da lavra MO sejam iniciados no
prazo de 12 <doze> meses a contar da expedição do respectivo
titulo de concessão, publicado na imprensa nacional.

§ 3~ Não dependerá de autorização ou concessão o aprovei
tamento do potencial de energia renovável de capacidade
reduzida.

EHENDA: 2POOSGZ-4
FERNJ.\.NDO BEZERRA COELHO PMDB
Emenda Modi:fic:.'ltiva

Dê-se ao "caput" do artigo Z06 , mantidos os seus
parágra:fos, a seguinte redação:

"Art. ZOG. O aproveitamento dos potenciais de energia
hidráulica e a pesquisa e a lavra de recursos e jazidas mine
rais somente poder50 ser c:fetuados mediante autorização e a
pesquisa e a lavra de recurso e jazidas minerais somente pode
rão ser c:fe~'ldos mendiante autoriz~ ou concessão da União,
no interesse nacdonaã , Quando essas atividades se desenvolve
rem em :faiRas de :fronteira ou em terras indigenas, a autoriza
ção ou concessão será dada eRClusivamente a empresa nacional,
na :forma da lei."

EMENDA: ZP0063Z-9
MARCELO CORDEIRO PMDB

Emenda Substitutiva
Dê-se ao art. 20G e seus parágra:Eos do Projeto de Consti

tuição (lI.) da Comissão de Sistematização a seguinte redação:
"Art. ZOG A pesquisa e a lavra dos recursos minerais,

bem como o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica
e dos recursos hidricos, dependem de autorização ou concessão
da União, na :forma da lei, e MO poderão ser trans:feridos sem
prévia anuência do poder concedente.

§ 1~ _ li. autorização de pesquisa será sempre por prazo de
terminado, cabendo à União a :fiscalização dos trabalhos de
pesquisa.

§ 22 li. concessão para lavra poderá ser suspensa, cance
lada ou militada no tempo, sempre que o tittllar descumprir as
obrigações estipuladas para o seru exercício. ou sobreviverem
motivos imperiosos de Estado, con:forme o que estiver disposto
na lei.

§ 3~ _ Não dependerá de autorização ou concessão. o apro-

I
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-1-0-206-00-00-* (COnt.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

veitamento de potencial de energia :renovável de ca.pa.cidade
:reduzida.

§ 4~ _ A lei disporá sob:re a compensação aos Estados e MU
nicípios obrigados a ~~nter parcela do seu território gravada
por medidas de proteção, tais como áreas de proteção a manan
ciais e outras dc:Einidas em lei."

EMENDA: ZP00676-1
PERCIVAL MUNIZ PMDB
Emenda Hodixicativa.
Hodixica.-se o caput do art. 206 dando a seguinte zedaçãc ,
Art. 206. O aproveitamento dos potenciais de energia
hidráuli~~ e a lavra de :recursos e jazidas minerias somente
poderão ser c:Eetuados por brasileiros ou por emp:resas consti
tuida e com sede no Pais, cujo controle decisório e de capital
votante esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicio
~~l, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas Xísica.s
domicilia.das no Pais ou de entidades de di:reito público inter
no, mediante autori'Zaç.:s.o ou concessão de uso da União, por
tempo determinado, no interesse nacional, na :forma da lei que
:regulará as condições especixica.s quando essas atividades se
desenvolverem em xaixa de xronteira ou em terras indígenas.

EMENDA: 2P00734-1
JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA PMDB
Suprima-se do artigo 206, ca.put, do Projeto de constituiç.::ío
(A) a eRp:ressão: "por tempo determinado"

EMENDA: ZP01369-4
CÉLIO DE CASTRO PMDB

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 206
Dê-se ao art. 206 do Projeto de COnstituição a seguinte

zedaçào e
"Art. 206 _ O aproveitamento dos potenciais de energia

hidráuli~~ e a pesquisa e a lavra de :recursos e jazidas mine
rais somente poderão ser eXetuados por brasileiros ou emp:resas
de capital exclusivamente de brasileiros, mediante autorizaçaõ
ou concessão da união, por tempo determinado, no interesse ~~

cional, na xo~~ da lei.
§ Único Qt~ndo essas atividades se desenvolverem em xai

xa de xronteira ou em terras indigenas, só poderão ser tietua
das por emp:resas estatais."

EMENDA: 2P01705-1
OSVALDO COELHO PFL

Dê-se nova :redaç.?o ao artigo 206, nos seguintes termos:

I
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REF.: 7-1-0-20G-00-00-* <Cont.>

REF.: 7-1-0-20G-01-00-*
§ 1~ As autorizações e

concessões previstas neste ar
tigo n."ío poderão ser cedidas ou
trans:feridas, total ou parcial
mente, sem prévia anuência do
poder concedente.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 205-0~-OO-*

§ 4'i! As ~uto:ri'zações e con
cessões previstas neste artigo
não poderão ser cedidas ou
trVlns:feridVls, total ou parcial
mente. sem prévi~ anuência do
poder concedente.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Art. 20G o aproveitamento dos potenciais de energia
hidr~ulica e pesquisa e a lavra de recursos e jazidas minerais
somente poder5o ser e:fe'tuados por brasileiros ou empresa cons
tituidas no Pais. no interesse nacional. mediante autorizay5o
ou concessão da União. na :forma da lei, que regular~ as condi
ções especi:fic.~s q~~ndo essas atividades se desenvolverem em
:faixa de :fronteira ou em terras indigenas.

EMENDA: 2P010Z4-6
NELTON FRIEDRICH PHDR

Dê-se nova redação ao ncaputn do art. 206. com acréscilllO
de \U1\ par~gra:fo:

Art. 206 O aproveitamento dos potenciais de energia
hidr~ulica e a pesquisa e lavra de recursos e jazidas minerais
somente poderão ser e:fetuadas por brasileiro ou empresas na
cionais. mediante autorizaç.?o ou concessão da união. por tempo
determinado. no interesse nacional. na :forma da lei, que
regular~ as condições especi:ficas q~"mdo essas atividades en- I
volverem minerais estratégicos ou sejam desenvolvidas em :faixa IV
de :fronteira ou em terras indigenas. 0\

§. 32 O Conselho de De:fesa Nacional estabelecer:á, ,quin- I
quenalmente: a relnç.?o e coe:ficientes de utilizay50 dos mine-
rais estratégicos. para aprcciaç."ío do Congresso Nacional.

EMENDA: 2P00907-5
JOSÉ DUTRA PHDB

ElmNDA MODIFICATIVA
Dê-se ao art. 206 do projeto de Constituição <A>. da Co

missão de sistematização, a seguinte redaç5o:
nArt. 206 O aproveitalt1Cnto dos potenciais de energia

hidr~ulica e a p~squisa e a lavra de recursos e jazidas mine
rais somente poder50 ser e:fetuados mediante autorizaç.'io ou
concessão da uni50, no interesse nacional; quando essas ativi
dades se desenvoJ.verem em :fVlixas de :fronteira ou em terras in
digenas, a ·autorizay5o ou eeneessãe ser~ dada exclusivamente a
brasileiros ou emprcsõ\ n.~cional, na :forma da lei.

§. 1 _ A lei poder~ atribuir aos Estados a concessão de uso
de potenciais de energia eletrica existentes no seu territó
rio, obedecidas as normas deste artigo.

§. 2 É assegurada ao propriet~io do solo a participaç50
nos resultados da lavra. na :forma e valor estabelecidos em
lei.

§. 3 As Vlutorizações e concessões previstas neste artigo,
não poder50 ser cedidas ou trans:feridas, total ou parciVllmen
te, sem prévia anuência do poder concedente.

§ ~ _ ~~o dependerá de autorizaç5o ou concessão o aprovei-
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PROA l O DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-1-0-206-01-00-* <Cont.>

REF.: 7-1-0-206-02-00-*
§ zs Não dependerá de

autorização ou c:oneessão o a
proveitamento do potencial de
energia renovável de capacidade
reduzida.

REF.: 7-1-0-206-03-00-*

REF.: 7-1-0-207-00-00-*
Art. 207. Constituem

monopólio da União:

'EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 205-05-00-*
§ 5~ Não dependerá de auto

rização ou concessão o aprovei
tamento do potencial de energiôl
renovável de capacidade
reduzida.

REF.: 206-00-00-*
Art. 20G. IDÊNTICO

EHENOAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

tamento do potencial de energia renovável de capacidade
reduzida.

§ 5 Ficarão sem deito as c:oncessões de lavra cujo tra
balho de implantac;:5o não seja iniciado. injusti:ficadamente. no
prazo de doze meses. contados da publicação. na imprensa na
cional. do respectivo titulo de cenceasãon ,

E~mNDA: 2P00619-1
JoÃO CUNHA PMDB

Substitua-se o parágra:Eo 'l~ do artigo 'l06. capitulo I. da
Ordem Econômica e Financeirôl por:

§ ••• A produção. industrializôlc;:5o. distribuição e comercia
lizay"ío de qualquer tipo de energia pertenCClll ao povo brasi
leiro. vedadas expressamente :;a estrangeiros ou empresas es
trangeiras e mesmo a brasileiros ou empresas consorciados. por
qu,.''l1quer :forma. com e.-"lpitais alienigenas.

EMENDA: 2P01590-1
MELLO REIS PDS

Inclua-se como § 3!! do art. 'l06 dispositivo com a seguinte
redação:

"Ar't. 206 .
§ 3!! _ E vedada a :fabricação. manipulação e depósito de

dejetos de material radiativo a distâncias in:feriores a ein
querrta quilômetros em linhQ reta de perimetros urbanos. exceto
nos casos previstos em lei."

EMENDA: ZP01791-G
JOSÉ LOURENÇO PFL

Dê-se ao art. 'l07 a seguinte redação:
"Art:. 207 _ Constituem monopólio da União:
I _ a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros

hidrocarbonetos :fluidos. gases raros e gás natural.
II _ a re:finação do petróleo nacional ou estrangeiro.
111 _a importação e exportação dos produtos previstos nos

incisos I e lI.
IV _ o transporte maritimo do petróleo bruto de origem na

cional ou de derivados de petróleo produzidos no Pais. bem as
sim o transporte. por meio de eondu'tos , de petróleo bruto e
seus derivados. gases raros e gás natural de qualquer origem.
V a pesquisa. a lavra. o enriquecimento. o reprocessamento.
a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus
derivados.

§ 1 _ O monopólio previsto neste artigo inclue os riscos e

I
~
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

resul~ndos decorren~cs das atividades ali mencionadas.
REF.: 7-1-0-Z07-00-00-* (COn~.) § Z _ É vedado f:l União c:eder ou conc:eder qualquer tipo de

par~icipn~~o em espécie ou em valor. na exploração de jazidas
de pe~róleo ou giÍs na1:ural. salvo nos casos de reciprocid;,de.
CltI relação àqueles países onde entidades brasileiras exe.rçam
~ais a~ividades."

--------------------------------------------------------------
REF.: 7-1-0-207-00-01-~ REF.: 201;-00-01-*

I - a pesquisa e a la- I - a pesquisa e a lavra
vra das jazid<ls de petróleo e das jazidas de pc~leo e ou-
outros hidroC<lrbone~os ~luidos, ~s hidroC<lrbone~os~luídos;

gases raros e gás na1:ural; -------------------------------
-------------------------------
REF.: 7-1-0-207-00-0Z-* REF.: 206-00-0Z-*

II - a ~inação do Ir - IDÊNTICO
petróleo n;)cional ou es~rangei- -------------------------------
ro;
-------------------------------
REF.: 7-1-0-Z07-00-03-* REF.: 206-00-03-*

lU - a impor~ação e lI! - IDÊNTICO
exportação dos produ~os previs- -------------------------------
tos nos incisos I e 11;
-------------------------------
REF.: 7-1-0-Z07-00-04-* REF.: 206-00-04-*

IV - o transpor~e ma- IV - o transporte marítimo
rítimo io petróleo bru~o de 0- ou por meio de conduto do pc-
rige.'It nacional ou de derivados ~róleo bruto e do g;Ís na1:ural e
de p~~róleo produzidos no País, de derivados combustíveis de
bCltl assim o transporte. por pe~leo produzidos no País;
meio de condu~os. de pe~leo -------------------------------
bruto e seus derivados. gases
raros e gás natural. de qual-
quer origem;
-------------------------------
REF.: 7-1-0-207-00-05~ EMENDA: ZPOOO01-1

V - a distribuição dos ALBANO FRANCO PHDB
derivados de petróleo. ~aculta- EMENDA SUPRESSIVA

'(\::l a dele9a~"io a cmpzesas pri- suprima-se o inciso V do ::lrt. 207 do Projeto de constitui":
vadas constituidas e sediadas ção (A) da COmissão de SistelllatizQÇão.
no País, com maioria de capital --------------------------------------------------------------
n::lciOll.':ll. por pzazo de~ermina- EMENDA: ZP00293-5
do. no interesse nacional. e só JOSÉ FERNANDES PDT

I
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SECRETARIA GERAL DA MESA
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

trans~erivcl mediante prévia
anuência do poder concedente;

EMENDAS DO amrRÃo EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA SUPRESSIVA
suprirn:a-se. no Projeto de Constituição. o Inciso V do Artigo
207.

EMENDA: 2P00416-4
FRANCISCO ROSSI

SUprink~-se o inciso
tuição <A>

PTB
V. do artigo 207 do Projeto de Consti-

EMENDA: ZP00672-a
FRANCISCO CARNEIRO PHDB
~menda supressiva
Titulo VII
da Ordem Econômica e Financeira
capitulo :r
Dos principios gerais da intervenção do Estado. do Regime de
Propriedade do SUbsolo e da Atividade Econômica
Art. 207:
_ suprima-se integralmente o inciso V. renunterando-se os
demais.
_ suprima-se integralmente o parágr~o único.

EMENDA: 2P00074-7
JOSÉ LUIZ DE SÁ PL

suprima-se o i tem V do Art. 207. que será substituido pelo
seguinte artigo. a ser inserido entre os de no.s 207 e 200:

Art. _ À empresa brasileira de capital nacional compete a
distribuição dos derivados de petróleo na ~orrna que a lei
estabelecer.

Em ceusequêncda , acrescente-se ao Art. 27 do Ato das Dis
posições constitucionais Gerais e TransitóriQs. o seguinte
Par5gr~0 único:

Parágr~o único _ A União assegurará. pelo prazo a ser ~i

:Kado na lei de que trata o Art. • o ~uncion.~ento o C:Kerci
cio das atividades das empresas distribuidoras de petróleo.
cujo c:.'lpital seja. total ou nk'ljoritariarnente estrangeiro.

EMENDA: 2P01070-4
FERNl\NDO SANTANl\ PCB

EmendQ destinada a nacionalizar a distribuição dos deriva
dos de petróleo.

Acrescente-se ao art. 207 o inciso V. renunterando-se os
demais e dando-se a seguinte redação:

V _ A distribuição dos derivados de petróleo. ~aC\lltada a
delegação do desempenho a empresas privadas constituidas com
sede no Pais e maioria de capital nacional. só trans~erivcl

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUJ:tfrE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO ?II - DA ORDEM ECONôMICA E FINANCEIRA

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-1-0-Z07-00-05-* (Con~.>

REF.: 7-1-0-Z07-00-06-*
VI - a pesquisa, a la

vrlll. o enriquecimento, o rcpro-

EHENDAS DO CENTRÃO

REF.: Z06-00-05-*
V - IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMEmlAS INDIVIDUAIS

mediante anuência do poder concedente.

ElffiNDA: 2P01153-5
OLAVO PIRES PMDB

Dê-se ao parágra:fo V do Art. 207 do Projeto de constitui
ção a seguinte redaç.:'io:

"V _ A dis~ribuição dos derivados de petróleo e suas al
~ernativas carburantes caberá com exclusividade às empresas
nacionais, ressalvando-se o direito adquirido das empresas na
cionais, ressalvando-se o direito adquirido das empresas es
trangeirá'ls que operam no Pais, às quais é vedada a construção
de novos postos."

ElffiNDA: 2P01571-9
GILSON MACHADO PFL

~NDA SUPRESSIVA
Dispositivo Emendado: Inciso V do Artigo 207 do Projeto de

Constituição (A> do Relator da Comissão de sistematização.
SUprima-se o inciso V do art. 207 do Projeto de COnstitui

ção (A>.

EMEmlA: 2P01741-0
FRANCISCO DORNELLES PFL
~NDA SUPRESSIVA

SUprima-se o inciso V do artigo Z07.

E~NDA: 2P01766-5
SMIIR ACHÔA PMDB

Emenda supressiva do inciso V do art, Z07.

E~NDA: ZP01939-1
PAULO HACARINI PMDB

E~A ADITIVA
Acrescente-se ao capitulo I, do Titulo VII, um novo arti

go, de n , ZOO, renumerando-se o atual artigo zoa e os demais e
suprimindo; em consequência, o inciso V, do art. Z07, com a
seguinte reda~~o:

"Art. zoa _ A atividade de distribuição de combustiveis e
lubri:fiCo"mtes derivados do petróleo, e de álcool etilico hi
dratado, é privativa de empresas nacionais, ressalvada, às em
presas brasileiras de capital estrangeiro a atual participação
:fisica individual que detenham no mercado."

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITQJ:Nn;,

SECRETARIA GEBAL DA MESA

TitULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FItW«:EIRA

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

cessamento, a industrialização
e o comércio de minérios nucle
ares e seus derivados.

REF.: 7-1-0-207-00-07~

REF.: 7-1-0-Z07-02-00-~

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2POOZ06-4
GONZAGA PATRIOTA P11DB
EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao art. 207 do Projeto de COnstituição o item
VII com a seguinte redação:
Art. 207 _ COnstituem-se monopólio da união
I ( ... >
II-_ ( •.• >
III _ ( ••• >
IV ( ••• )
V_-( ••• >
VI (. •• )
VII- _ A implantação, manutenção e Cltploração dos serviços pú
blicos de telecomunicações, comunicação de dados, inclusive
trans:fronteiras, comunicação postal e teelegrá:fica; :facultada
a implantação de serviços privados, desde que se utilizem das
redes pUblicas de telecomunicações Cltploradas pelo Estado.

EMENDA: ZP0070S-2
NELSON NEDEKIN P11DB

Acrescentar item ao art: 207 do SUbstitutivo:
Art. 207 _ COnstituem monopólio dtt união:
VII _ A exploração dos serviços postais e dos serviços pú

blicos de Telecomunicações inclusive transmissão de dados.

EMENDA: 2P01455-1
CARLOS ALBERTO CAÓ PDT

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado art. 207
Adite-se ao art. 207 inciso com a seguinte redação.
Art. 207 - Inciso VII
A Cltplorac;:ão dos serviços postais e dos serviços públicos

de telecomunic:."Jçêíes, inclusive transmissão de dados.

EMENDA: 2P01903-0
JOSÉ CARLOS GRECCO P11DB

Suprimir o § 12 art. 22 e incluir parágra:fo novo no art.
207.

''Par1Sgra:fo. • • _ É assegurada aos Estados, ao Distrito Fe
deral, aos Municipios e órgãos da administração direta da u
nião, nos termos da lei complementar, participação pela Cltplo-

I
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REF.: 7-1-0-207-02-00-* (COnt.>

REF.: 7-1-0-207-99-00-*
par5gra:fo único. O mo

nopólio previsto neste artigo
inclui os riscos e resultados
decorrentes das atividades ali
mencionadas, vedado Q União ce
der ou conceder qualquer tipo
de participação, em espécie ou
em valor, na exploração de ja
zidas de petróleo ou gás
natural.

EMENDAS DÓ CENiRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

r:Jçfío econômica e aproveitamento pela união das jazidas de pe
"b:óleo e g5.s n:}.tural em seus territórios, bem como na plata
:forma continental e no mar territorial respectivos.'

ElffiNDA: 2P00202-0
RAIMUNDO REZERRA PMDB

Dê-se ao parágra:fo único do Art. 207 do Projeto de COnsti
tuição da COmiss50 de sistematização, a seguinte red:Jção:

PARÁGRAFO ÚNICO _ O monopólio previsto neste artigo inclui
os riscos e os resultados decorrentes das atividades ali men
cionadas, vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de
pro:ticipação. em espécie ou valor, na CRploração de jazidas de
pe"b:óleo ou gás natural, salvo à empresa nacional mediante
prévia autoriza~?o do COngresso.

EMENDA: 2P00397-4
.AÉCIO NEVES PtlDB
Dê-se, ao parágra:fo único do art. 207 do Projeto de COnstitui
ção (A>, da sistematização, a seguinte redação:
PARÁGRAFO ÚNICO - O monopólio previsto neste artigo inclui os
riscos e resultl;\dos decorrentes das atividades alimencionadas,
vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participa
~f:io, em espécie ou em valor. na exploração de jazidas de pe
tróleo ou gás natural, salvo, se apreciada pelo Congresso
N;)ciolk")l :
I - em rela~l'ío Q pessoa juridica constituida e com sede no
Brasil, cujo controle decisório de capital votante seja da ti
tularidade, direta ou indireta, de pessoas :fisicas domicilia
das no Pais ou de entidades de direito público interno;
II - em decorrência do direito de reciprocidade, quanto a pais
no qual empresa brasileira explora e:fetivamente essas
atividades.

EMENDA: ZP0067Z-0
FRANCISCO CARNEIRO PMDB
Emenda supressiva
Titulo VII
da Ordem Econômica e Filk")nceira
capitulo I
Dos principios gerais da intervenção do Estado, do Regime de
Propriedade do SUbsolo e da Atividade Econômica
Art. 207:
_ suprima-se integralmente o inciso V, renumerando-se os
demais. •
_ suprima-se integralmente o par:igra:fo 'Único.

I
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SECRET"ItIA GERAL DA HESA
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-1-0-Z07-99-00-~ <COnt.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZPOOO~3-7

THEODORO MENDES PliDB
Dê-se ao parágra:fo único do art. 207 do Projeto de consti

tuição <A). da COmissão de sisteltlatiozação. a seguinte redação:
Parágra:fo único: o monopólio previsto neste artigo inclui

os riscos e resultados decorrentes das atividades ali mencio
nadas. vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de par
ticipação. eltI espécie ou eltI valor. na elq)loração de ja:z:idas de
petróleo ou gás natural. salvo à eltIpresa nacional llICdiante
prévia autorização do COngresso.

EMENDA: ZP01~57-7

HUMBERTO SOUTO PFL
Artigo Z07
Acrescente-se UltI parágra:fo ao art. 207. com a seguinte

redação:
§ _ A lei disciplinará a distribuição de derivados de Pe

tróleo e Álcool carburante. preservando-se a livre iniciativa.
com prioridade para as eltIpresas com maioria de capital
nacional.

EMENDA: ZP01~5a-5

HUMBERTO SOUTO PFL
Emenda aditiva
Dispositivo eltIendado: art. 207
Acrescente-se um § Z2 ao art. 207. passando o atual

parágra:fo único a § 1~

,,§ 2~ _ É vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo
de participação. eltI espécie ou eltI valor. na elq)loração de ja
zidas de petróleo ou gás natural. salvo eltI casos de reciproci
dade. em relação àqueles paises onde entidades brasileiras e
xerÇ<lJtl ou venham a exercer tais atividades."

EMENDA: ZP01~a6-1

MAX ROSENMANN PliDB
Emenda aditiva

Acrescente-se. ao arti. Z07. o seguinte parágra:fo Z2
renumerando-se o atual parágra:fo único como § 1~:

"Zg _ A lei disporá sobre o sistema nacional de abasteci
mento de combustiveis e álcool carburante. obedecidos os se
guinte critérios:

a) na distribuição para revenda. pelas eltIpresas distribui
doras;
b) na venda retalho. com entrega a domicilio. pelas eltIpresas
transportadoras-revendeqoras-retalhistas;
c) na venda a varejo. para abastecimento automotivo. pelos
postos revendedores.

\.>.l
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I
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SECRETARIA GERlU. DA MESA

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-1-0-Z07-99-00-* <Cont.>

EMENDAS DO eENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP01560-9
CARDOSO ALVES PHDB

EtIENDA ADITIVA
Dispositivo ememdado: art. 207. <Titulo VII. capitulo 1)

Acrescente-se parágra:fo ao art. 207 ao Projeto de Consti-
tuiç$.io, com a redaç.'lo seguinte:

A lei disciplinrll:á a distribuição de derivados de petróleo
e álcool carbuearrte , preservando-se alivre iniciativa inclusi
ve na venda e revenda.

EtIENDA: 2P01630-3
AMAURY HULLER PDT

Inclua-se como § 19 do art. 207. renumcrando o atual
parágra:fo único, o seguinte dispositivo:

1I§ 19 Fica. excluidos do monopólio estabelecido no inciso
V as distribuidor::ls estrangeiras em :funcionamento no Pais, às
quais não será autorizada a ampliação de suas atividades."

EMENDA: ZP01930-2
PAULO MACARINI PHDB

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao Parágra:fo Único do art. 207 a seguinte redação:
lIArt. 207 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágra:fo Unico _ O monopólio previsto neste artigo inclui

os riscos e resultados decorrentes das atividades alimenciona
das, vedado à uni50 ceder ou conceder qualquer tipo de parti
cipação, em espécie ou em valor. na exploraç$.io de jazidas de
petróleo ou gás natural, salvo nos casos de reciprocidade. em
relac;:.~o àqueles paises onde entidades brasileiras exerçam tais
ativid<ldes."

I
w
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EMENDA: 2P00409-0
ASSIS CANUTO PFL

Dê-se ao art. 200 do Proje"to de Constituiç$.io <A> a seguin
te redaç.'lo:

Ar"t. zoa. A ordenaç$.io do "transpor"te maritimo in"ternacio
naã , respei"tadas as disposições de acordos bila"terais :firmados
pela União, observará a predominância dos ~.dores nacionais
do Brasil e do pais expor"tador ou importador, em partes i
gu.')is, respeitndo o principio da reciprocidnde.

REF.: 7-1-0-Z00-00-00-* REF.: Z07-00-00-~

Art. 200. A lei Art. 207. A lei disporá so-
disporá sobre a ozdenação dos bre a ordenac;:.~o dos transportes
transportes a~o. terrestre e aéreo, "terres"tre e m..ritimo,
lIk"lritimo. observadas. no que se observadas. no que se re:fcrc ao
refere ao lIk'll'itimo internacio- maritimo in"ternacional. as dis
na.l , as disposições de acordos posições de acordos bilaterais
bilaterais :firntados pela uni50, :firntados pela União, o equili
o equilibrio en"tre armadores brio en"tre armadores n.~ionais

Mcion.:ds e navios de bandeira e navios de bandeira e registro
e registro brasileiros e do brasileiros e do pais eKporta
pais exportador ou impor"tador, dor ou importador. e atendido o
e a"tendido o principio de principio de reciprocidade.
reciprocidade.

EMENDA: 2POO&3&-1
GUSTAVO DE FARIA

O ar"t. 200 do Projeto
com o seguinte texto:

PHDB
de Consti"tuiç$.io <A> passa Q vigorar
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REF.: 7-1-0-20a-00-00~ <Cont.>

REF.: 7-1-0-209-00-00-*
Jlxt. 209. Os serviços

de transporte terrestre de pes
soas, de bens e de carga Qérea,
dentro do território nacional,
inclusive as atividades de a
genciamento, somente serão ex
plorados pelo Poder público ,
por brasileiros ou por empresas
nacionais, respeitado o princi
pio de reciprocidade.

REF.: 1-1-0-209-99-00-*
Parâgra:fo único. A lei

regulamentará os principias
básicos dos meios de transporte
mencionados neste artigo.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 201-99-00-*
parágra:fo único. Os servi

ços de transporte 'terrestre de
pessoas. de bens e de carga aé
rea. den'tro do território na
cional. inclusive as atividades
de agenciamento. somente serão
explorados pelo Poder Público.
por brasileiros ou por empresas
brasileiras. respeitado o prin
cipio de reciprocidade.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Jlxt. 200. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes
aéreo, terrestre e maritimo. atendido. quanto ao maritimo in
ternacional, o principio da reciprocidade.

EMENDA: 2P01006-S
SANDRA CAVALCANTI PFL

Emenda Hodi:ficativa
Dê-se ao artigo 200 a seguinte redação:
Jlxt. oze , A ordenação do 'transporte mari'timo in'ternacio

Ilc'll. respeitadas as disposições de acordos bi-laterais :firma
dos pela União, observará a predominanc:ia dos armadores Ilc'lcio
nais do Brasil e do pais exportador ou importador, em partes
iguais, respeitado o principio da reciprocidade.

Parágra:Eo único. As disposições des'te artigo não se apli
cam ao transporte de granéis."

EMENDA: 2P01S10-6
MELLO REIS PDS

Emenda supressiva.
suprima-se ao projeto aprovado na Comissão de sistematiza

ção o art. 200.

EMENDA: 2P01204-1
NOEL DE CARVALHO PDT

Emenda
Dispositivo Emendado: p:;rrágra:fo único do art. 209
Dê-se nova redação ao Parágra:fo único do art. 209:
parágra:Eo único _ A lei regulamentar!! os principios

básicos dos meios de transporte mecionados neste artigo. po
dendo criar o Fundo Nacional de Transportes Urbanos. destinado
a subsidiar as tari:fas. custeado por adicional sobre a taxa
rodoviária nacional <única).

I
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ASSElm~~IA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRET..RIA GERAL DA MESA

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-1-0-209-99-00-* <Cont.>

REF.: 7-1-0-210-00-00-*
Art. 210. serão brasi

leiros os ~~dores.

proprietários e afretadores.
pessoas ~isicas ou juridicas.
bem como os comandantes e dois
terços. pelo menos. dos tripu
lantes de embarcações
nacionais.

REF.: 7-1-0-210-01-00-*
§ 1!1 A lei regulará a

armação. a propriedade e a tri
pulação das embarcações de pes
ca , esporte. turismo. recreio e
<lpoio maritimo.

REF.: 7-1-0-210-02-00-*
§ 2~ A navegação de

cabotagem e a interior são pri
vativas de embarcações n.~cio

nais. salvo o caso de necessi
dade pública. somente podendo
explorá-las as empresas nacio
nais para este ~im

constituidas.

ElIElIDAS DO CENTRÃO

REF.: 200-00-00-*
Art. 200. Serão brasileiros

os armadores e proprietários.
bem como os comandantes e dois
terços. pelo menos. dos tripu
lantes de embarcações
nacionais.

REF.: 200-99-00-*
Parágr~o único. A lei

regulará a utilização das CI1l
barcações de pesca e outras.

REF.: 209-00-00-*
Art. 209. A navcgação de

cabot<lgem para transporte de
mercadorias e a interior s50
privativas de embarcações na
cionais ou de empresas brasi
leiras de capital nacional.
salvo o caso de necessidade
pública.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EtIENDA: 2P01GGS-1
JOVANNI MASINI PMDR

Dê-se a seguinte redação ao parágr~o único do art. 209:
Parágra~o único _ Havendo interesse nacional ou regional.

o Presidente da República pode autori':Z:ar investimentos de ca
pital estrangeiro nos setores de transporte ~crroviário.

rodoviário e hidroviário. "00 ~crendU1l\" do Senado da
República •

I
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REF.: 7-1-0-211-00-00-*
Art. 211. Compete iil

União. aos Estados. ao Distrito
Federal e aos Municípios promo
ver e divulgar o turismo como
~ator de desenvolvimento social
e econômico. criando incentivos

REF.: 210-00-00-*
Art. 210. A União. os Esta

dos. o Distrito Federal e os
Municípios promoverão e incen
tivarão o turismo como ~ator de
desenvolvimento social e
econômico.

EMENDA: 2P01307-4
ACIVAL GOMES

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado:
Adite-se após

expressfio"inclusive".

PMDR

Artigo 211
a expressão "criando" a



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUIKI'E

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VII - OA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

PHDB
Artigo 212 do Projeto de eonsti'tuição o

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

para o setor.

REF.: 7-1-0-212-00-00-*
Art. 212. As microem

presas e as empresQs de pequeno
porte. assim dc:finidas em lei.
rec:cber50 da Uni5o. dos Esta
dos. do Distrito Federal e dos
Municípios tratamento jurídico
di:ferenciado, visando ao incen
'tivo de sua criação. preserva
ção e desenvolvimento. Qtravés
da eliminaç.~o. redução ou sim
pli:fic:ac;:ão. con:forme o caso. de
suas obrigações administrati
vas • tributárias.
previdenciárias e creditíciQs.
nos termos de lei complementar.

REF.: ·'-1-0-212-00-01-*

REF.: 7-1-0-212-01-00-*

liEF.: 7-1-0-212-99-00-*

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 211-00-00-*
Art. 211. As microempresas

e QS empresQs de pequeno porte.
Qssim dclinid:as em lei. recebe
r50 da uni50. dos Estados. do
Distrito Federal e dos Munici
pios trQ'tamento jurídico di:fe
renciQdo. visando incentivá
lQs. Qtravés da elimin:ação. re
dução ou simpli:fic:ação de suas
obrigações administrQtivas.
tributárias. previdenciárias e
creditícias.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P0110Z-9
JACY SCANAGATTA PFL

Suprimam-se do art. 212 as expressões:
1> "e QS ClIIpresQs de pequeno porte";
2> "e creditícias".

EMENDA: 2P01696-1
IBERÊ FERREIRA PFL
EmendQ Substi'tutiva
. Dá nova red;lção QO artigo 212: "ar't. 212 As microempre
sas e as de pequeno porte. assim dc:finidas em -lei. receber50
da Uni50. Es'tados e dos· Municípios. tratamen'to jurídico di:fe
renciado. visando QO incentivo de sua criação. preservação e
desenvolvimento. atrQvés da elimin:ação. redução ou sill1pli:fic:a
ç..::ío de suas obrigações administrQtivas. previdenciárias e crc
diticiQs. nos 'termos da lei complementar.

PQrágrQ:fo único _ O PQtrimônio. a renda ou os serviços dQS
microempresas. como tQl dc:finidQ em lei. são imunes à cobzança
de impostos pela União. Estado. Distrito Federal ou
Municipios. Lei complementar disciplinará a matéria.

EMENDA: 2P01773-0
RUBEM MEDINA PFL

Acrescente-se ao art. 212. o seguinte item:
"Art. 21Z
"I o limite do :fQturamento anual que carQcteri:ZQ a mi-

croempresa será dc:finido Q nível n:acion:al".

EMENDA: ZP011S0-1
OLAVO PIliES

Acrescente-se ao
seguinte Parágra:fo:

Parágra:fo 1~ A micro-empresQ será dc:finida pelo limite de
:faturQnlen'to Qnual :fixado Q nivel Nacion:al.

EMENDA: ZP00090-0
AFFONSO CAMARGO PTB

EmendQ AditivQ
Inclua-se o ParágrQ:fo único do Artigo 212 do Projeto de

eons'ti'tuição (A) da comissão de sist=ti:zQç:ão com a seguinte
redaç.~o:

I
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ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

PROJ'E'fO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-1-0-212-99-00-* <Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Art.212 :::
parágra:fõ Único: O limite de :faturamento ;;lnUQI que carac

teriza a microempresa será de:finido a nivel nacional.

ElarnmA: 21'00816-0
JOSÉ AGRIPINO PFL

Dispositivo emendado: Artigo 212.
Inclua-se no artigo 212 um parágra:fo único. com a seguinte

redação:
"Parágra:fo único _ Na aquisição de bens e serviços o Poder

público dará tratamento privilegiado às micro e pequenas em
presas nacionais. resel:Vando, nos termos da lei, uma parcela
como :fornecedor pre:ferenc:ial."

REF.: 7-1-0-213-00-00-* REF.: 211-99-00-*
Art. 213. A requisic?o Parágrafo único. A requisi-

de documento ou in:fornlac?o de c?0 de doc\ll\\ento ou in:fo~o

na'ture%a comercial, por autori- de natureza comerei;;ll. por QU
dade estrangeira administrativa toridade estrangeira adminis
ou judicial, a pessoa :física ou trativa ou judicial, Q pessoa
jurídica residente ou domici- :fisica ou juridica residente ou
liada no Pais dependerá de au- domiciliada na pais dependerá
torüação do Poder competente. de au1:oriz~ do poder
------------------------------- competel1te.

REF.: 7-1-0-999-00-00~ EMENDA: 21'00560-3
HMJ'RO BORGES PDC

Inclua-se onde couber no Titulo VII, Da Ordem Econômica e
Financeir;;l, Olpitulo I, o seguinte Artigo:

"Art. _ No nproveitamento de seus recursos hidricos. a U
ni50. os Estados e Municípios deverão compatibilizar sempre as
oportunidades de múltipla utilização desses recursos."

----------~---------------------------------------------------
EMENDA: 2P007~3-1

LÉLIO SOUZA PMDB
Emenda Aditiva
InclUe'1-se, no Capítulo da Ordem Econômica, onde coube, a se
guinte disposição:

"Art. O imóvel destinado à residência do proprietário
constitui bem de :familia e só responde por dividas decorrentes
de impostos sobre ele incidentes ou :financiamento de sua
construção" •

w
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EMENDA: 21'01079-2
FERNANDO SANTANA PCB



ASSEHB!ÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA Gl::RAL DA MESA

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-1-0-999-00-00-* (Con~.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Emenda des~inada a garantir o con~role pelo Brasil dos
seus recursos na~ais.

Inclua-se t no c.")pi~lo I. dos Principios Gerais t do Ti~lo

VII. da ozdem Econômica e Financeira t onde couber:
Ar~. _ O aproveitamento dos potenciais de energia

hidráulica e a pesquisa e lavra de recursos e jazidas minerais
somerrte poderão ser cietuados por brasileiros ou empresas na
ciol'k")is t mediante au~orização ou concessão da União. por tempo
determinado. no interesse nacional t na :forma da lei.

§ 1~ Na :fai'Ka de :fronteira e em terrras indigenas a pes-
quisa e a-lavra de recursos e jazidas minerais somen~e poderão
~er e:fe~")das por empresas estatais.

§ Z~ _ As au~orizações e concessões previstas neste artigo
não podczão ser cedidas ou trasn:feridas. ~o~al ou parcialmen
te. sem prévia anuência do poder conccderrte ,

§ 3~ _ Não dependerá de autorização ou concessão o apro
veitamento do po~encial de erngai renovável de capacidade
reduzida.

EMENDA: ZP01797-S
AFIF DOMINGOS PL

EMENDA ADITIVA
Acresça-se ao capi~lo I do Ti~lo VII t do Projeto de

Consti~ição da Comissão de Sistematização t o seguinte
dispositivo:

Art. • • Ê vedada a cessão. à administração direta. de
servidores da s~ciedade de economia mista ou de empresas pú
blicas t salvo para o eRercicio de cargo ou :função de con:fian
ça t hipótese em que o salário e os demais bene:ficios rc:Eeren
tes ao servidor serão pagos excãusdvamerrte pelo órgão de
destino.

EMENDA: ZP01098-0
FERNANDO L"iRA PMDB
EMENDA ADITIVA

Acrescente-se onde couber. no capitulo I do Ti~lo v.II. UlI\

artigo com a seguinte redação:
"Art. _ As atividades de aerolevantamento serão reguladas

por lei :federal. observada a excãusâvâdade nesse setor t de en
tidades e empresas nacionàis t públicas ou privadas. vedada a
atuação de entidades e empresas estrangeiras t salvo mediante
CRpressão :mtorização do Congresso Nacional t condicionada à
cláusula de reciprocidade."

W
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REF.: 7-1-0-999-99-00-* EMENDA: ZPOOZ33-1
JOÃO REZEK PMDB



ASSEHBLÉIA NACIONl\L CONSTITqINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: ?-1-0-999-99-00-~ <COn~.)

Acrcscen~e-se no capitulo I do ~itulo VII
Da Ordem Econômica e Fin:mceira
"Ar~. • • ." As microempresas e as empresas de pequeno

por~e. assim dc:finidos em lei. zeeebexãc da unii:lo. dos Es~

dos. do Dis~rito Federal e dos Municipios. tta~amen~os di:fe
renciados; juridicos. tributárias, crcdi~icias, simpli:ficaçi:lo
nas obrigações administrativas, nos ~ermos de lei
colt\plemen~ar.

EMENDA: ZP00497-1
JOSÉ DA CONCEIÇÃO PHDB

Inclua-se onde cluber. no Titulo VII Da Ordem Econômica
e Financeira. o seguin~ artigo: -

"Ar~. Dependem da prévia aprovaçi:lo do Poder Legislativo
:federal, es~adual ou municipal a aber~a de concorrência pú
blica e os atos de outorga de autorizaçi:lo. concessi:lo e permis-
si:lo para o aproveitamento ou exploração de recursos do solo e I
subsolo. bem assim as concessões de serviços públicos de
quaisquer espécie. ~

Parágra:fo único. Para :fins do dispos~o nes~e ar~igo. a Lei I
de:finirá os casos obrigatórios de concorrência públicá, insti-
tuindo. inclusive. o valor estimado minil\\O de contratação".

Econômica eOrdemda
PDT

Titulo VIInoartigo

EMENDA: ZP011Z0-9
LUIZ SALOMÃO

Incluir
Financeira:

Art. _ Fica vedada a emissi:lo de ações ao portador.
§ .,~ _ A lei es~abelec:erá prazos. :forma e requisitos. para

a conversão em nominativas. das ações endossáveis em branco e
ações ao por~ador emi~idas até a data de promulgaç::lo desta
Constituiçi:lo.

§ Z~ _ Esgo~ados os prazos :fixados em lei para a conversi:lo
de que tta~ o § .,~ des~e ar~igo, as ações endossáveis em
branco e ações ao portador ni:lo poderoo mais ser negoc:i~as em
bolsas de valores.

EMENDA: ZPOZ035-6
RAQUEL CÂNDIDO PFL

Onde couber. no Ti~o da Ordem Econômica:
"Art. _ Do produto da lavra de minérios. pelo menos

Z5% <vinte e cinco por cento). serão bene:ficiados e industrié\
lizados no Pais."



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETAR!A GERAL DA MESA

TÍTULO VJ:I - DA ORDEM ECONÔHJ:CA E FINANCEIRA

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-2-0-000-00-00-*
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA URBANA

REF.: 7-Z-0-Z1~-OO-OO-*

Art. 214. A proprieda
de urbana cumpze sua :funç.."ío so
cia1 quando atende às exigên
cias :fundamentais de ordenação
da cidade, CRpressa em plano
urbanístico, aprovado por lei
municipal, obrigatório para o's
municipios com mais de
cinqüenta mil habitantes.

REF.: 7-2-0-Z1~-01-00-*

§ 12 A população do
municipio. através da mani:fes
tação de. pelo menos. cinco por
cento de seu eleitorado. poderá
ter a iniciativa de projetos de
lei de interesse especi:fico da
cidade ou de bairros.

REF.: 7-2-0-214-02-00-*
§ 2~ As desapropria

ções de imóveis urbanos serão
pagas previamente. em dinheiro.
:facultado ao Poder Público mu-

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 212-01-00-*
§ 12 O plano diretor, apro

vado pela câmara Municipal, o
brigatório para cidades acima
de cinqüenta mil habitantes, é
o i.nstrumento básico da políti
ca de desenvolvimento e de ex
pansão urbana.

REF.: 212-02-00-*
§ 2~ A população do municí

pio. através da mani:festa.ç.."ío
de. pelo menos. cinco por cento
de seu eleitorado. poderá ter a.
iniciativa de projetos de lei
de interesse especi:fico da ci
dade ou de ba.irros. na :forma do
artigo 31. VI.

REF.: 212-04-00-*
§ ~2 As desapropriações de

imóveis urbanos serão :feitas
com prévia e justa indeniza.ção
em dinheiro.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2POOZ08-9
POMPEU DE SOUZA PMDB

Incluir, no capítulo I! <Da Política Urbana> do Título
VII, o seguinte Artigo 214. renumerando-se os subsequentes:

"Art. 214 Todos têm direito à habitação e a condições de
vida urbana digna, cumprindo ao Estado assegurar o acesso à
moradia. aos serviços de transporte coletivo, saneamento, e
nergia elétrica. comunicações e segurança pública. bem como à
educação. saúde e laz.er.

§ 12 _ É assegurado a todos amplo acesso às informações
relativas à gestão urbana. cabendo ao Poder Público Municipal
a expedição dos atos administrativos que regularão. sem qual
quer restrição. o C}{ercicio desse direito. •

EMENDA: 2P01693-6
DIRCEU CARNEIRO PMDB

Suprima-se os termos "com mais de cinquenta mil
habitantes". passando o Art. Z14 a ter a seguinte redação:

"Art. 214 A propriedade urbana cumpre sua :função social
quando atende às C}{igências :fundamentais de ordenação da cida
de. expressa em plano urbanístico. aprovado por lei municipal.
obrigatório para os municipios."

EMENDA: 2P00464-4
FELIPE MENDES PDS

Título VI!
c..~pítulo I!
Art. 214
§ 1~

Modi:fique-se a redação do § 12 do Art. 214; em vez de
"interesse especí:fico da. cidade ou de bairro". leia-se inte
resse especí:fico do município. da cidade ou de ba.irros".

EMENDA: 2P00150-S
JORGE LEITE PMDB

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EtIENDADO: Parágra:fo 22. do artigo 1214.
"Suprima-se o pa.rágra:fo 22 do artigo 214. passando a único

I
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ASSEMBLÉIA mCIONAl- CONST:tTUIHrE

SECRETARIA GERlU. DA MESA

TÍTULO VII - DA ORDEM'ECONÔMICA E FINAJ«:EIRA.

PROJETO DE CONSTI~ÇÃO EMENDAS DO eEH1'RÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

nicipal. mediante lei especifi-.------------------------------
C<;l para área territorial in-
cluida em plano urbanístico a-
provado pelo Poder Legislativo.
exigir, nos termos da lei. do
proprietário do solo urbano não
edifi~do, não uti1.izado ou su-
butilizado que promova seu ade-
quado aproveitamento. sob pena,
sucessivamente. de parcelamento
ou edifi~ção compulsórios. es-
tabelecimento de imposto pro-
gressivo no tempo e desapro-
priação com pagamento mediante
titulos da dívida pUblica. de
emissão previamente aprovada
pelo Senado Federal. com prazo
de resgate de até de:r. anos. em
parcelas anuais, iguais e su-
cessivas. assegurados o valor
real da indenização e os juros
legais.

o parágra:fo 1!!"

EMENDA: "2POOZ99-1I
RICARDO IZAR PFL
TÍTULO VII - CAPÍTULO 11
Suprima-se no 'texto no § ~ do artigo 2114 a competência :;,tri
buida ao Poder Público Municipal de exigir. nos termos da lei.
que o proprietário do solo urbano não edificado não utilizado,
ou subutilizado promova seu aproveitamento. sob pena , sucessi
vamente. de parcelamento ou edificação compulsória. "bem como"
- e desapropriação com pagamento mediante titulos da divida
pUblica. com prazo de dez :;Inos. etc, dando-se ao referido
parágrafo a seguinte redação:
Art. 2114 § 22 - As desapropriações de illlÓveis urbanos serão
pagas previamente, em dinheiro. facultado ao Poder Público mu
nicipal mediante lei especifica para área territorial incluida
em plano urbanistico aprovado pelo Poder Legislativo. exigir.
nos termos da lei, do proprietário do solo urbano não edifica
do e não utilizado que promova seu adquado aproveitamento. sob
do estabelecimento de imposto progressivo no 'tempo.

EMENDA: "2P006Z1-3
LUIZ MARQUES PFL

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Emendado: § ~ do Artigo "2111
No Projeto de Constituição (A) da Comissão de Sistelmtiza-

ç:i;ío. dê-se ao § 2!! do Art. a seguinte redaç:i;ío:
"Ar't .211.4 - 111 111 111 .. 111 111.111 •• 111 111 111 111 111 111 111 111 .. 111 111 111 111.

%lst; •
§ Z!! - As desapropriações de IlIIÓveis urbanos serão pagas

previamente em dinheiro, facultado ao Poder PUblico Municipal
mediante lei especifica para área territorial incluida em ple
no urbanistico aprovado pelo Poder Legislativo. exegir, nos
termos da ~ei. do proprietário do solo urbano não edificado e
não utilizado. que promova seu adequado aproveitamento. sob
pena. sucessivamente, de parcelamento ou edificação compulsó
rios, estabelecimento de imposto progressivo no tempo e desa
propriação com pagamento mediante titulos da divida pUblica.
de emissão previamente aprovada pelo senado Federal. com prazo
de resgate de até dez anos. em parcelas anuais, iguais e su
cessivas. assegurados o valor real da indenização e osjuros
legais.

EMENDA: 2P015711-3
MENDES CANALE PHDB

Acrescente-se os seguintes parQgra:fos ao artigo 2:111 - Caa
pitulo II - Da politica Urban:a. em desdobramento ao estabele-

I
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ASSEtlBLÉIA RACIONAL CONSTITUINTE

SECIlETARIA GERAL DA MESA

Tinn.o VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FIRANCEIRA

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-2-0-214-02-00-* <Cont.>

EMENDAS DO CENTRA0 EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

cido no § 22 do mesmo art.
§ 12 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 22 - As desapropriações de imóveis urbanos serão pagas

previaamente, em dinheiro.
§ 32 - é :facultado ao Poder público Municipal, mediante

lei especi:fica para área territorialincluida em plano urbanís
tico aprovado eplo Poder Legislativo, exegir do proprietárío
do solo urbano MO edi:fic:.']do, não utilizado ou suburilizado,
que promova seu adequado aproveitamento, sob pena. sucessiva
mente. de parcelamento ou edi:ficação compulsórios. estabeleci
mento do imposto progressivo ou desapropriação mediante paga
mento na :forma estabelecida pelo parágra:fo seguinte.

§ 42 - As desapropiac;:ões de imóveeis urbanos. pelo Poder
Público Municipal. destinadas à construção de habitação de ca
rater social ou previstas no § terceiro. serão pagas mediante
titulos da dívida pública. de emissão previamente ::lprov::lda
pelo Senado Federal, com prazo de até dez anos. em pa:rcclas
anuais e sucessivas, assegurados o valor real de indenização e
os juros legais.

§ 5~ - Os bens imóveis desapropriados nos termos do
parágra:fo terceiro serão trans:feridos pela municipalidade aos
agentes do sistema Financeiro de Habitação para que, no perío
do de dois anos. promovam a edi:facae;:ão de habitação de carater
social.

EMENDA: 2P01694-4
DIRCEU CARNEIRO PMDB

Suprima-se o termo "sucessivamente". do parágra:fo ~ do
Art. 214. que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 214 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ Z~ _ As desapropriações de imóveis urbanos serão pagas
previamente. em dinheiro. :facultado ao Poder Público Munici
pal. mediante lei especi:fica para área territorial incluída em
plano urbanístico aprovado pelo Poder Legislativo. exigir, nos
termos da lei. do proprietário do solo urbano MO edi:ficado.
não utilizado ou subutilizado que promova seu adequado apro
veitamento. sob pena de parcelamento ou edi:ficação comptilsó
rios. estabelecimento de imposto progressivo no tempo ou desa
propriação com pagamento mediante titulos da dívida pública,
de emissão previamente aprovqda pelo Senado Federal. com prazo
de resgate de até dez anos. em parcelas anuais. iguais e su
cessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros
legais."

I
~

I

EMENDA: 2P01776-2
FRANCISCO DORNELLES PFL
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SECRETARIA GERAL DA MESA
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF_: 7-2-0-Z14-02-00-* <Cont. >

EMENDAS DO CEN'l'HÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Dê-se ao 9 Zg do artigo Z14 a seguinte redação:
"9 -zg As desapropriações de imóveis urbanos, assegurado

seu valor real, serão previamente pagas em dinheiro, :facultado
ao Poder Público municip:ll exigir, nos termos da lei, do
proprietário do solo urbano não edi:fic:ado, não utilizado ou
subutilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob
pena de esta.belecimento de imposto progressivo no tempo".

EMENDA: 2P01709-4
ALYSSON PAULINELLI PFL

Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: Artigo 217
Dê-se a seguin~e redação à integra do artigo 217 do Proje

to de Constituição, da Comissão de Sistematização:
Art. 217 _ Compete à União desapropriar por interesse so

cial para :fins de :re:forma agrária o imóvel que não esteja cum
prindo a sua :funç."ío social, mediante prévia indeni:zação pelo
justo valor, em titulos da divida agrária, com cláusula de I
pecseevação do valor real, resgatáveis no pr=o de até vinte ~

anos, Q partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utiliza- ~

ção será de:finida em lei _ I
9 1~ As ben:feitorias serão indenizadas em dinheiro.
9 2g - O orç.'1mento :fixará anualmente o volUltle total de ti

tulos da divida agrária, assim como o montante de recursos em
moeda para atender ao programa de :re:forma agrária no
exercicio.

§ 32 _ A desapropriação a. que se refere este artigo será
precedida de processo administrativo, :fundamentado em vistoria
do imóvel rura.l, garantida. a. participação do proprietário ou
de seu representante.

9 42 _ ttao será desapropriado imóvel rural, para :fins de
re:forma agrária, sem a provaçf;ío do plano de o~nto de as
sent;;lmento pela autoridade competente.

9 S2 _ são-insusceptivel de desapropriação para :fins de
re:forma agrária, nos termos da. lei:

I _ Os pequenos e médios imóveis rurais, desde que seu'
proprietário não possua outro;

11 _ A propriedade produtiva;
III _ A parte produtiva da propriedade, limitada, neste

caso, a desapropriação. 00 máKimo de setenta. e cinco por cento
da área total, se assim desejar o proprietário_

§ 6g _ são isentas de impostos :federais, estaduais e muni
cip:;ds, as operações de trans:ferência de i1nóveis desapropria
dos para :fins de re:forma agrária.
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-Z-0-214-03-00~

OtENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 'lPOOS50-1
IVO LECH PHDB

Incluir no Artigo 214 o § 32:
A lei disporá sobre as normas de construção dos logradou

ros públicos. dos edi:ficios públicos e dos particulares de
:frequência aberta ao p(lblica a :fim de garantir as pessoas por
tadoras de de:ficiência possam a eles ter acesso adequado.

EMENDA: 2P00674-4
FRANCISCO CARNEIRO PMDB
Emenda aditiva
Titulo VII
na ordem Econômica e Financeira
capitulo 11
Da Politica Urbana
<Art. 214) § 3S!:
A Uni50. os Estados. os Territórios. e o Distrito Federal. I
consignareio em seus orçamentos :muais e plurianusi dotações ~

especí:ficas para compra e implantação de in:fra-cstrutura de UI
terrenos urbanos destinados à população de baixa renda; esta- I
belecerão igualmente. programas habitacionais com :financiamen-
tos compatíveis com os níveis de rendimento da população
bene:ficiária. de molde a atender à totalidade dos
necessitados.

REF.: 7-Z-0-Z15-00-00-* REF.: 213-00-00~

Art. 215. AqueJ.e que Art. 213. Aquele que possu-
possuir como seu imóvel urbano. ir como seu. imóvel urbano. com
com á:re.a de até duzentos e área de até duzentos e
cinqüenta metros quadrados. por cinqüenta metros quadrados. por
cinco anos. ininterruptamente e cinco anos. ininterruptamente
sem oposi~o. utilizando-o para sem oposição e nem :reconheci
sua moradia ou de sua :familia. mento de dominio alheio.
adquirir-lhe-á o dominio. desde utilizando-o para sua moradia
que não seja proprietário de ou de sua :familia, adquirir
outro imóvel urbano ou rural. l~-á o do~i~o: desde que •~o
------------------------------- seJa propr~etar~o de outro ~rnn-

vel urbano ou rural.

EMENDA: 2P00796-1
MYRIAN PORTELLA PDS
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 215 do capo II do titulo VII

Dê-se ao art. 215 a redação seguinte:
Art. Z15 Aquele que possuir como seu imóvel urbano. com área
de até duientos e cinquenta metros quadrados. por mais de três
anos ininterruptrnnente e sem oposição. utilizando-o para sua
moradia ou de sua :familia. adquirir-lhc-á o dominio, desde que
~~o seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

EMENDA: 2P0169'l-S
DIRCEU CARNEIRO PMDB

suprima-se o termo "duzentos e cinquenta metros
quadrados". passando o Art. 215 a ter a seguinte redação:

"Art. 215 _ Aquele que possuir como seu imóvel urbano, com
área de até um lote. por cinco anos. ininterruptamente e sem
oposição. utilizando-o para sua moradia ou de sua :familia.
adquirir-lhe-á o dominio. desde que não seja proprietário de
outro imóvel urbano ou rural."
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-2-0-215-99-00-*
Parágr:rlo único. O di

reito previsto neste artigo não
será .reconhecido ao mesmo pos
suidor por m.-~is de uma vez.

EHENDAS DO CENrnÃO

REF.: 213-99-00-*
Parágra:fo único. IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00797-0
MYRIAN PORTELLA PDS
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 215 do capo 11 do titulo VII

Acrescente-se ao art. 215 do capo 11 do titulo VIl: o se
guinte parágr:rlo 2~ <devendo o parágr:rl"o único existente ser
remunerado como p:lr:ígra:fo 1~ >:

2'i! O titulo de domínio e a concessão de uso ser~ con:fe-
ridos aõ homem ou à mulher. ou a ambos. independeni:emeni:e do
estado civil.

REF.: 7-2-0-Z16-00-00-* REF.: 214-00-00-*
Art. 216. Os Estados Art. 214. Os Estados pode-

poderão. nlediante lei comple- rão. mediante lei complementar.
merrtae , criar regiões metropo- criar regiões metropolitanas.
litana~ e mi~rregiões. cons- aglomerados urbanos e microrre
tituid•..s por agrup::t\1\entos de giões. constituidas por agrupa
municí! ios limitro:fes. para in- merrtos de municípios limítro
tegrcu.' a organização. o plane- :fes. para integrar a organiza
jamento. a progral1l:.lÇc',Ío e a exe- ção , o pl::mejamento e a execu
cução de :funções públicas de ção de :funções públicas de in
interesse metropolitano ou mi- 'teresse com\ll\\.
crorregio~~l. atendendo aos
princípios de integração espa-
cial e setorial.

EMENDA: 2P01135-7
HAURO MIRANDA PHDB

EMENDA ADITIVA
Art. 216
P:lrágr:rlo único - A Uni5o. os Estados e os Municipios das

.regiões metropolii:a~'ls esi:abeleceroo de cooperação de recursos
e de atividades para a assegurar a realização de serviços de
ini:eresse metropolitano.

EMENDA: 2P01676-6
DÉLIO RRJl.Z PHDB

MENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 216.
Acrescente-se ao art. 216 o seguinte parágra:fo:
"Parágr:rlo único. Se a Região comprender municípios de

mais de \.Il\\ Estado ou o Distrito Federal. sua criação dar-se-á
por lei complemen'tar :federal. mediani:e provocação de qu.'llquer
Es'tado envolvido."

E}mNDA: 2P01066-1
OCTÁVIO ELÍSIO PHDB

Nos 'termos do ii:cm 11. do art. 30. do Regimento Int~no da
Assembléia Nacion.'ll Constituinte. acrescen'te-se ao ar't. 216.
do Projeto de Constituição o seguinte parágra:fo:

"Art. 216 •••
Parágr:rlo \1nico _ Os Estados poderão. mediante lei comple

mentar. trans:formar e extinguir regiões me'tropolitanas.
competindo-lhes legislar sobre toda :li matéria a eles concer
nente. podendo delegar a :funç5o normatica a órg50s mc'tropoli
i:ano instituido legalmen'te para o exercicio desta :função."

I
~

I
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REF.~ 7-2-0-217-00-00-* REF.~ 215-00-00-*
Art. 217. O 'transporte Art. 215. O 'transporte co-

coletivo urbano é serviço pú- letivo urbano é serviço público
blico essencial de responsabi- essencial de responsabilidade
lidade do Estado, podendo ser do Municipio, ou quando :for o
operado subsidiariamente a'tra- caso, das regiões metropolita
vés de concessão ou permissão. nas e aglomerados urbanos, 1'0-
------------------------------- dendo ser operado através de

concessão ou permissão.

REF.~ 7-2-0-217-01-00-*

REF.: 7-2-0-217-99-00-*

EMENDA: 21"01587-5
JOSÉ SANTANA PFL
EMENDA SUPRESSIVA

suprima-se do art. 217 a palavra "subsidiariamente", :fi
cando assim a reda~~o:

"Art. 217 _ O transporte coletivo urbano é serviço público
essencial de responsabilidade do Estado, podendo ser operado
através de concessão ou permissão."

EMENDA: 21"01917-0
ABIGAIL FEITOSA PHDB

Suprima-se no artigo 217 a expressão:
"Podendo ser operado subsidiariamente através de concessão

ou permissão".

EMENDA: 2POOS47-1
II10 LECH PHDB

Incluir no Artigo 217, § 1~:

A lei disporá sobre as normas de construção dos veiculos
de 'transporte coletivo, ou adaptação dos j!i existentes, a :fim
de garmrtir que as pessoas portadoras de de:ficiência possam a
eles ter acesso adequados.

EMENDA: 21"01253-1
MJrnOEL C1l.STRO PFL

Inclua-se UlI\ Parágra:fo único no Art. 217 com Q seguinte
redação:

A Lei disporá sobre mecanismos que visem a participação,
no custeio e nos investimentos, do transporte coletivo urbano
dos seus bene:ficiários indiretos, ou sejam:

o usuário do transporte individual;
- o proprietário de imóvel urbano diretamente

ben~iciário; e
_ o empregador.

EMENDA: 21"01290-1
MEIRA FILHO PHDB

Emenda Aditiva
Acrescente-se ao artigo 217 o seguinte parágra:fo:
Parágra:fo único _ para atendimento a responsabilidade dis

posta neste artigo a União aplicará, anualmente, nunca menos
de UlI\ por cento, e os Estados, Distrito Federal e os H\mici
pios, três por cento, no mínimo, da receita resultante de im
postos, inclusive a proveniente de trans:ferência, em investi-

I
~

I



,ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-2-0-217-99-00-* <Cont.)

REF.: 7-2-0-999-00-00~

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

mentos de transporte coletivo urbano. priorit~i=ente no
"tr:msporte de In::lssa.

E Hodi:fique-se o ~tigo 196. inciso IV. dando ao mesmo a
seguinte redação:

Art. 196. _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I _

U_
lU
IV : a vinculação da receita de impostos a órgãos. :fundo

ou despesa. ressalvodas a repartição do produto de arrecadação
dos impostos a que se rc:fcrem os ~igos 187 e 188. a destina
ç."io de recursos para a In::lnutenção e desenvolvimento do ensino.
a destinação de recursos para investimentos em transporte ur
bano. como detcrmill;;l(}o pelo parágra:fo único do ~tigo 217. bem
como a prestação de garantias às operações de crédito por an
tecipaç.'iío de receita a que se rc:fcre o artigo 1914. parágra:fo
6g. Inciso l.

EMENDA: 2POOZ92-7
JOSÉ FERNANDES PDT
EllENDA ADITIVA
Adite-se. no Projeto de Constituição. UI\I ~go ao capitulo II
do Titulo (Da Politica urbana). renumerando-se os demais. com
a seguinte redação:
"Art. Os bene:fici:írios da distribuição gratuita de imóveis
urbanos: em program.õlS habitacionais do Poder público. recebe
rão titulos de dominio ou concessão de uso inegociabilidade
terá o praco mínimo de dez anos".

EMENDA: ZP00795-3
MYRIAN PORTELLA PDS
EMENDA AlTIVA
DISPOSITIVO El'IENDADO: capitulo II do titulo VII

Inclua-se onde couber. no capitulo lI. do titulo VIl:. re
numerando. se :for o caso:

Art. _ A Constituição assegura aos brasileiros atingidos
por atos ou omissões atentórios ao uso social da propriedade.
direitos subjetivos individuais. passiveis de excrcicio pesso
al para garanti-los.

§ 19 Consider=-se atentatórios ao uso social da pro-
priedade. os atos dos quais resultem o desalojamento de pos
seiros de terrenos abandoll;;l(}os ou destill;;l(}os à especulação
imobiliária.

§ Zg Considera-se omissão atenta't6ria ::10 uso soci::ll da
propriedade- Q inérc:iQ do Poder público da qual resulte a má
utilizaç.'iío do solo.

I
~

I
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o apoio à autoconstrução e às cooperativas habita-

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-Z-0-999-00-00~ <Cont.>

REF.: 7-Z-0-999-01-00-*

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS l::HENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP010GO-7
JOSÉ: CARLOS GRECCO PHDB
Aditiva _ Título VII _ Capitulo 11

Art. • • Lei COmplementar de:Einirá e regulará a concessão
Real de Uso do Solo Urbano para áreas públicas ocupadas por
:famílias carentes.

§ único _ A concessão não será outorgada quando o poder
público dispor de plano urbanístico de interesse social.

EMENDA: ZP01Z14-1
IRMA PASSONI PT

Acrescente-se o seguinte artigo ao Capítulo II<"Da políti
ca Urbana"> do Título VII <"Da Ordem Econômica e Financeira">
do Projeto de COnstituição da COmissão de Sistematização:

"Art. O Poder público promoverá e executar:l, priorita-
mente, políticas habitacionais e urbaní.sticas que objetiVCltl:

I _ a produção de habitações populares de interesse so
cial;

II _ o desenvolvimento de programas públicos de habitação
de aluguel;

IrI
cionais;

IV _ a regularização :fundiária e a urbanização de áreas
ocupadas em regime de posse ou em condições de subhatitação;

V _ a regulamentação do mercado imobiliário urbano e a
proteção aos inquilinos;

VI _ o saneamento e recuperação de áreas urbanas deterio
radas;

VII _ a disciplina do crescimento dos centros urbanos."

l::HENDA: ZP01ZG5-5
ROBERTO FREIRE PCB

Emenda Aditiva ao Título da Ordem Econômica, no Capitulo
re:fcrente à Questão Urbana. onde couber.

Art. Qu..':mdo se tratar de imóvel de moradia, 1\0 caso de ú
nica propriedade e, na posse do seu legitimo prolprietário. a
indenização por desapropriação ser:l paga previamente em di
nheiro e por seu valor de mercado.

EtIENDA: ZP00795-3
MYRIl\.N PORTELLA PDS
EME"lDA AITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: capitulo rr do titulo VII

Inclua-se onde couber. 1\0 capítulo 11, do titulo VII. re
numerando. se :for o caso:

I
~

I
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PMDB
couber, 1\0 capi'tulo II do Titulo VII

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-2-0-999-01-00-* (Con~.)

REF.: 7-Z-0-999-99-00-*

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Ar1:. _ A constitui~ assegura aos brasileirtls atingidos
por atos ou omissões atentórios ao uso social da propriedade,
direitos subjetivos individuais, passiveis de exerc:icio pesso
al para garanti-los.

§ 1~ COnsideram-se aten~a~órios ao uso social da pro-
priedade, os atos dos quais resul~em o desalojamen~ de pos
seiros de ~errenos abandonados ou destinados à especulação
imobiliária.

§ Z~ Considera-se omissão aten~a~ória ao uso social da
propriedade-a inércia do Poder público da qual resul~e a má
utilização do solo.

EMENDA: ZP00457-1
RAUL FERRAZ

Aerescen~e-se onde
(A) o seguinte artigo:

"Art. _ O principio da :função social da propriedade~
por :fim assegurar o uso nctío especulativo da terra urbana, ob
jetiv;:)ndo o uso não especulativo da terra urbana, objetivãlndo
a realização do dsenvolvimento econômico e da justiça social."

I
~

I
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PROJETO DE CONSTITUlÇÃO

REF.: 7-3-0-000-00-00-*
CAPÍTULO III
DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁ
lUA E DA REFORMA AGRÁRIA

REF.: 7-3-0-218-00-00-*
Art. 218. Ao direito

de propriedade da terra corres
ponde uma ~unção social.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 21G-00-OO~

Art. 216. É garantido o di
reito de propriedade de imóvel
rural, cujo uso corresponde a
uma ~unção social.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 'ZP01382-1
FERMANDO VELASCO PHDB

Dá nova redação ::lO art. 218 do projeto de Constituição, lia
seguir

Art. 218 Ao dhcito de propriedade da terra rural cor-
responde uma ~unção social.

§ 19 A ~unç.o)o social é cumprida quando, sill\\Jltaneamente.
a terra rÜral:

a) _ é racionalmente aproveitada;
b) tem assegurada a conservação e preservac;ão dos recur

sos natÜrais renováveis e ambientais;
c> _ nela, são observadas as justas relQÇÕes de 'trabalho e

das normas previdenciárias;
d) :favorece o bem estar dos proprietários e dos traba-

lhadores-que nela labutam, assim como de suas :familias.
§ Zg A Lei estabelecerá os critérios re:fercntes:
a) _ ão cumprimento da :função social da terra rural;
b> às limi'tações e exclusões de áreas a serem desapro-

p!dadas;-e
c) ao tratamento a ser dado às áreas de mini:fúndio.

EMENDA: ZP0170S-0
JOsÉ ELIAS MOREIRA PTB
Emenda SUbstitutiva

Dispositivo Emendado: Art. 218
Dê-se ao artigo 210 do Projeto de Constituição da Comissão

de sistematizaç.:.ío, a seguinte redação:
Art. 218 _ É garantido o direito (te propried:ade de imóvel

rural, cujo uso corresponda a uma :função social.
§ único _ A :função social será de:finida em lei.

concidcrando-se aspectos de aproveitamento racional e adequada
exploração do propriedade. bem como o bem estar do
proprietário e dos trabalhadores que dela dependem.

I
UI....
I

REF.: '-3-0-210-99-00-*
Parágrafo único.

:função social é cumprida
do, simultaneamente,

HEF.: 216-99-00-*
l\ I Parágrafo único. A ~unção
quan- social é cumprida quando, nos

a termos da lei, a propriedade:
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TÍTULO vrr - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

REF.: ~-3-0-216-99-02-* REF.: 216-99-02-*
11 - conserva os :re- 11 - é explorada de modo a

curSI>~ naturais e preserva o preSel:Var o nICio :illllbiente;
meio ambientc; -------------------------------

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

propricdsdc:

REF.: 7-3-0-210-99-01-*
I - é rscioMlmente

aproveitada;

REF.: 7-3-0-216-99-03-*
111 - observa as dis

posições legais que regulam as
relações de tr:malho;

EHENDAS no CENTRÃO

REF.: 216-99-01-*
I - é adequadamente ~pro

vei'tada;

REF.: 216-99-03-*
111 - o proprietário obser

va as disposições gerais que
regulam as :relac;:õcs de traba
lho;

EMENDAS coLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00244-7
IVO VANDERLINDE PMDB

Emcnda Aditiva
Acresccn'tc-se ao inciso I do Parágra:fo Único do Artigo

216, do Projcto dc Constituição da Comissão de sistematização
o scguinte:

Art. 216 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
P:lr~gra:fo único _ "
I _ "É racioM1lIIente aproveitada, conforme determinar Q

Lei Ordinária".

I
~

I

REF.: 7-3-0-216-99-04-*
IV - :favorece

estar dos proprietários
'trabalhadores.

o bem
e dos

REF.: 216-99-04-*
IV - a exploração :favorece

o bem-estar do proprietário e
dos tr:malhadores.

REF.: 7-3-0-Z19-00-00-* REF.: 217-00-00-*
Art. 219. Compe1:e à Ar't. 217. Compete à União

União desapropriar por interes- desapropriar por interesse so
sc social para :fins de :re:forma cial para :fins de reforma
agrária o imóvel que não esteja agrária o imóvel que não esteja
cumprindo a sua :função social, cumprindo a sua :função social,
em áreas priori1:árias, :fixadas mediante prévia indenização
em decre'to do Poder Exccu1:ivo, pelo justo v;;\lor, em titulas da
medi;;\nte indenização em titulas divida agrária. com cláusula de
da divida agrária, com cláusula preserva~o do valor real,
de preservação do valor real, :resgatáveis no prazo de até
:resg<Jtnveis no prazo de até vinte anos. a partir do segundo
vin1:e anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja uti-

EMENDA: 2P00379-6
HOMERO SANTOS PFL

Dê-se ao art. 19 do Projeto a redação seguinte:
Art. 219 _ Compete à união proroover a desapropriação de

propricdade territorial rural, para :fins de re:forma agrária e
atividade de interessc social, mcdian'te pagãllt\Cn'to de indeniza
ção em moeda corrente, inclusive das ben:feitorias nela
exis'tente.

§ 1!! _ A lei dc:finirá as propriedades sujeitas à desapro
pria~o e a :forma de pagamento da indenizaçQo.

§ 22 Os titulas de propriedade serão concedidos a enti
dades coopêrVltivV\s ou associativas, criadas para este :fim, ;lS

quais terão acesso ás linhas de :finõluciamen'to para as ativida-



ASSEMBLÉIA K~CIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

PROJETO DE: CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRA0 EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

ano de sua emissão. e cuja uti-Ilização será dd:inida em lei.
lização será definida em lei. -------------------------------

des a que se propuserem.

~A: 21'01111-0
ARNALDO MORAES PMDB

Dá-se nova redação ao "caput" do Ar1:. 219 do Projeto de
Constituição e seu Parágra:fo 32. mantidos inalterados os
Parágrafos 12 e 20:

Art. 219 _ Compete à União desapropriar por interesse so
cial para :fins de re:forma agrária o imóvel que não esteja CUl\\

prindo a sua :função soci~l. mediante indenização pelo justo
võllor em titulos da divida agrária. com cláusula de preserva
ção do valor real. resgatávis no prazo de até vinte anos. a
partir do segundo ano de sua emissão. e cuja utilização será
dd:inida em lei.

§ 12 " .
•.•.••..•.••.......•~ ..•••.•........•.....••..•.•••••. .. ..

§ 22

§ 3g são isentos de tribu'tos :federais. es'taduais e muni
cipais. as operaçãos de trans:fe.rência dos imóveis desapropria
dos para :fins de Reforma Agrária.

I
~

I

REF.: 7-3-0-219-01-00-*
§ 12 As benfeitori~s

úteis e necessárias serão inde
nizadas em diclleiro.

REF.: 7-3-0-219-02-00-*
§ Z2 O orçamen'to

:fixará anualmente o volume 'to
'tal de titulos da divida
agrária. assim como o mon'tan'te
de recursos em moeda para aten
der ao programa de re:forma
agrária no exercício.

REF.: 217-01-00-*
§ 12 As benfeitorias serão

indenizadas em diclleiro.

REF.: 217-02-00-*
§ 22 IDÊNTICO

EMENDA: 21'009&0-3
BETH AZIZE PSB

O § 2~ do artigo 219. do Projeto de Cons'ti1:uição da Comis
são de sis'tema'tização. passa a 'ter a seguinte redação:

llrt. 219 .
§ 22 A União destinar;'i 3% <'três por cento> de seu orçamen

'to. para o Fundo nacional de He:forma Agrária. a ser regulamen
'tado. em Lei Ordin.iíria. no prou:o máximo de 160 (cen'to e oi'ten
'ta> dias. contados da promulgação desta constituição.

EMENDA: 2P0170Z-9
JONIVAL LUCAS PFL

O § 2~ do l\rt. 219 'terá a seguinte redação:
§ Z2 O orç.'1.mcto. para atender o programa da reforma

l':lgrária; :fixará aunalmente o volUll\e totalde títulos da divida
l':lgrária e o montante de recursos em moeda. acrescentada a par
cela de 20% do Fundo In'tcgral social.
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REF.: 7-3-0-219-03-00-.
§ 3~ O valor da inde

nização da terra e. das benfei
torias será determinado confor
me dispuser a lei.

REF.: 7-3-0-219-0~-OO-.

EMENDAS 00 CENTRÃO

REF.: 217-03-00-.
§ 32 A desapropriaçQo a que

se refere este artigo será pre
cedida de proecsso administra
tivo. :fundamentado em vistoria
do imóvel J:Ural. g3rantida a
participaçQo do proprietário ou
de seu representante.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00922-1
AUREO MELLO PMDB

Acrescente-se o parágra:fo ~~ ao artigo 219 do projeto de
COnstituição da COmissão de sistematização:

Art. 219 •••
§ ~g _ Os proprietários de terras que o:ferecerem. C}{ponta

neamcnte, o todo ou parte de suas propriedades à desapropria
ção amigável. no pra'Zo de 120 <cento e vinte>dias. a partir da
promulgação desta Constituição, receberão os valores das ava
liações ou acordos em titulos da divida agrária.

EMENDA: 2P010~7-~

ADEMIR ANDRADE PMDB
Ernenda aditiva
Dispositivo emendado: art. 219
O art. 219 do Substitutivo do Projeto de Constituição passa a
viger acrescido do § ~g:

·'Art.. 219 ..
.. .. .. .. .. .. • .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. li ..

§ 42 A união poderá dclegar aos Estados e Municipios os as a
tribuições para desapropriação de imóveis J:Urais. por interes
se social. para :fins de re:fortlla agrária".

EMENDA: ZP01375-9
SANTINfIO FURTADO PMDB
EMENDA ADITIVA

Dispositivo emendado: art. 219
Acrescente-se, ao art. 219, do Projeto de constituição. o

seguinte parágra:fo:
"Art. 219
§ ~g _ 'É: insuscetivel de desapropriação, para :fins de re

:forma agrária, o irnóvel comprovadamente produtivo, assim con
siderado a'través de prova dc documcnto :fiscal correspondente :õ\

venda dc produtor.'

I
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RtF.: 7-3-0-ZZ0-00-00-* REF.: 210-00-00-*
Art. ZZO. A declaração Art. 218. O decre'to que de-

do imóvel como de in'teresse so- clarar o imóvel como de in'te
cial para :fins de re:Eorma resse social. para :fins de re
agrária autoriza a União a pro- :forma agrária. autoriza a União
por a ação de desapropriação. a pro~r u a ação de
------------------------------- desapropr1açao.

EMENDA: ZP013~9-0

ALDO AIlAmES PC DO B
EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ar't. ZZO e parágra:Eos
Dê-se ao art. ZZO e seus parágra:fos do Proje'to de Consti

tuic;..~o a seguin'te redação:
"Art. ZZO _ A declaração do illlÓvel como de in'teresse so

cial para :fins de re:forma agrária autoriza a União a propor a
ação de desapropriação;

§ 1~ _ Decret'ada a desapropriação por in'teresse social. a
União será imitada judicialmente na ~sse do imóvel. mediante
o depósi'to do valor declarado para pagamen'to do imposto terri
'torial rural, em 'titulos da dívida agrária. limitada a cont'es
'tação a discu'tir o valor deposi'tado pelo expropriante;

§ z~ _ Ninguém poderá ser proprietário ou possuidor direta
ou indire'tamente, de imóvel rural de área contínua ou descon
tínua, que ultrapasse as seguintes dimensões:

1 quinhentos hectares nos Estados de Minas Gerais, Espí
rito santo. Rio de Janeiro. são Paulo. Paraná. San'ta cataria
na, e Rio Grande do Sul;

11 um mil hec'tares nos Estados do Maranhão. ceará, Piau
i, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. sergipe,
Bahia, Goiá.s, Ma'to Grosso do Sul e Dis'trito Federal, salvo QS
regiões de carência de 'terras ou a populac;:ão necessitada, onde
prevalecerá a área máxima de quinhentos hectares;

III _ um mil e quinhentos hectares nos Estados do Amazo
nas, Pará, Rondônia, Acre, Mato Grosso e nos terri'tórios de
Roraima e Amapá.;

§ 3~ _ O imóvel que ul'trapassar as áreas \\Iáximas previs'tQs
no parágra:fo an'terior terá o excedente desapropriado nos ter
mos deste ar'tigo;

§ ~~ _ são insusce'tíveis de desapropriação para :fins de
re:forma agrária, os imóveis pessoalmente explorados pelo
proprietário com dimensão que não ultrapasse a SOO hectares na
Regiaõ Norte e a 200 hectares no restan'te do pais.'

EMENDA: ZP01576-0
MENDES CANALE PHDB

Inclua-se os seguintes parágra:fos ao art. Z20 capitulo
III _ Da Política Agricola e Fundiária e da Re:forma igrária.

§ 1~ A declaração do imóVel como de interesse social, para
os :fins do presente artigo. será procedido por Comissão Espe
cial Estadual, que a lei estab~lecerQ, da qual :farão parte,
obrigatoriamente. representantes das classes sindicais rurais.
de proprie'tários e de trabalhadores no campo.

I
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REF.: 7-~-O-Z20-00-00-~ <COnt.>

REF.: 7-3-0-220-01-00-*
§ 19 cabe à lei com

plementar estabelecer procedi
mento contraditório especial.
de rito suntário. para o proces
so judicial de desapropriação.

EMENDAS 00 eENTRÃo

REF.: 218-99-00-*
ParágraXo único. IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

§ ,g À declaração de interesse social. para os e%eitos de
que trata este artigo. caberá. em grau de recursos administra
tivo. à parte a ser expropriada. pedido :fundamentado de revi
são da declaração de interesse social. dentro de cinco dias da
publicação do ato declaratório. perante COmissão de Revisão
Estad~l. que a lei instituirá.

§ 3~ A COmissão de que trata o parágra:fo anterior terá o
prazo de quinze dias. improrrogáveis. a contar da entrada da
interposic;:.'ío do recurso. para apreciar o pedido. :findo o qual.
n.,:';(o havendo mani:festação a uni50 promoverá a ação de desapro
priac;:.'ío respec'tiva;calcada na decisão inicial da COmissão Es-
pecial Estadual. .

EMENDA: 2POOOG7-4
PLÍNIO MARTINS PHDB

Redija-se o parágraXo 19 do ar'tigo 220 do projeto assim:
ParágraXo 19 A lei disporá. para e%eito da rc:forma

agrária. sobre os processos administrativo e judicial de desa
propriação por interesse social. assegurando ao desapropriando
ampla de:fesa e ao desapropriante o direito à imissão na posse
do imóvel t50 logo haje o depósito prévio do valor da indeni
zação em titulas de divida agrária.

EMENDA: 2P00900-5
JOSÉ CARLOS SABÓIA PHDB

Emenda modi:ficativa.
Dispositivo emendado: art. ,20. do Projeto A.
Dê-se a seguinte redação ao art. 220 do Projeto A:
"Art. A declaração do imóvel como de interesse social

para :fins de Rc:forma Agrária autoriza a União a propor a ação
de desapropriação.

§ 12 Ao juiz caberá decidir no prazo de noventa dias sobre
a imissão da União na posse. sob pena desta operar
autolM'ticamente.

§ ~ Na hipótese. da Justiça Agrária. em sen'tença irrecor
rível. entender inCJ{istente requisito necessário ao reconheci
mento da gleba como passível de desapropriação para :fins de
Re:forma Agrária. esta será convertida em indenização paga em
moeda corrente corrigida até a data do e:fetivo pagmncnto.

§ 3~ s5.o insuscetiveis de desapropriaÇão para :fins de Re
:forma Agrária os pequenos e médios imóveis rurais. de:finidos
em lei. desde que seus proprietários não possuam outro imóvel
rural.

I
~

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERl\.L DA MESA

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REr.: 7-3-0-Z20-0Z-00~

§ z~ são insuscetíveis
de des~propriação para ~ins de
reforma agrária os pequenos e
médios imóveis rurais. de:fini
dos em lei. desde que seus
proprietários não possuam outro
imó\'Cl rural.

REF.: 7-3-0-221-00-00-*
Art. Z-Z1. A alienação

ou ccncessão , a qualquer titu
lo. de terras públicas com área
superior a quinhentos hectares
a uma só pessoa :fisica ou jurí
dica. ainda que por interposta
pessoa. dependerá de prévia a
provaç:.~o do Congresso Nacional.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: Z17-0S-00~

§ 5~ são insusceptiveis de
desapropriação para ~ins de re
~orma agrária. nos termos da
lei: .

REF.: 219-00-00-*
Art. 219. A alienação ou

concessão, a qw;llqucr titulo.
de terras públicas com áreas
superior a cinco mil hectares a
uma só pessoa :física ou juridi
ca , ainda que por interposta
pessoa. dependerá de prélTia a
provação do Senado Federal.

EMENDAS COLETIVAS EMElIDAS IlIDIVIDUAIS

EMENDA: ZP00490-3
ASSIS CANUTO PFL

Emenda modi:ficativa
O par!lgr:rl:o único do art. ZZO do texto da Comissão de Sis

tematização passa a ter a seguinte redação:
"Art. 220. § Z~ são insuscetíveis de desapropriação para

:fins de reforma agr~ria as empresas rurais ou propriedades
produtivas. bem como os pequenos e médios illlÓ\'Cis rurais. de
:finidos em lei. desde que seus propriet!lrios não possuam outro
imó\'Cl rural."

EMENDA: ZP01906-Z
CARLOS VIRGÍLIO PDS

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO E~~ADO

Dê-se a seguinte redação ao parágr~ 2~ do artigo 220:
Parngra:fo segundo: 'são insuscetiveis de desapropriação

para ~ins de reforma <lgrária. além dos imóveis rurais que a
tendem aos requisitos dos incisos do parágrafo único do artigo
210 os pequenos e médios imóveis rurais. de:finidos em lei. cu
jos propritários ~~o possuam outro imóvel rural.

EHENDA: 2P00334-6
ASDRUBAL BENTES PHDB

Modi:fica-se o Art. 221. do projeto de Constituição. que
passa a ter a seguinte redação:

NOVA REDAÇÃO: Art. 221 _ A alienação ou concessão. a qual
quer título. de terras públicas a uma só pessoa :fisica ou ju
ridica. ainda que por interposta pessoa. dependerá de prévia
autorizaç.~o do Congresso Naciional quando suas dimensões :forem
superiores a: _

I. 3.000 hectares na !lrea da SUDAM.
11. :2.000 hectares na área da SUDECO.
lII. 1.000 hectares na área da SUDENE.

IV. 500 hectares no restante do Pais.

EMElIDA: ZP01104-7
DOMINGOS JUVENIL PHDB
Dá-se nova redação ao llcaput" do Art. 221 do Projeto de Cons
tituição e seu Parágra:fo 19. mantida a redação do Parágra:fo
2'l. a seguoir:
Art. ZZ1 - A alienação ou concessão. a qualquer titulo. de
terras públicas com área superior a dois mil hectares a uma só
pessoa :física ou juridica. ainda que por interposta pessoa.
dependerá de previa aprov;;lç.".io do Se~?do Federal.
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REF.: 7-3-0-221-00-00-* (Con't.)

EMENDAS DO tl'.:NTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMElIDAS IlIDIVIDUAIS

§ 1~ - ERcet\L')m-se do dispos'to no "c:apu't" des'te ar'tigo aliena
ções ou concessões para :fins de re:forma agrária.

EtlElIDA: 21"01234-5
PLÍNIO l\RRUDA SAMPAIO PT

Dê-se nova redação QO ar'tigo ZZ1 do Proje'to de Consti'tui
ção da Comissão de Sis'temQ'ti%a~~o:

"Ar't. l21 _ A aliel\QÇ<"ío ou concessão, a qualquer ti'tulo,
de 'terras públicas ou devolu'tas a uma só pessoa :fisica ou ju
ridica de direito privado, ainda que por intcrposi:a pesso:õ\,
fica limi'tada a três mil hectares, dependendo da aprovação
prévia do Congresso ~')cional toda alienação ou concessão supe
rior :õ\ quinhen'tos hec'tares.

§ 1~ ERCei:uam-se do dispos'to neste artigo as aliel~ões

ou concessÕes a coopera'tivas de produção originárias do pro
cesso de re:fOrnk,) agrária.

§ Z!l As 111ienações e concessões, bem como a destinação
das terras públicas e devolutas, serão necessariamen'te previs
tas e compatibilizadas com o plano nacional de reforma
llgrária.

EtlENDA: 21"01707-0
ALYSSON PAULINELLI PFL
Emenda Subititutiva

Disposii:ivo Emendado: Artigo 211
Dê-se a seguin'te redação Q ini:egra do artigo ZZ1 do Proje

to de Consi:ituição, da Comissão de Sistema'ti%ação:
Art. 221 A politica agricola será planejada e eRCcu'tada

com a particip;ição efetiva dos setores de produção, comercia
lizllç:."íO, arnk')'Zenl.mento e transportes, levando em corrta âns'tzu
men'tos credi'ticios e fiscais, bcm como a prestação de ::lssis
"tência "técnica e incen"tivo ~ 'tecnologia e à pesquisa da lei.

§ 1~ O plano nacional de desenvolvimen"to agrário, de e-
xecução pIÜrianual, compa"tibilizará as ações de política agrí
cola, polític<') agrária e reforma agrária.

§ Z~ _ A política de par"ticip::lção de cooperativas cm as
scrrtamcrrtos rurais será definido em lei.

§ 3~ _ cumpri ao Poder público promover poli'tiC3s adcqua
dasdc es"tímulo, assis1:ência 1:écnica, extensão rural, seguro
agricola, coopertl1:ivismo, colonização e crédi1:o :fundiário. bcm
como de desenvolvimento e ~inancillntCn"to pllrll a a1:ividade
:.gropecuária, agroindus1:rial, pesqueira e ~lores1:al.

EMENDA: 21"019'3-1
BENITO GAMA pFL

Emenda Subs'titu'tiva
Disposi'tivo E:mendado: Ari:igo Zl1
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REF.: 7-3-0-2,1-01-00-* . REF.: 219-01-00-*
§ 19 Excetuam-se do § 12 Excetuam-se do dispos-

disposto no "caput" deste arti- to no "caput" deste artigo as
90 as cooperativas de produção alienações ou concessões para
originárias do processo de re- :fins de re:Eorma agrária. ou
:forma agrária. para cooperativas agricolas.

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-3-0-221-00-00-* <Cont.>

REF.: 7-3-0-221-02-00-*
§ Zg A destinação das

terras públicas e devolutas
será compatibilizada com o pla
no nacional de re:forma agrária.

REF.: 7-3-0-222-00-00-*
Art. 222. Os

beneficiários da distribuição
de imóveis rurais pela re:Eorma
agrária receberão titulas de
dominio ou de concessão de uso.
inegociáveis pelo prazo de dez
anos.

EHENOAS DO CENTRÃO

REF.: 219-02-00-*
§ zg IDÊKrICO

REF.: 220-00-00~

Art. 220. IOÊKrICO

EMDmAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Dê-se a seguiJte redação à integra do artigo 221 do Proje
to de Constituição. da Comissão de sistematização:

Art. ,21 _ A ;;ilienação ou concessão. a qualquer titulo, de
"terras públicas ~m área superior a cinco mil hec"tares a uma
só pessoa :fisica 0\1 juridica. ainda que por interposta pessoa.
dependerá de prév~Q aprovação do Senado Federal.

§ 12 _ Exce'tU.'1Jl\-se do disposto no "caput" deste artigo as
alienações 0\1 condessõcs para :fins de re:Eorma agrária, ou para
cooperativas agrie:plas.

§ Zg _ A destinação das terras públicas e devolutas será
compatibilizad::l c0ln o plano nacional de re:Eorma agrária.

------------------~-------------------------------------------,

EMENDA: 2POOSOO-0
RUY NEDEL PMDB

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo Z22
Dê-se ::l seguinte redação ao Art. -Z2Z:
Art. ,z,z _ Os lati:fúndios desapropriados par :fins de re

:fo~~ agrária serão distribuidos e explorados de:forma coope
rativa ou coletiva e os processos de colonização. com distri
buição individual. nos termos da lei.

Parágra:fo Único _ Fica assegurado ao produtor rural o di
reito ao :financiamento de até ZS <vinte e cinco) hectares. nos
"termos da lei.

EMENDA: 2P0110a-O
PAULO ROBERTO PMDB
O "caput" do Art. ZZ2 do ,Projeto de Constituição passa tl ter tl
seguinte redação. mantido o seu Parágrafo Único:
Art. 2Z2 - Os beneficiários da distribuição de i.móveis rurais
pel~ reforma agrária receberão titulos de domini.o ou de con-
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cessão de uso, inegociável pelo prazo minimo de cinco anos.

PMDB
Qrt. 222 _ capitulo IXI _ Da Politica Agri
da Rc:forma Agrokia, os seguintes par5gra:fos

PRo..7ETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-3-0-222-00-00-* <Cont.>

REF.: 7-3-0-222-99-00-*
Parágra:fo único. O ti

tulo de domínio e a concessoo
de uso serão con:Eeridos ao ho
mem ou à mulher, ou a Ql\\bos,
independentemente do estado
civil.

REF.: 7-3-0-223-00-00~

Art. 223. O plano na
cional de desenvolvimento
agrário, de mtccução pluria
nua'I , englobará simultaneamente
as ações de politica agricola,
politica agrária e rcXorma
agrária.

REF.: 7-3-0-ZZ3-99-00~

EtIENDAS DO CENTRÃO

REF.: 220-99-00~

Pará.gra:fo único. O titulo
de domínio e a concessoo de uso
serão con:Eeridos ao homem ou à
mulher, ou a ambos, independen
temente do estado civil, nos
termos e condições previstos em
lei.

REF.: 221-01-00-.
§ 12 O plano nacional de

desenvolvimcnto agrário, de e
xecução plurianu:al.
compatibilizará as ações de po
litica agrícola, politica
agrária e re:Eorma agrária.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01575-1
MENDES CANALE

Acrescenta ao
cola e Fundiária e
e dá nova redação.

Art. 2ZZ • Os ben:Eiciokios da distribuição de imóveis ru
rais pela rcXOrnk~ agrária receberão titulos provisórios de do
minio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez
anos.

§ 12 Findo o. prazo estipulado neste artigo e veri:ficada a
u-tilizlilção da Area para a :finalidãlde atribuida, será expedido
o titulo dc:finitivo de dominio ou de concessão de uso.

§ Z~ Os titulos provisórios de que trata este artigo so
mente ser50 trans:feriveis causa mortis.

§ 32 O parágra:Eo único do projeto passa a ser o parágrafo
'terceiro deste artigo.

EMENDA: 2P019Z1-0
HER~lES ZANETI PMDB

Acrescente-se Pará.grafo único ao art. ZZ3 :
nA Politica Fundiária e a Re:forma Agrária terão como um

dos seus objetivos :fundamentais assegurar a todo o tr;IDlillhador
rural o acesse à propriedade na :forma individual, cooperativa,
condominal, comunitária, coletiva ou mista para o desenvolvi-

I
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ASSEMBLÉIA mCIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-3-0-223-99-00~ <COnt.>

REF.: 7-3-0-224-00-00-*
Art. 224. A lei

limitará a aquisição ou arren
damento de propriedade rural
por pessoas xisicas ou juridi
cas estrangeiras.

EMENDAS DO ttNTRÃO

REF.: 222-00-00-*
Art. 222. A lei regulará a

aquisição ou arrendamento de
propriedade rural por pessoa
xisica ou jurídica estrangeira.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

mente de suas atividades."

EMENDA: 2P00243-9
IVO VANDERLINDE PMDB

Emenda Substitutiva
Apresenta-se a seguinte emenda ao texto do art. 224 do

Projeto de COnstituição da COmissão de sistematização com o
seguintes telrto.

Art. 224 _ "A Lei permitirá a aquisição ou arrendamento da
propriedade rural por pessoas xisicas ou jurídicas nacionais e
estrangeiras. xiRando um tamanho máximo de propriedade."

E11:ENDA: 2POOS13-6
OTTOMAR PINTO PTB

Texto atual:
"Art. 224 _ A lei limitará a aquisição ou arrendamento de

propriedade rural por pessoas %isicas ou jurídicas
estrangeiras.

parágraXo único _ A aquisição de imóvel rural por pessoa
juridica estrangeira depende de autorização do COngresso
Nacional. "

Texto proposta:
"Art. 224 _ A aquisição de imóvel rural por estrangeiro

%ica restrita às pessoas xisicas estrangeiras residentes no
Brasil e às pessoas jurídicas estrangeiras autorizadas a xun
cionar no País. observadas. em ambas as hipóteses. as condi
ções. limitações e demais exigências previstas em lei.

Parágra:fo Único _ A aquisição de imóvel rural. por pessoa
juridica estrangeira autorizada a :funcionar no País. depende
de permissão do Congresso Nacional."

EMENDA: 2P01107-1
PAULO ROBERTO PMDB
Dá nova redação ao Art. 224 e seu ParágraXo Único. a seguir:
Art. 224 - A lei limitará a aquisição e trans:fcrência dos po
deres inerentes ao dominio sobre imóveis rurais por pessoas
:físicas ou juridicas estrangeiras.
ParágraXo Único - A aquisição de imóvel rural por pessoa juri
dica estrangeira dependerá de autorização do Senado Federal.

I
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_ A União terá direito de prefência para a aquisi-

REF.: 7-3-0-224-0Z-00-* EMENDA: 2P01633-2
BOCAYUVA CUNHA

Acrescente-se
redação:

,,§ zs
parágraXo

PDT
ao artigo 224. com a seguinte



ASSEHBLÉ:IA NACIONAL CONSTITUImE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TiTm..O VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-3-0-224-02-00-* <COn~.>

REF.: 7-3-0-2Z4-99-00-*
Parágra:fo único. A a

quisiç.".io de imóvel rural por
pessoa juridica es~rangcira de
pende de au~oriza~o do Con
gresso N;~cional.

REF.: 7-3-0-225-00-00-*
Art. 225. A lei

estabelecerá poli~ica h.~i~a

cional para o trabalhador rural
com o obje~ivo de garan~ir-lhe

dignidade de vida e propiciar
lhe a :fixação no meio onde
vive.

EMENDAS DO eENT'RÃO

REF.: 223-00-00-*
Ar~. 223. A lei

estabelecerá política habita
cional para o ~abalhador

rural.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

~o, em igualdnde de condições, de áreas rurais cuja extensão
será de~ermin.')(}a em lei.

ElmNDA: 21"00116-5
TADEU FRANÇA PMDB

No Ti~lo VII. cap. UI. Artigo 222'4, subs~i~-se o
par~gra:fo Único por:

Ar~. 224
Parágra:fo-único _ Não se admi~irá propriedooe rural de em

presas de capital es~rangciro ou a elas assocâado ,

EMENDA: 21"00536-5
MAURO BORGES PDC

Dê-se ao ~igo 225 do Substi~tivo a seguin~ redação:
"Ar~. ZZ5 _ A lei es~abelecerá politica habi~acional para

o ~rabal~~dor rural com o objetivo de garantir-lhe dignidade
de vida e propiciar-lhe a :fixnção no meio onde vive, prc:fcren
cialmente com os assent:;unentos em núcleos comunitários, tipo
agrovila . "

I
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REF.: 7-3-0-2Z5-99-00-* REF.: 221-02-00-*
Parágra:fo único. A po- § 22 A polí.tica de partici-

1i~ica de particip<:l~o de coo- pação de cooperativas em assen
pera~ivas em asserrtamerrros , as- ~amentos rurais será de:finido
sistência ~écnica e credi~icia, em lei.
organiza~~o da produ~o, comer- ------------------------------
cialização, distribuição e in-
dus~rializaÇ<~o será de:finida em
lei.

EMENDA: 21"00900-0
MANOEL RIBEIRO

Trans:forme-se
renUllterando-se os

PMDB
o parágra:Eo único do ~. 255 em ar~. 226,
seguin~es.

ElmNDA: 21"00009-4
AFFONSO CAMARGO PT8

Emenda Modi:fic:iltiva
Ao artigo 2Z6 do proje~o de Consti'tuic;:ão (A> da comissão

de Sis~ema~iz<:lçãodê-se a seguin~e rcda~o:

~. 226 CUlltpre do Poder público promover politicas ooe
quadas de es~imulos, assistência técnic<~, desenvolvimen~, :fi
nanciamento e seguro para a atividooe agricol;;l, agroindus
~rial, pecuária e pesqueira.

REF.: 7-3-0-2Z6-00-00-* REF.: 221-03-00-*
Ar~. 2Z6. Cumpre ao § 3g cumpre ao Poder Públi-

Poder Público promover poli~i- co promover politicas adequadas
=s adequ~das de estimulo, as- de estimulo, assistência técni
sistência técnica, desenvolvi- ea , extensão rural, seguro a
mento e :Einanci<:lmen~o para a gricola, coopera~ivismo, colo
ativid<:lde I:lgricola, agroindus- niza~~o e c:rédi~o :fundiário,
trial, pccuáztí.a e pesqueira. bem COltlO de desenvolvimen~o c
------------------------------- :financiamen~o para a atividade

agropecuária, agroindu~ial,

pesqueira e :florestal. ElmNDA: 21"00434-2
VICENTE BOGO
Emenda substi~~i~

PMDB



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO vrr - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

promover poli~icas adqU:;'ldas
desenvolvimento, :fil\:;'lncia
agricola, agroindustrial,

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-3-0-226-00-00-* (Con~.>

REF.: 7-3-0-226-99-00-*
Parágra:fo único. A po

litica agrícola será planejada
e executada com a partieipação
c:fetiva dos setores de produ
ção, comercialização, armazel\:;'l
mento c nanspor~es, levando em

llli'EOOAS DO CENTRÃO

REF.: 221-00-00-*
Ar~. 221. IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Dispositivo emcndndo: ar~. 226, do Projc~o A
Subs~i'tua-se o ~exto do ar~. 2ZG, do Proje~o A, pela seguin~e

redaçâo:
"Ar~. Z26 _ ewnpre ao Poder Público, com a particip~o e:Ec~i

va do se~or produtivo, promo\l"Cr planos plurianuais de poli~ica

agricola, pecuária e pesqueira, vol~ados ao descnvolvimcnto
rural, à pzodução de alimen~os e ao atendimen~o prioritário
das neeessidades do mercado in~erno, assegurando, na :forma da
lei:
a> preços minill\Os jus~os e garantia de comercializçaão;
b> instrumentos eredi~icios para custeio e investimentos, ga
rantindo crêdito rural in~cgral aos pequenos produ~ores~

c) prestaç.".ío de assi..tênci<;l ~éenica, extensão rural, ineentin
vo à pesquisa e à tecnologia adequadas~

d) estimulo ao transporte e ao arnIc")zenamen~o da produçno;
e) seguro :;'lgricola para a cober~a dos prejuizos provocados
por adversid:;'ldes clil1\c'í~ic:.-')s."

E}ffiOOA: 21'00549-7
IVO LECH PMDB
E&OOA INDIVIDUAL

Substi'tui o teKto do a~l ar~igo 2Z6 do Proje~o de cens
ti'tuiç.".ío da Comiss~o de sistema~iza~o pelo da seguinte
rednçâo:

"Art. 2Z6. Cumpre ao Poder Público promover politicas ade
qU:;'ldas de estimulo, assistêneia ~écnica, desenvolvimento e :fi
l\:;'lnci=ento para a agricul~a, agroindús~ria, pecuária e pes
ca, g=antindo preço minimo neeessário para cobrir os custos
de produção e manutenção dessas a~ividades.'

E&OO1I: 2P0110S-S
AMILCAR HOREIRA PMDB
Dá nova redação ao "capu~" do Ar~. Z26 do Proje~o de Consti
'tuição, a seguir:
Ar~. Z26 - Cumpre ao Poder Públieo
de es~imulo, assis~ência técnica,
mento e 'seguro para a~ividade

pecuária, pesqueira e :flores~al.

E&OOA: 2P00638-8
DARCV DEITOS PMDB

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Art. ZZ6 do Proje~ de Consti~ição

Aereseente-se parágra:fo ao Ar~. Z2G:
l"llr"t.. 226 " ..
§ 12 _ ••:- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONST:tTUINTE

SECRETitRIA GERAL DA MESA

TÍTtn.O VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

no pais, podendo
agricola em sua
dire't<lmente ao

PeR
VII:, da Ordem Econômica, no C1:lpitulo
e Fundiária e da Re:Eorma Agrária,

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

conta inst~~~ntos crediticios
e :fiscais, bem como a prestação
de assistência técnica e incen
ti~~ à tecnologia e à pesq~isa,

na :forma da lei.

REF.: 7-3-0-Z27-00-00-*
Art. 227. O trabalha

dor <:'J. trabalhadora, não
propri~tário de imóvel rural ou
urbar.o , que ocupe por cinco
anos inintcrnlptos, sem oposi
çfio, área de terra MO superior
a cinqüenta hectares, tornando
a produtiva por seu trabalho ou
de sua :familia e tendo nela mo
radia, adquirir-lhe-á o
dondnio.

REF.: 7-3-0-999-00-00-*

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 224-00-00-*
Art. 224. O trabalhador ou

trabalhadora, n50 proprietário
de imóvel rural ou uebano , que
ocupe como seu por cinco anos
ininterruptos, sem oposição,
nem reconhecimento de dominio
alheio, área de terra ~~o supe
rior a cinqüenta hectares,
tornando-;;l produtiva por seu
trabalho ou de sua :familia e
tendo nela sua moradia,
adquirir-lhe-á a propriedade
mediante sentença declaratória
devidamente transcrita.

EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

§ 2~ _ A politica agricola será promovida por órgão perma
nente, composto por represent<lntes do Ministério da Agricul"tu
ra. do Congresso N.~cional, dos Produtores e dos Trabalh.~dores

Rurais".

EMENDA: 2P01700-6
ALYSSON PAULINELLI PFL

Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: Artigo 22'7
Dê-se a seguinte redação à integra do artigo ZZ7 do Proje

to de constituição, da Comissão de Sistcma'tiltação:
Art. 227 _ O trabalhador ou trabalhadora, MO proprie"\:ário

de imóvel rur<ll ou uzbaao , que ocupe como seu por cinco anos
ininterruptos, sem oposição, nem reconhecimento de domínio a
lheio, tirea de terra lk~O superior a cinqucnta hectares,
torn."JndO-ãl produtiva por seu trabalho ou de S\1<l :familia e "ten
do nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade medi<ln'te
senten~~declaratória devidamente tr<lnscrita.

EMENDA: ZP00105-0
MJl.URíCIO CAMPOS PFL

Emenda aditiva ao Projeto de Constituição (A> da cemâssãe
de sistcmatiza~~o.

Acrescente-se ao capitulo I:II do Titulo VII o artigo ab<li
RO transcrito:

Art .•. É livre a atividade <lgroindustrial
o produtor nIr<ll industrializar a sa produç5o
própria propried<lde e comercializá-la
consumidor.

EMENDA: ZP0107G-O
FERNANDO SANTANA

Inclua-se, no Titulo
IrI, da Política Agricola
onde couber:

Art. _ A lei :fixará limites à extensão da propried<lde pri
v<lda da terr<l nIral, segundo as regiões e as zonas agrícolas,
promoverá e imporá o racional aproveit<lmento da terra, objeti
v<lndo a elimin."Jção do lati:fúndio e a constituição de unidades
produtivas, d<ludo prioridade ~ pequcn<ls e médias propriedades.

ElffiNDA: 2P01171-3

I
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ASSEtfBLÉIA NACIONAL CONSTITUINl"E:

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

PROJEto DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-3-0-999-00-00-* <Cont.>

'EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

JAIRO CARNEIRO PFL
Inclu<~-se no capitulo 111 Da Politica Agrícola e

Fundiária e da Rclorma Agrária _. integrante do Titulo VII; um
dispositivo com a seguinte redação:

Art. _ "Sem prejuizo de disposições. de caráter perln."mente
ou transitório. contidas nesta Constituic;:ão. a União. os Esta
dos e os Hunicipios, na execução de seus respectivos oraç:ame.n
tos. U() campo ccouômâco , aplicarão anualmente volume de recur
sos em apoio, cstimulo. asssistência técnica e :financiamento
do dcsenvolvimento da agricuJ.tura, da pecuária. da atividade
kpesqucira, da agro-indústria e do :fomento e :fortalecimento do
cooperativismo. em limite. globral superior em pelo menos, dez
pontos percentuais. do que destinar a outro setor de atividade
econômica".

EtIENDA: 2P01496-8
JoÃo DA MATA PFL

I - Inclua-se no capituJ.o III do Titulo VII do Projeto de
Constituic;:fío da Comissão de Sistematização o seguinte Artigo:

"Art" • ".0 produto da arre.cadac;:ão de impostos incidentes
sobre a agricultura será destinado ao desenvolvimento da pes
quisa agricula e ao :fomento de obras sociais no meio rural. na
:forma que dispuser a le.i".

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETJl.RIA GERAL DA MESA

TiTULO VII - DA ORDEHECONÔHICA E FINANCEIRA

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-4-0-000-00-00-~

CAPÍTULO 111
DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

REF.: 7-4-0-Z20-00-00-~

Art. ZZ8. O sistema
:finelnceiro nacional, estrutura
do de :forma a promover o desen
volvimento equilibrado do ~ais

e a servir aos interesses da
eoletividade, será regulado em
lei complementar que disporá,
inclusive, sobre:

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 225-00-QO-IJ<
Art. 22.5. O sistema :finan

ceiro nacional, estruturado de
:fOrm;;l. a promover o desenvolvi
mento equilibrado do pais e a
servir aos interesses da eole
tividade, será regulado em lei
complementar que disporá, in
clusive, sobre:

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP01ZZ3-0
LUIZ GUSHIKEN ~T

Dê-se nova redação ao artigo ZZ6 do ~rojeto de Constitui
~o da Comissão de Sistematização:

"Art. 220. As instituições :financeiras são de propriedade
exclusiva do Poder Públieo, Cc"lbendo-lhe privativamente o exer
cicio das atividades de intermedia~o :financeira em todas as
suas modalidades".

REF.: 7-4-0-Z2.6-00-01-* REF.: 225-00-01-*
I - a autorização para I - a :mtorizaçOO para o

o :funcionamento das institui- :funcionamento dás instituições
çõe.s financeiras, bem eomo dos :fin...nceiras, assegurado às ins
estabelecimentos de <;eguro, tituições bancárias o:ficiais e
previdência e capitaliz:;l.ção, privadas ;\CCsso a 'todos os ins
assegurado às insti'tuic;:ões trumentos do mercado :financ:e.i
bancárias oficiais acesso a to- ro;
dos os instrumentos do mercado -------------------------------
:financeiro;

EMENDA: 2P00505-3
FRA.NCISCO ROLLEMBERG PMDB

Redija-se, assim, o item 1 do artigo 220.
Item 1 _ A au'torizc;:.';lão para o :funcionamento das Inrtitui

ções financeiras, bem eeme dos est:õlbelecimentos de seguro ,
previdência e capitalizac;:OO através dos órgãos governamentais
competentes.

EMENDA: 2POOOZ9-1
JOSÉ CARLOS COUTINHO PL

Dê-se ao item, Artigo 220, <:aopitulo IV, do SISTEMA FINJrn
CEIRO Nll.CIONAL. do Projeto de Constituição <A), a seguinte
redação:

III A autoriz<.lc;:.=.1o para o :funcionamento das instituições
:financeiras bem como dos estabelecimentos de seguro, previdên
cia e capitalização, assegurado f>ls instituições bancárias o:fi
ciais acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro e
vedada a conglomerados ou sociedades :financeiras quaisquer 0\1
tras atividades :;Ilém da captac;:.=.1o de depósitos e concessão de
empréstimos."

EMENDA: 2P00950-&
ALOíSIO VASCONCELOS PMDB

Emenda Modific."ltiva
Dê-se ao inciso I do Ar't. 2Z0 do Projeto de Consti"tuição Q

seguinte redação:
Art. ZZo. O sistem.'1 :financeiro nacional, estruturado de

:forma a prolOOver o desenvolvimento equilibrado do Pais e a
servir aos interesses da cole'tividade, será regulado em Lei

I
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ASst:MBLÊIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 7-Q-O-220-00-01-* <COnt.>

REF.: 7-Q-O-2Z0-00-0Z-*
Ir - as condições para

a participaç:.~o do capital es
trangeiro nas instituições a
que se re:fc.re o inciso ante
rior. i:endo em vista.
especialmente:

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: ZZS-OO-03~

IXI - as condições para a
participaÇ,io do capital estran
geiro nas instituições a que se
re:fc.rem os incisos anteriores.
'tendo em vista. especialmente:

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Complementar que disporá. inclusive sobre:
I a autorização para o funcionamento das instituições

financeiras. bem como dos estabalecimentos de capitalizaç.."ío.
assegurado às Instituições banc.~ias oficias c pri~das acesso
a Todos os instrumentos do mercado :financicro;

ElIENDA: ZP01754-1
EDISON LOBÃO PFL

Desdobrar o inciso I do Ari:. 2Z0. nos dois abaixo tr:ilns
critos. mudando-se. em conscquência. os atuais incisos 11 Q

VI. respectivamente. para 111 a VII:
I _ :il autorização para o funcion::lltlcnto das instituições

financeiras. bem como os estabelecimentos de seguro. previdên
cia privada e capitalização;

11 _ o acesso das instituic;:õcs bancárias o:ficiais aos ins
trumentos do mercado financeiro.

EMENDA: ZP01796-7 I
AFIF DOMINGOS PL 0'\

EMENDA MODIFICATIVA ....:J

Substitu."l-se o art. zze , I e 11. do projeto de Constitução _ I
da Comiss50 de Sistematização pelos seguintes dispositivos.
rcl1lunc.rando-se os demais:

Art. 220 O sistema :financeiro nacdona , estruturado de
forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a
servir aos interesses da coletividade. será regulado em lei
complemeni:ar que disporá. inclusive. sobre:

I _ a autorização para o :funcionamento das instituições
financeiras. assegurado às instituições bancárias o:ficiais e
privadas acesso a todos os instrumentos do mercado :financeiro
bancário.

11 _ a autoriza~~o e :funcionameni:o dos estabelecimentos de
seguro. previdência e capitalização. bem como dos órgfíos o:fi
ciais :fiscalizadores e resscguradores.

111 _ as condições para pari:icipação do capii:al estrangei
ros nas insi:ituições a que se re:ferem os itens nnteriores.

E~IENDA: ZP01639-1
CARLOS CARDINAL PDT

Incluir no art. 2Za. após o inciso I. renunterando-se os
demais, o seguinte inciso:

"11 _ as condições para a estai:ização dos bancos de depó
sito e no que passará a ser o inciso 111, aditar a expressão
"excetuados os bancos de depósito". :Eicando a seguinte
rcdilÇf.io:

111 _ as condições para a participaÇ,io do capital eS~'an-
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REF.: 7-4-0-2Z8-00-0Z-* <Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDIIS INDIVIDUAIS

geiro nas insti"tuições Q que se re:Ecre o item I. exce'tu::ldos os
bancos de dep6sito. tendo em vista. especialmente:

::\) to lo ..

b ) ..
c) ..

REF.: 7-4-0-ZZ0-~o-oz-a IREF.: 225:00-03-a
a) os ~nteresses na- a) IDENTICO

cionais;

REF.: 7-4-0-2Z8-00-0Z-b
b) os acordos interna-

cionais;

REF.: 7-4-0-2Z8-00-02-c
c) os critérios de re

ciprocidade;

REF.: 2Z5-00-03-b
b> IDÊNTICO

REF .: Z25-00-03-c
c) IDÊNTICO

I
0\
00

I
REF.: 7-4-0-228-00-03-* REF.: 225-00-04-*

111 - a organização. o IV - Q organh:ação. o fun
funcionamento e as Qtribuições cionamento e as Qtribuições do
do Banco Central do Brasil e Banco central do Brasil e de
d~~is instituições financeiras mais insti"tuiçães financeiras
públicas e privadas; públicas e privadas;

REF.: 7-4-0-220-00-04-*
IV - os requisitos

para a designação de membros da
diretoria do Banco centra1 do
Brasil e demais instituições
financeiras o:ficiais. bem como
seus impedimentos Qpós o exer
cício do c<'1rgo;

REF.: 2.25-00-05-*
V - os requisitos para a

designação de membros da dire
toria do Banco Central do Bra
si1 e demais insti"tuic;:õcs :fi
nanceiras oficiais~

REF.: '-4-0-220-(}(}-05-* IREF.: 225-00-06-*
V - a criação de fundo VI - IDÊNTICO

ou S~0Uro. com o objetivo de -------------------------------
proteger a economia popular.
garantindo créditos. aplicações
e depósitos até determinado va
lor. vedada a participação de
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recursos da União;

REF.: 7-4-0-ll8-00-06-*
VI - os critérios res

tritivos da trans:Eerência de
poupança de regiões com renda
in:Eerior à média nacional para
outras de maior
desenvolvimento.

REF.: 7-4-0-228-00-07-*

EMENDAS DO CENTRÃO

REF .: 2l5-oo-07-*
,?II - IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: lP00037-1
IRAM SARAIVA PMDB
Dá nova redaçfío ao inciso do artigo zza do Proje'tt;) de Consti
'tuiç.".io (A) da Comissão de sistematização:
"Art. 22a
VI os critérios restritivos:
a) da trans:Erência de poupança de regiões com renda in:Eerior à
média nacional para outros de maior desenvolvimento;
b) do :fechamento de agências de insti'tuic;:ães :financeiras ins
taladas em árc.'1S de CRPloração econômicas recente.

EMENDA: lP01490-4
FERNANDO GASPARIAN PMDB

Inclu."l-se o seguinte inciso no artigo 220. re:Eernte ao
Sistem.-"l Fin.."lnceiro N.'1cional. do Projeto de Consti'tuição. ela
borado pela Comiss50 de Sistematização:

VII - As t~xas de juros reais. nelas incluídas comissões e
quaisquer outras remunerac;:ãcs direta ou indiretamente re:Eeri
das à concessão de crédi'to. não poderão ser superiores a 12"
ao ano , A cobrança acima desse limite será concei'tuada como
crime de usura. punida. em todas as suas modalidades. nos 'ter
mos em que a lei determinar.

I
$
I

REF.: 7-4-0-2l8-00-99-* EMENDA: lP00031-3
JOSÉ CARLOS COUTINHO

Acrescenta-se ao
WlNCEIRO mCIONllL. do
item:

PL
Artigo 2l8. <:api'tulo IV. do SISTEMA FI

Projcto de Consti'tuição (A). o seguinte

REF.: 7-4-0-228-01-00-*
§ 1R A autorização a

que se re:Eere o inciso I será
inegociável e in'trans:Eerivel.
permitida a transmissão do con
trole da pessoa j\lridica 1:i1:u-

REF.: lZ5-01-00~

§ 1R IDÊNTICo

" são vedados o subsidio e a aplicação de recursos públi
cos a- :Eundo perdido ou n..:W. em sociedades de economia mista.
:fundações e empresas públicas que devem :funcionar segundo as
regras e costumes da economia de mercado. não sendo permitida
sob qu."llquer :forma a redução 'tari:Eária rela'tiva a bens e
serviços."
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lar, e concedida sem ônus, na
:forma da lei do sistema :finan
ceiro nacional, a pessoa jurí
dica cujos dirigentes tenham
capaci'iade técnica e reputação
ilibad~', e que comprove capaci
dade cccnômâca compatível com o
emp.r,,~ndimento.

REF.: 7-~-O-Z2a-OZ-Oo-*

§ Z~ Os recursos :fi
nanceiros relativos a prograllU;ls
e projetos de caráter regional,
de responsabilidade da Uni50,
serão depositados em suas ins
tituições regionais de crédito
e por elas aplicados.

REF.: 7-4-0-226-03-00-*

EMENDAS DO ttNTRÃO

REF.: 2Z5-0Z-00~

§ 2$1 IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUl\.J:S

ElIENOA: ZP00340-6
NYDER BARBOSA PHDB

Acrescente-se ao artigo 2za. Capitulo IV _ Do sistcm:a Fi
nanceiro Ne?cional, llU;lis WtI parágra:fo. o de número 3 <três>.
com a seguinte redaç<''io:

§ 311 _ Os recursos de :fundos e programas. de responsabili
dade da União, dcstiJ1<'1dos ao :fomento das :õltividades econômi
cas. à assistência :financeira à agropecuária e às pequenas e
médias empresas, bem como ao apoio às exportações, serão apli
cadas exclusivamente por instituições :fi~nceiras públicas.

EMENDA: ZP00630-Z
OSWALDO ALMEIDA PL

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao Qr'tigo Z2a do Projeto. o p:ar:ilgra:fo 3$1,

com a seguinte redação:
§ 32 - Às Cooperativas de Crédito. obedecidaos os requisi

tos que a lei determiJ1<"lr, serão asseguradas condições de :fun
cionamento e operacionalidade próprias das denais instituições
:fin<:lucciras do lttesmo gene:ro e de outras entidades autorizadas
a :funcioJ1<"lr pelo Banco Cental do Brasil ou outro órgão da Ad
ministraç:.::io pública, sendo-lhes assegurado o acesso aos recur
sos públicos de :fomento para :fins de crédito rural. .

EMENDA: ZP011Z7-6
DAVI ALVES SILVA PDS

Titulo VII - Da Ordem Econômica e Financeira

I
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I
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REF.: 7-4-0-2za-03-00-~ <Con~.>

REF.: 7-4-0-zza-04-00-~

REF.: 7-4-0-ZZa-99-00-~

EMENDAS DO CENl'HÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

<::>lpitulo VII - Do Sistema Financeiro Nacional
Adi~e-se ao art. 2Z8 do Proje~o de Constituição da comis

são de sistClll.'1tização o seguinte parágrafo:
,,§ 3~ Os recursos :financeiros destinados ao :financiamento

da casa própria serão aplicados. na proporção de 50"
(cinqucnta por cento>. em imóveis residenciais rurais."

EMENDA: ZP010Z5-4
NELTON FRIEDRICH PMDS

Acrescen'ta-se parágra:fo 3~ do Ar't. 228:
§ 3~ A lei :federal disporá ~ob:re o :funcionamen'to dos

bancos de d~pósitos. empresas :financeiras e de seguros. em to
das as S\L'1S modalidades. devendo a Jn.':lioria de seu capital. com
direi'to a voto. constituída por bras:ileiros.

I As empresas atualmente autorizadas a operar no pais
terão prazo de 24 (vinte e quatro> meses. se transforJn.':lrem em
empresas cujo controle de capital pertença a brasileiros e que
constituída e com sede no pais. nela tenha o centro das deci
sões <disposições transi'tórias>.

EMENDA: ZP0163Z-lJ
VIVALDO BARBOSA PDT
EliE:NDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Ar~. 2Z8.

Acrescente-se parágrafo ao artigo ZZ8:
"§ 32 As ins'tituições :financeiras. qualquer que seja a

sua natureza: somente poderão atuar no ambito do Estado onde
se localizar a sua sede.

§ 42 Somente poderão atuar em 'todo o território da Repú
blica o Banco do Brasil. a caixa Econômica Federal. o Banco
Nacional de Credito Cooperativo. o Banco do Nordeste do Bra
sil. Banco da Am::rzônia e as Instituições Financeiras de
caráter Regional man'tidas pelo Poder Rúblico.

_ ACrescente-scartigo ~'1s Disposições Transitórias:
"Art. _ AS instituições Financeiras que atualmente estejam

operando :fora do Estado onde se situar a sua dese , terão o
prazo de doze meses para promover a 'transferência de suas ope
rações para se situarem exclusivamente no âmbi~o do es'tado de
sua sede.

EMENDA: 2P00301-0
OSMIR LIMA PHDB

Inclua-se o seguinte parágrafo no artigo 2Za. <::>lpitulo IV.

I
-...l
I-'

I
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REF.: 7-Q-O-ZZ6-99-00-* <Cont.>

REF.: 7-Q-O-999-00-00-*

ntEND.l\S DO CENT'RÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

rc:fcrcn:te ao Sist= Financeiro N,>lcional, do Projeto de cons
tituição, elaborado pela comissão de sist=ti:z:ação:

§

Os recursos de :fundos e programas, de responsabilidade da
União. destinados ao :fomento das atividades econômicas, à as
sistência :financeira, à agropecuária e às pequenas e médias
empresas, bem como ao apoio às exportações, serão aplic:.>ldos
exclusivamente por instituições :financeiras públicas.

EMENDA: ZP01Z7Z-0
AUGUSTO CARVALHO . PCB

Inclua-se o seguinte parágra:Eo no art. 226, Capitulo IV,
do Sistema Financeiro Nacional:
"§ •• , _ Os recursos de :fundos e programas. de responsabilidade
de União. destin."ldos ao :fomento das atividades econômicas, à
assistência :financeira à agrope~1ria e às pequenas e médias
empresas, bem como ao apoio às exportações, serão aplicados
exclusivamente por instituições :fin.>lnceiras públicas."

EllliNDA: ZP00099-1
NABOR JÚNIOR PHDB

Il1clua-se onde couber, no Capitulo "Da Ordem Econômica e
Financeira, Sistema Financeiro Nacional" , o seguinte
dispositivo:

Art. • • • A aplicação dos recursos destinados a operações
de créditos de :fomento será ~etuOOa através das instituições
:financeiras o:ficiais.

EMENDA: ZP01670-7
FRANCISCO PINTO PMDB

Acrescente-se onde couber. no Capitulo IV do Titulo VII os
artigos abaixo:

Art. são nacinali:z:ados os estabelecimentos
banc:írios, as empresas :financeiras e de seguros existentes no
Brasil, QS quais deverão ser constituidas, majoritariamente,
com Capital Nacional.

Parágra:Eo Único Considera-se empresa nacional aquela
cujo controle de c..~pitãl sejam majoritariamente brasileiro, e
a sua sede no pais o centro de suas decisões.

Art. •• A União terá o controle acionário dos estabele-
cimentos de ciédito e das seguradoras privadas existentes no
pais.

I
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I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-0-0-000-00-00-*
TÍTULO VIII
DA ORJ:1l:.d SOCIAL

REr.: 0-1-0-000-00-00-*
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO GERAL

REF.: 0-1-0-229-00-00-*
Art. 229. A ordem so

cial tem corno base o primado do
trabalho, e como objetivo a
justiça social.

!lEF.: 0-1-0-229-99-00-*

!lEF.: 0-1-0-999-00-00-*

EMENDAS DO CENTRÃO

REr .: 226-00-00-*
Art. 226. A ordem social

tem como base o primado do tra
balho, e como objetivo o bcm
estar e a justiça sociais.

EMENDAS COLETIVAS EtlENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00701-3
OSVALDO MACEDO PHDB

Acrescenta-se ao art. 229 do projeto de Constituição o se
guinte parágra:fo:

"Parágra:fo úni.co O trabalho real:U:::ldo no recesso do lar
é considerado de valor-econômico e será a:ferido para deito de
inclusi:lo no cálculo do Produto Interno Bruto."

EMENDA: ZPOOZ03-0
EDUARDO MOREIRA PHDB
TÍTULO VIII DA ORDEM SOCIAL CAPÍTULO I DISPOSIÇÃO GERAL

Art. A Previdência Social será obrigada-no prazo m:iximo de
2 anos , a contar da dat::l da promulgação da Nova Constituição,
equiparar os ::lposentados anteri.ormente àquela data, nas condi
ções de concessão de aposentadoria que vigorarão no novo
texto.

I
l;:l

I
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REF.: 0-2-0-000-00-00-*
CAPÍTULO 11
DA SEGURID~E SOCI~

.' EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 0-2-0-Z3~-00-00-* REF.: ZZ7-00-00-*
l\.r1:. Z30. A seguridade Ar1:. ZZ7. A seguridade so-

social compreende um conjun1:o cial compreende o conjun1:o de
in1:cgrado de ações des1:i1l<'ldo a ações de inicia1:iva dos Poderes
assegurar os direi1:os rela"tivos Públicos e da sociedade, des1:i
à saúde, à previdência e à as- nadas a promover os direi"tos
sis1:ência soci:,:l1. r:la1:i?Os à.sa~e~ Q p':Cvidên-
------------------------------- C1a e a ass1stenc1a soc1al.

REF.: 0-Z-0-Z30-99-00-* REF.: ZZ7-99-00~

Parágra:fo único. Com- Pnrágra:fo único. O Poder
pe1:e ao Poder público organiznr PÚblico organizará a seguridade
a seguridade social, com base social, com base nas seguintes
nas seguin1:es diretrizes: diretrizes:

I
~

I

!tEF.: 6-2-0-230-99-01-*
I - universalidade da

cobertura;

REF.: ZZ7-99-01-*
I - universalidade do aten

dimento;

!tEF.: 0-2-0-230-99-02-* REF.: ZZ7-99-02-*
11 - uni:formidade e 11 - equivalência dos bene-

equivalência dos bene:ficios e :ficios e serviços;
serviços pnra os segurados ur- -------------------------------
banas c rurais;

!tEF.: ~-2-0-230-99-03-*

111 - eqüidade na :for
ma de 1 articipação no custeio;

EMENDA: 2P01535-Z
MATTOS LEÃO PHD8
Emenda Aditiva:

Acrescente-se e numere-se como item 111 do Ar1:. 230, capi
tulo xr , Titulo VIII e ren\lll\ere-se os demais.

111 assegurar à mulher trabalhadora rural, o bene:ficio
da aposentadoria independente da situação do conjugc.

!tEF.: 0-2-0-230-99-04-*
IV - seletividade

REF.: 227-99-03-*
el 111 - IDÊNTICO



ASSE:J:lBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

distributividade ~ prestação·------------------------------
dos beneficios e serviços;

REF.: 8-2-0-230-99-05-*
V - diversid~de

base de :Ei~ncial11ento;

REF.: 227-99-04-*
d~1 IV - diversidade d~s ~ontes

de custeio;

P~8

do caput do art. 231, seus incisos e

REF.: 8-2-0-230-99-06-* IREF.: 227-99-05-*
VI - irredutibilidade V - IDÊNTICO

do valor dos ben~ícios; -------------------------------

REF.: 0-2-0-230-99-07-* IREF': 227-99-05-*
VII - caráter VI - descentralização

democr!\tico e descentr~lizado administrativ~.

da gestão administrativa.

REF.: 0-2-0-231-00-00-* REF.: 226-00-00-*
Art. 231. A seguridade Art. 226. A seguridade so-

social será :Ei~nciada compul- cial será ~inanciada pela 50

soriamente por toda a socieda- câedade , de :Eorma direta e in
de, de :Eorma direta e indireta. diret~. mediante contribuições
mediante contribuições sociais sociais e recursos provenientes
e recursos provenientes da re- da receita tributária da união.
ceita tributária da União, na na ~orma da lei.

:forma da lei. -------------------------------

EMENDA: 2P01432-1
~R~~Q~D P~8

Emenda ao Art. 230 Item VII.
V:II _ caráter democrático e descentralizado da gestão Ad

ministrativa, com a participação de trabalhadores e
empresários.

EMENDA: 2P01379-1
PAULO mCARINI

AItera a redação
parágra:Eos :

Art. 231 _ A Seguridade Social será financiada compulso
riamente por toda a sociedade, de ~orma direta e indireta, 1lIe
diante contribuições sociais e recursos provenientes da recei
ta tributária da União, dos Est::ldos, dos Territórios, do Dis
trito Federal e dos Municípios, na ~orma da lei.

§ 12 _ As contribuições sociais a que se ~ere o "caput'
deste artigo são ::lS seguintes:

I dos empregadores. incidente sobre a :folha de salários,
ressalVadas as contribuições compulsórias dos empregadores so
brea ~olha de salários. destinadas à manutenção das entidades
de serviço social e de ~ormação pro~issional; ..

11 dos trabalhadores;
111- sobre o ~aturamento, a receita e o lucro;
IV _-sobre a receita de atividade agricolQ;
V _ sobre o pagamento de qualquer espécie ou natureza, a

título de gra'ti~icação. van'tagem ou ::ldicional ao salário ou
pro-labore ou rendilllento a pessoa ~ísica ou jurídica;

UI _ sobre a recei't:ll de concursos de prognósticos.
§ z~ _ Nenhuma en'tidade ou socied:llde poderá ~icar isen'ta

da contribuição des'tinada Q men'ter a seguridade Social.
§ 3~ _ A lei poderá insti'tuir outras ~ontes destinadas Q

I.
~
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REF.: a-2-0-231-00-00-* <COnt.>

EMENDAS DO CENTRÃo EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

garantir a manutençfío ou expansão da Seguridade socia~, ob
servado o disposto no art. 174.
§ 411 _ Os benc:ficios de prestação continuada, já concedidos
pela presividência Social à data da promulgação desta COnsti
tuição, terão seus valores revistos, paraestabelecer o poder
aquisitivo que detinh:~m à época de sua concessão.

§ 5!? _ Ncnhum.'l prestação de ben:ficio ou serviço compreen
didos na Seguridade social poderá ser criada, majorada ou es
tendida sem a correspondente ~onte de custeio.

§ 6!? _ A ~alta de recolhimento, à época própria, de con
tribuição previdenciária devida pelas empresas, entidades ou
qualquer contribuinte, importará em erime de sonegação :fiscal,
ina~i:;mçável, contra o titular da ~i.rma individual, os geren
tes, os diretores, os administradores e os gestores das empre
sas, entid::ldes ou contribuintes:

I O titular de ~irma individual e os gerentes, direto-
res, administradores e gestoras de empresas e entidades de
qualquer natureza s50 solidariamente responsáveis pelo princi
pal e acessórios decorrentes da ~alta de recolhimento da con
tribuição previdenci~ia devida aosistema de Seguridade So
cial;

11 Os gerentes, diretores e administradores das empresas
ou entidades públic.-'ls :federais, estudantis e municipais, serão
responsáveis pelos acréscimos legais decorrentes de recolhi
mento de contribuição com atraso para o sistema de Seguridade
Social;

!II O contribuinte em débito para com o sistema de Segu
ridade Sõcial, não poderá transacionar com os poderes públicos
nem deles receber recursos de qualquer na1:ure%a;

IV O direito de noti:Eicar, atuar, receber ou cobrar as
contribuições sociais da Segurança Social, prescreverá em
trinta anos.

§ 72 _ COnstitui monopólio da seguridade Social o seguro
contra acidentes do trabalho;

§ 02 _ COnstitui monopólio de Seguridade social o seguro
de danos pessoais causados por veiculos automotores de via
terrestre;

§ 92 A Seguridade Social celebrará convênio com os Esta
dos para Instalação de laboratórios, destinados ao :fabrico de
medic.-"1II\entos essenciais às camadas mais carentes da sociedade
brasileira.

§ 100. _ O orçamento da Seguridade Social será elaborãldo
de ~orma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, QS

sistência e previdência social, submetido, anualmente, 010 COn
gresso H,'lcional, sendo assegurada a cãlda área a gestão de seus
recursos orçamentários.

I
~
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REF.: e-2-0-231-00-00-~ <COnt.)

EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EHElmAS INDIVIDUAIS

EHElmA: ZP01S07-7
ALBANO FRANCO PHDB

E}!ENDA SUBSTITUTIVA
DispositiV'O Emendado: :artigo 231.
Dê-se a seguinte redação à integra do artigo 231 do Proje

1:0 de COnstituição. da COmissão de sistematização:
"Art. 231 - A seguridade social será :financiad:a pela so

ciedade. de :forma direta e indireta. mediante contribuições
sociais e recursos provenientes da receita tributária d:a Un
ião, na :forma da lei.

§ 12 - As contribuições sociais :a que dse re:fere o
"caput" deste artigo são as seguintes:

I - contribuiçt;io dos empregooores e incidente sobre :a :fo
lha de salários. ou sobre o :fa'turrottento, rssalvado as contri
buições compulsórias dos empregadores sobre a :folha pro:ficio
nal mantidas pelo empresariado industrial, comercial e agricu
la,

11 - contribuição dos trabalhadores;
III - contribuição sobre a receita de concursos de prog

nósticos;
IV - outras contribuições previstas em lei.
§ 22 - são isentas de contribuição para a seguridade so

cial aa entidades beneficientes de assistência social que a
tendam às exigências estabelecidas em lei.

§ 32 - Nenhum beneficio ou serviço adicional da seguridade
social poderá ser criado. majorado ou estabelecido sem a cor
respondente :fonte de custeio.

§ 4!! - O o~~entoda seguridade social será elaborado de
:forma integrada, assegurda a cada área a gestão de seus
recursos.

I
:::j

I

REF.: 0-2-0-231-01-00-~ IREF.: 220-01-00-.
§ 12 As contribuições § 12 IDÊNTICO

sociais a que se refere o -------------------------------
"c:aput,· deste artigo são as
seguir.tes:

REF.: 0-2-0-231-01-01-~ REF.: 220-01-01-~

I - contribuição dos I - contribuição dos empre-
empregadores, incidente sobre a gadores, incidente sobre a :fo
:folha de salários. o :fa'turamen- lhãl de s:alários, ress:alvad:as as
to e o lucro. ressalvadas as contribuições compulsórias des
contribuições compulsórias dos tinadas às entidades privadas
empregadores sobre a :folha de de serviço social e de :formação
salários. destinadas à manuten- pro:fissional vinculadas ao sis-

EHElmA: ZP0030Z-0
INoCÊNCIO OLIVEIRA PFL
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EHElmADO: Artigo 231, § 12 Inciso I.
O Inciso I do § 12 do Art. 231 do projeto passa a ter la se
guinte redação:

"I _ contribuição dos empregadores. incidente sobre a :fo
lha de salários, ou sobre o :fa'turrottcnto. ou sobre o lucro.
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Ç<~O das entidades de serviçoltema con:federativo sindical das
social e de :formação profissio- categorias econômicas;

~~l; -------------------------------

~ssalvadns as
sobre a :folha de
des de serviço
dispuser a lei.

con'tribuições compulsórias dos el\\p~gado~s,

salários, des'tinadas à manutenÇ<~o das entida
soci:õl1 e de formação profissional, con:fOrme

EMENDA: 2P00374-S
FRANCISCO DIÓGENES PDS
Emenda modi:fica'tiva
Proje'to de Constituiçf;io (A)
Art. 231 (§ 1~, inciso I>
Dê-se nova ~dnÇ<~o ao inciso I, do § 1~ do Qr't. 231 do Projeto
de Cons'tituiÇ<~o (A>, da Comissão de sistematização.
I _ contribuição dos CllIp~gado~s, incidente sob~ o :fatura
mento ou o lucro, ~ssalvadas as contribuições compulsórias
dos empregado~s sobre o faturamento ou o lucro, destinadas à
\l\anutenç.~o das entidades de serviço social e de :form:~ção

profissional.

EMENDA: 2P01094-6
ARNALDO PRIETO PFL

Altera o item I do § 1~ do art. 231.
"Art. 231. • •••..•••••••••••••••••..••••••••••••••••••••

I _ contribuição dos emp~gadores, ineidentes sobre a fo
lha de salóÍrios ou o faturamento, ressalvadas as contribuições
compulsórias dos CllIpregadores sobre a folha de salários, des
'tinadas à ~~nutenç.~o das entidades de serviço social e de for
~~ção profissio~~l.

EMENDA: 2P01257-4
FERNANDO CUNHA PHDB

Dê-se ao item do § 1 do ar't. 231 do Projeto de Constitui
ção a seguinte redação, suprimimdo-se o itClll 11 do mesmo arti
go e renumcrando-se o itClll 111 para 11:

"Ar't. 231. • ••••.•••••.•••••.••.••••••••••..•••.•..•••..•
§ ••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1 _ contribuiç.~o dos empregados, incidente sobre a receita

bruta operacio~~l e sobre o lucro, nos 'termos es'tabelecidos CllI
lei;"

EMENDA: 2P01725-Q
HER~CLITO FORTES PHDB

Emenda SUpressiva
Suprima-se, na redação do inciso I do § 1~ do artigo 231

do Proje'to de Constituição, as eRpressões "ress:llvadns ~s con
tribuições compulsórias dos CllIpregado~s sobre a folha de
salários. destin..?das à \l\anutenção de serviço soci:ll e de for-

I
-....l
00

I



ASSEMBLÉIA mCIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-Z-0-231-01-01-* <COnt.>

REF.: 0-Z-0-231-01-02-*
11 - contribuição dos

trabalhadores;

REF.: 0-2-0-231-01-03-*
111 - contribuição so

bre a receita de concursos de
prognósticos.

REF.: 0-2-0-231-02-00-*
§ Zg são isentas de

contribuiy~o para a seguridade
social as entidades bene:Eicen
tes de assistência social que
atendam às exigências estabele
cidas em lei.

EMENDAS DO CENTRA0

REF.: 220-01-02-*
11 - IDÊIDICO

REF.: 220-01-03-*
UI - IDÊNTICO

REF.: 2Z0-02-00-*
§ 2g IDÊIDICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

maç.::ío pro:fissional".

EHENDA: ZP01946-3
JOSÉ FOGAÇA PHDB

EHENDA MODIFICATIVA
substi~~-se no item I do § 1~ do artigo 231 a expressão

":faturamento" pela ell:pressQo" receita operacional bruta".

EHENDA: 2P00207-2
FURTADO LEITE PFL
Dê-se nova redação ao § 2~ do Art. 231 do Projeto de COnsti
tuiy~O <A> dl;\ Comissão de Sistematização:
§ 22 - são isentas de contribuição para a seguridade social e
enc~s sociais as entidades bene:Eicientes de assistêncial
que atendam às exigências estabelecidas em lei."

EMENDA: 2P00400-3
PEDRO CANEDO PFL

Emenda Aditiva
Titulo VIII _ Cl'lpitulo II _ Artigo 231 Parágra:fo Z2
Acrescenta ao parágra:fo o seguinte:
e as entidades sindicais de trabalhadores
passando a ter o parágra:fo a seguinte redação:
§ 22 são isentos de contribuições para a seguridade social

as entidades bene:ficentes de assistência social e as entidades
sindicais de trabalhores que atendam as exigências estabeleci
das em lei.

EHENDA: 2P01433-0
~RGE~Q~D PHDB
Emenda ao Ar't. 231. § 22

§ 22 são isentas de contribuição para a Seguridade So-
cial as Instituições de Educação e as Entidades Bene:ficientes
de Assistência Social que atendam às exigências estabelecidas
em lei.

.1

~
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REF.: 8-2-0-231-02-00-J< <COnt.> EMENDA: 2P015145-0
FÁBIO RAUNHEITTI PTB
E~!ENDA ADITIVA

Titulo VIII _ Da Ordem Social _ capo IX _ Da Seguridade
social artigo 231, inciso 111, § 11

Incluir ;:lpÓS a pal;:lvra assistência social, a expressão
''lnédic.'l. e educacional', redigindo-se, :assim, o parágra:fo 2~:

"9 2~ _ sfio isentas de contribuição para a seguridade so
cial, as entidades bene:ficientes de assistência social, médica
e edúC;:lcional, que atendam as exigências estabelecidas em
Lei. '

EMENDA: 2P01053-0
DASO COIMBRA PMDB
Emenda Aditiva

Acrescente-se a expressão "e educacional" ao § 22 do Arti
go 231 do Projeto de COnstituição da Comissão de
sistemati:z;;:lÇ<"lo •
Ar"tigo 231.1 " ..

§ 2~ são isentas de contribuição para a seguridade social
as entid;).des benc:ficentes de assistência social e educacional
que atendem às eJ{igências estabelecidas em lei.

I
00o
I

PHDB
M redação do § 32 do artigo 231 do Projeto de
expressão "observado o disposto no artigo

EMENDA: 2P01013-1
CID CARVALHO

suprima-se,
COnstituição, a
1714".

REF.: 228-01-014-J<
IV - outr:as contribuiçãcs

previstas em lei.

REF.: 0-2-0-231-03-00-*
9 3~ A lei poderá ins

tituir outras :fontes destinadas
a garantir a lI\.-'l.nutenção ou ex
pansão da seguridade social,
observado o disposto no artigo
1714 •

REF.: 0-2-0-231-014-00-J< REF.: 228-03-00-J<
§ 4ll Nenhwna prestação § 3~ Nenhum bene:f:icio ou

de benc:ficio ou serviço colllpre- serviço adicional da segurid:õlC1e
endidos na seguridade social social poderá ser criado, majo
poderá ser criada, majorada ou rado ou estendido sem a corres
estendida sem a correspondente pondente :fonte de custeio.
:fonte de custeio.

E~A: 2P01949-0
ANTÔNIO BRITTO PHDB

EMENDA MODIFICATIVA
O preceito do § 42 do ~go 231 do proje"to de COnstitui

ção passa a ter a seguinte redação:
"§ 4~ _ Nenhwna prestação de bene:ficio ou de serviço com

preendido na previdência e assistência social poderá ser cria
da, major;;lda ou estendida, sem la correspondente :fonte de cus
teio total."

REF.: O-Z-0-Z31-0S-00-J<
§ 5~ O orçamento da

REF.: 228-014-00-J<
§ 142 O orç..'mCn"to da seguri-
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e 11 do
do Nor
das que
regiões

seguridade social será elabora- dade social será elaborado de
do de :forma integrada pelos ór- :forma integrada, assegurada a
gãos responsáveis pela saúde, cada área '>l gestão' de seus
assistência e previdência so- recursos.
cial, obedecendo às metas e ------------------------------
prioridades estabelecidas na
lei de diretrizes
orç.amentárias, sendo assegurada
a cada área a gestão de seus
recursos orç.amentários.

REF.: a-2-0-231-06-00-l

REF.: 0-2-0-Z31-99-00-l

REF.: 0-2-0-999-00-00-*

EMENDA: ZP00400-6
JOSÉ MOURA PFL
Inclua-se no art. 231, do Projeto de Constituição <A>, da Co
missão de sistc.lttatizaÇão, o seguinte parágra:fo:
§ 60 As contribuições a que se rc:ferem os incisos I
§ 1~ serão, em relação às empresas e aos trabalhc"ldores
te e Nordeste, equivalente a 50% <cinquenta por cento>
vierem a ser :fixadas para os contribuintes das demais
do Pais.

EMENDA: ZP00661-1
HÉLIO COSTA PMDB

Inclua-se como parágra:fo do Artigo 231:
As contribuições do trabalhador a previdência somente po

derão ser utilizadas nos programas de seguridade, previdência
e assistência social.

EMENDA: ZP01016-5
ALMIR GABRIEL PMDB

Inclua-se, no artigo 231, o seguinte parágra:Eo:
<§> _ As contribuições de que trata este artigo só poderão

ser C.lI:igidas depois de decorridos 90 <noventa> dias da data da
publicação da lei que as houver instituido ou aumentado.

EMENDA: ZP009S4-9
JAMIL HADDAD PSB

Emenda <aditiva>
Titulo VII _ capitulo 11 _ Seção I _ Da Saúde
Inclua-se no C-".lpitulo 11, do Titulo VIII, Seção I, denomi

nado "Da Saúde"; um dispositivo com a seguinte redação;
remunerando-se os demais:

"Art. É vedado todo tipo de comereialixac;:ão de sangue,
órgãos e t;;cidos humanos."

I
00-I
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REf.: 0-2-1-000-00-00-*
SEÇÃO I
DA SAÚDE

REF.: 0-2-1-23Z-00-00-*
Art. 232. A saúde é

direito de todos e dever do Es
tado. assegurado mediante poli
ticas econômicas e sociais que
visem à elimina~~o ou redução
do risco de doenças e de outros
agravos e ao acesso universal e
i~':llitário às ações e serviços
de promoçi':ío. proteção e recupe
ra~~o da saúde.

REf.: 0-2-1-232-99-00-*

REf.: 0-2-1-233-00-00-*
Art. 233. As ações e

serviços de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarqui
zada e constituem sistem.-":l úni
co, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes:

EHENDAS DO CENTRÃO

REF.: 229-00-00-*
Art. 229. A saúde é direito

de todos e dever do Estado.

REF.: 230-00-00~

Art. 230. As ações e servi
ços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hie
rarquizada e constituem um sis
tema único. org~nizado de acor
do com as seguintes diretrizes:

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP014G5-0
ROBERTO JEFFERSON PTB

Emenda Substitutiva
Dispositivo emendado art. 232 (Título VIII. eap , II _ Se

ção I)
substitu.':l-se a redaçIío do art. Z32. pela seguinte:
Art. 232 A Saúde é direito de todos e dever do cidadão.

da ~amilia e d; Estado.

EMENDA: ZP01961-7
RACllID SALDANHA DERZI PMDB

Dê-se ao artigo 232 a seguinte redação:
"Art. 23Z. A saúde é direito de todos e dever de cada ci

dadão. da :Eamília. da comunidade e do Estado. assegurado me
diante politica de educação s;;mitária. politicas econômicas e
sociais que visem a eliminação do risco de doenças e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e servi
ços de promoçãc , proteç."io e recuperação da saúde."

EMENDA: ZP00600-6
GANDI JAMIL PFL

Acrescente-se ao :ilrt. 23Z do projeto de Constituição "A"
da Comissão de sistematização, parágrctto único, com a seguinte
redaç.?o:

"Art. 232
Parágra:Eo

tência médida

EMENDA: ZP00060-1
ROBERTO BALESTRA PDC

Emenda Substitutiva
Substituir a expressão sistema único de saúde, contid-'õl no

caput , do artigo 233 e seu parágrctto primeiro, bem como no
parágra:fo primeiro do artigo 234 e caput do artigo 235. do
projeto de Constituiç5o (A), da Comissão de sistematizaç50
pela express~o sistema uni:Eicado de saúde.

EMENDA: ZP00304-4

I
~

I
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REF.: 6-2-1-233-00-00-. <Cont.>

EHENDMi DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

SOTERO CUNHA
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EtlENDA: ARTIGO 233

O caput; do artigo 233, do Projeto de Constituição, passa a
ter a seguinte redação:

Art. 233. As ações e serviços de saúde civis, integram Ul\la

regionalizada e hierarquizada e constituem sistema único, or
ganizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I _ ..
11 _ ..
111 _ •••••••••••••••••••••••• '.' ••••••••••••••••••••••••••
IV _

EMENDA: ZP00661-Z
RONALDO ARAGÃO PliDB

Titulo VIII: Da Ordem Social
Capitulo 11: Da Seguridade Social
seção I: da Saúde I
Artigo 233 ao
As ações e serviços de Saúde desenvolvidas ou pertencentes ~I

ao Poder Público, integ"tram uma única rede nacional, regiona-
lizada e hierarquizada, organizada de acôrdo com as seguintes
diretrizes:

EMENDA: ZP0100Z-2
ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS
Emenda Substitutiva

Dê-se aos artigos 233, Z34 e 235, a seguinte redação:
"Art. 233 As ações e serviços de saúde desenvolvidos

pelo Poder PúbliCo integram uma única rede, regionalizada e
hierarquizada, organizada de acordo com as seguintes
diretrizes:

I comando administrativo único em cada nivel de governo;
11-_ atendimento integral, com prioridade para as ativida-

des preventivas;
111 _ descentraliza~~o politico-administrativa;
IV _ participação da comunidade.
§. 19 _ O sistema público de saúde será :financiado com re

cursos do orçamento da seguridade social, dos Estados, do Dis
trito Federal, dos Territórios e dos liUnicipios, além de ou-
tras :fontes. •

§. Zg _ É vedada a destinação de recursos orçamentários
para investimentos em instituições privadas à saúde com :fins
lucrativos.

§. 3~ A lei disporá sobre as condições e os requisitos
que :facilit;;in a remoção de órgfíos, tecidos e substâncias huma
nas para :fins de transplante e pesquisa, vedado todo tipo de
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REF.: 0-2-1-233-00-00-* (COn~.)

REF.: 0-2-1-233-00-01-*
I - comando adminis-

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 230-00-01-*
I - direÇ<::ío úni= em cada

EMENDAS COLETIVAS EliENDAS INDIVIDUAIS

comercialização.
Ar't. 234 _ N.'1S ações de saúde de na1:urc.za pública, cabe ao

Estado a regulamen"tação, a exec:uç:;ío e o con'trole.
§ 12 _ A assistência à saúde é livre à iniciativa privada,

que poderá par'ticipar de modo supletivo na assis'tência ofere
cida pelo Poder público, na forma da lei.

§ 22 _ É vedada la exploração direta ou indireta, por par'te
de empresas e capitais de procedência estrangeira, dos servi
ços de assis'tência à saúde no Pais, salvo as que ~enham sede
no Brasil e que na data da promulgação da Constituição já de
senvolvmn no pt:lis, as a'tividt:ldes ora regulmnentadas.

Art. 235 _ Ao sistema público de saúde compete, além de
ou'tras a'tribuiçôe~quc a lei es'tabeleccr:

I _ controlar e fiscalizar a produção de medicamentos, e
qudpamerrtos , imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos,
e dela par'ticipar;

11 _ exccutar as ações de vigiliância sani'tária e epide
miológica e de saúde ocupacional;

111 _ disciplinar a formação e a utilização de recursos
humanos c as ações de sancamcn'to básico;

IV incrementar, em sua área de atuação, o dcsenvolvimen
'to cientifico e tecnológico, cujos recursos 'terão :õldministra
ção unificada;

V _ con'trolar e :fiscalizar a produção e a qualidade nutri
cional dos alimentos;

VI _ estabelecer normas para o controle e fis=lizar :õl u
tilização de 'tóxicos e inebri:õln'tes;

VII _ colaborar na pro'teção do meio Qlllbien'te.

EliENDA: ZP01449-6
MILTON REIS PHDB
Emenda Modificativa

Modifica a redação do "capu"t" do ar't. 233 do Proje'to de
Constituição <A>.

Art. 233 _ As ações e serviços públicos de saúde ini:egram
uma rede regionalizada a hierarquizada e constituem sistema
público único, organioz:ado de acordo com as scguin"tes
diretrizes:

I> Comando adminis'trativo único em cada nivel de governo;
II> Atendimento ini:egr:õll, com prioridade para as ativida

des preventivas;
III> Descentralização politico-adl\\inistrativa;
IV> Participação da comunidade.

I
ex:
~

I
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I--
'trativo único em cada nivel.
governo;

EMENDAS DO CENTRA0 IEHENDAS COLETIVAS

de I região ou sub-região Qdminis
trativa;

EMENDAS INDIVIDUAIS

PHDB
REF.: 8-2-1-233-00-02-* REF.: 230-00-02-*

II - atendimento inte- 11 - prioridade para as a-
gral, com prioridade para as tividades preventivas, sem pre
atividades preventivas; juizo dos serviços assistenci

ais;

EMENDA: 2P00540-9
IVO LECH

l::HENDA INDIVIDUAL
substitui Q redação do item II do artigo

de Constituição da Comissão de sistematização,
segue:

"Art. 233

I

233, do Projeto
na :forma que se

REF.: 0-2-1-233-00-03-*
111 - descen'tralização

politico-administrativa;

REF.: 230-00-03-*
111 - descentralização;

11 assistênci:õl integrQI e natural. com prioridade para
aplicac;:..~õ de métodos :õll-ternativos de prevenção e recuperação;

lI.! ...•.....................................•..........

IV _ I
00
VI

I

REF.: 8-2-1-233-00-04-* /REF.: 230-00-04-*
IV - participação da IV - IDÊNTICO

comunidade.

REF.: 0-2-1-233-01-00-*
§ 12 O sistema ún1co

de saúde será :financiado com
recursos do orçamento da segu
ridade social, dos Estados. do
Distrito Federal, dos Territó
rios e dos Municípios, além de
outras :fontes.

REF.: 230-01-00-*
§ 12 O ~istema nacional ú

nico de saúde será :financiado
com recursos do orçamento da
seguridade social, e do Orça
mento da União.

EMENDA: 2P00149-1
ROMlU.DO ARAGÃO PMDB
Titulo VIII: (Da Ordem Social>
capitulo 11: (Da Seguridade social>
SEÇÃO I: (Da Saúde)
Artigo 233
Parágra:fo lo.

O sistem.'l Público de saúde será :financiado com recursos do
orçamento da Seguridade Social. dos estados, do Distrito Fede
ral. dos Territórios e dos Municipios, além de outras :fontes.

EMENDA: 2P01910-8
ARIGAIL FEITOSA PMDB

Dá nova redaç..l'io ao § 12 do art. 233 do Projeto de consti
tuição, que passa a ser a seguinte:
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REF.: O-Z-1-233-01-00~ (COn~.)

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Art. 233
....................................................................................................................
IV ..
§ 19 O sistema único de saúde será :financ::iooo com recur

so do orçàmento da seguridade social e por no minimo 13% das
receitas da Uni:'ío. dos Estados. Municipios, Territórios e Dis
trito Federal, além de outr::.s :fontes.

REF.: 0-2-1-233-02-00-* REF.: 231-0Z-00-*
§ as É vedada ti desti- § 2~ É vedoo:a ti dest:iJmção

nação de recursos públicos pãlr:a de recursos públicos pQ%'a sub
investimentos em instituições vencionar instituições privadas
privadas de saúde com ~i~~ de saúde com ~ins lucrativos.

lucrativos. -------------------------------

REF.: 0-2-1-233-03-00-*

---.--------------~------------

EMENDA: 2P00660-4
RONALDO ARAGÃO PMDB

Titulo VIII: Da Órdem Social
capitulo lI: Da Seguridade Soci::.l
Seç.:,io I: Da S::lúde.
Artigo 233
Parágr~o 32
Os perc:entu:)is orçamentários que caberão apli~ anualmen

te no sistema público de saúde. respectivamente. pela União,
pelos Est::ldos. pelos Territórios e pelos Municipios. serão ~i

xados por lei.

I
00
0'1

I

~'·-2-1-Z34-00-00-*
Art. 234. cabe :ao Po

der I"'iblico a regulamcntaç;ío. a
execução e o controle das ações
e serviços de saúde.

REF.: 230-02-00-*
§ 2~ A União organizará e

regulamentará o disposto neste
artigo, observada ::. autonomia
dos Estados e dos Municipios.

EMENDA: 2P00301-0
INOCÊNCIO OLIVEIRA PFL
EMENDA MODIFICATIVA
O c.~put do artigo 234, do Projeto constituc:ioMl passa ::. ter a
seguinte redação:
Art. 234 - cabe ao Poder público a regul::lmentação, normatiz::.
ç."io e controle d::lS açãcs e serviços de saúde.

EMENDA: 2P00373-7
JORGE VIANNA. PI:IDB
Emenda modi~icativa:

Hodi~ique-se ::. redação do Qr't. 234. do Projeto de COnstituição
(A)

Art. 234. _ c.')bc ::lO Poder Público a regulamentação. cocrdena
ção e controle das ações e serviços de saúde, respeitãldos os
seguintes principios:
I _ Universalidade do atendimento;



ASSEMBLÉIA mCIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

Titulo VIII Seção I _ da

a expressão "direta ou
seguinte redação:
a regulamentação. a exeeu
o controle de ações e ser-

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 0-2-1-234-00-00-* <Cont.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

11 Pluralismo de sistemas médico-assistenciais;
111- Livre exercicio prozissional;
IV - Livre escolha do individuo quanto aos serviços
assistenciais.

EMENDA: ZP00705-0
PEDRO CANEDO PFL

Emenda Modizicativa
Título VIII _ capitulo 11 _ seção I _ Artigo 234

Parágra:fo 1~

O par:ígrazo 1~ do art. 234 passa a ter a seguinte redação.
com a reorden.-'".lc;:ão para o art. e parágrazo.

Art. A assistência a saúde é livre à iniciativa privada.
Parágrazo 1!! As entidades privadas poderão participar do

Sistema ~'".lcional Único de Saúde poderão particpar do Sistema
Nacional Único de Saúde mediante contrato ou convênio, tendo
pre%erência para este zim as entidades zilantrópicas e sem
zins lucrativos.

El~A: 2P0074G-S
RENATO BERNARDI PHDB
EMENDA ADITIVA

DISPOSTO EMENDADO: Artigo 234
saúde

Acrescente-se ao artigo 234
indireta', passando-se, portanto, à

Art. 234 "cabe ao Poder Público
ção direta ou através de terceiros.
viços de saúde.'

EMENDA: 2P0100Z-2
AMTÔNIO SALIM CURIATI PDS
Emenda Substitutiva

Dê-se aos artigos 233. 234 e 235. a seguinte redação:
"Art. 233 _ As ações e serviços de saúde desenvolvidos

pelo Poder Público integram uma única rede. regionalizada e
hierarquizada, organizada de acordo com as seguintes
diretrizes:

I comando administrativo único em cada nível de governo;
11-_ atendimento integral. com prioridade para as ativida-

des preventivas;
111 descentralização~olitico-administrativa;

IV _-participação da comunidade.
§ 1!! _ O sistema público de saúde será zinanciado com re

cursos do orçamento da seguridade social. dos Estados. do Dis
tri'to Federal. dos Territórios e dos MUnicípios, além de ou
tras :fontes.

I
(Xi
.....:J,



IISSEliBLÉIA NJ1CIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 0-2-1-234-00-00~ <Cont.>

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

§ 22 É ved;;'!da ãI desti~~ de recursos orçamentários
par;;'! investimentos CltI instituições priVãldas Q saúde com :fins
lucrativos.

§ 3~ _ A lei disporá sobre QS condições e os requisitos
que :facilitCltl a rCltloç;5o de órgãos, tecidos e substâncias hUltlãl
nas par;) :fins de tr;)nsplante e pesquisa, vedado todo tipo de
comercialização.

Art. 234 _ Nas ações de saúde de ~turexa pública, cabe ao
Es~o a regul=entaç;5o, Q execução e o controle.

§ 1~ A Qssistência Q saúde é livre Q iniciativQ privada,
que poderâ participar de modo supletivo na assistência o:ferc
cida pelo Poder Público, ~ :forma da lei.

§ 2!! _ É vedada Q e>lploração diretãl ou indireta, por parte
de empresas e capitais de procedência estrangeirQ, dos servi
ços de assistência à saúde no Pais, salvo as que te~m sede
no Brasil e que ~ dQta dnl promulgação da Constituição já de
senvolvam no Pais, as atividades ora regulamentadas.

Art. 235 _ Ao sistema público de sQúde compete, além de
outras atribuições que a lei estabelecer:

I controlar e :fiscalizar a prod~ de medicamentos, e
quipamentos, imunobiológicos, hc1lIoderivados e outros insUl1\Os,
e dela participar;

11 _ executar QS Qções de vigiliância sQnitáriQ e epide
miológica e de saúde ocupacio~l;

III disciplinar Q :form:lção e a utili~ de recursos
humanos e-as ações de saneamento básico;

IV _ incrementar, CltI sua áre:õI de atuação, o desenvolvimen
to cienti:fico e tecnológico, cujos recursos terão administrQ
ção uni:ficadãl;

V controlar e :fiscalizar Q prod~ e a qualidade nutri
cio1k~l-dos Qlimentos;

VI _ estabelecer normas parQ o controle e :fisCãllizar a u
tilização de tóxicos e incbriantes;

VII _ colaborar ~ proteç;5o do meio ãIlIIbiente.

EMENDA: ZP01300-7
CARLOS SAN'f' ANNA PHDB

Dê-se ao art. 234 da seção l, do capitulo lI. do Titulo
VIII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização
a seguinte redação:

Art. 234 _ As Q<;:Ões e serviços de saúde são de ~turc:z:Q

pública.
§ 1~ _ cabe ao Poder Público a regulamentação, prolllOver a

execuçfio e o controle das Qçõcs e serviços de saúde.
§ Z2 A tlssistênciãl Q sãlúde é livre à iniciativa privadtl,

que poder~ ptlrticipar de :forma complCltlentar do sistema único
de s:ilúde, mediante contrato ou convênio, tendo prc:fcrênciQ,

I
00
00

I



ASSEMBLÉIA HllCIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VI:n: - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 8-2-1-23~-00-00-* (COnt.)

REF.: 8-2-1-234-01-00-*
§ 1!! A assistência à

saúde é livre à iniciativa pri
vada. que poderá participar de
:forma supletiva do sistema úni
co de saúd~. sob as condições
estabelecidas em contrato de
direito público. tendo pre:fe
rência as entidades :filantr6pi
cas e sem :fins lucrativos.

EHENDAS DO eEm'HÃO

REF.: 231-00-00~

A!:"t. 231. A lõIssistência la
saúde é livre à inic:i=ltiva
privada.

EHEHDAS'COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

para este :fim. as entidades :filani:r6picas e sem :fins
lucrativos.

§ 32 _ É vedada a destinação de recursos públicos
orçamentários para investimento em instituições privadas de
saúde com :fins lucrativos.

§ ~!! _ É vedada a põtrticipação no Sistema Nacional Único
de Saúde de empresas e capitais de procedência es'trangeira.
salvo nos casos previstos em lei.

§ 5!! _ A lei disporá sobre as condições e os requisitos
que :facilitam a remoção de 6rgãos. tecidos e substâncias h\lll\a
nas para :fins de 'transplante e pesquisa. ben\ como sobre as
condições relativas a doação. coleta e processamento de sangue
e seus derivados para :fins de trans:fusão com segurança e sem
risco. para o receptor. de 'transmissão de qualquer doença. ve
dado todo o tipo de comercialização.

EMENDA: 2P01326-1
JOSÉ VIANA PHDB I

Dê-s~ õlO Artigo 2311 e seu põtrágra.:fo a seguinte redação: ~ ,
Art. 23~ _ cabe ao Poder Público a rçgulamentaçáo e o con- I

trole das ações e sserviços de saúde.
§ 1> _ A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

EMENDA: 2P01536-1
MATTOS LEÃO PHDB

Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado: Artigo 23~

SUprima-se o caput do art. 23~ do Projeto de COnstituição
"A". e em consequência. o parágrafo 12 do mesmo õtrtigo
tJ:'ans:formar-se-â em artigo.

EMENDA: 2P00068-1
ROBERTO BALESTRA PDC

Emenda Substitutiva
Substituir a expressão sistema único de saúde. contida no

caput. do artigo 233 e seu parágrafo primeiro. ben\ como no
parágrafo primeiro do artigo 23'1 e caput do artigo 235. do
Projeto de Constituição <A>. da COmissão de Sistematização
pela expressão sistema uni:ficado de saúde.

EMENDA: 2P00300-1
INOCÊNCIO OLIVEIRA PFL
El~A MODIFICATIVA
O & 1!! do art. 23~ passa ãI ter a seguinte redação:
A!:"t. 23~

& 1~ - A assistência à saúde é livre a iniciativa privada. que



ASSEMBLÉIA NJ\.CIOmu. CONSTITUINTE

SECRETAR!J\. GERAL DA MESA

TÍTULO VI!! - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 0-2-1-Z34-01-00-* <Cont.)

EMENDAS DO CElttRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

poderá participar do Sistema único de saúde, mediante contrato
ou convênio.

EMENDA: 2P006S9-1
RONM.OO ARAGÃO PHDB

Titulo VIII: Da Ordem Social
capitulo II: Da Seguridade Social
seção I: Da Saúde.
Artigo 234
Parágra:fo 111
A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que

poderá participar do sistema público de saúde, sob condições
estabelecidas em contrato de direito público.

EMENDA: 'ZP0070S-B
PEDRO CANEDO PFL

Emenda Hodi:ficativa
Titulo VIII _ Capitulo 11 _ seção I _ Artigo Z3~ I

Parágra:fo 19 ~

O parágra:fo 19 do art. Z3~ passa a 'ter a seguinte redação, I
com a reordenaÇ<l'ío para o art. e parágra:Eo.

Art. A assistência a saúde é livre à iniciativa privada.
Parágra:Eo 151 As entidades privadas poderão participar do

sistema N.'1cional Único de Saúde poderão particpar do sistema
Nacional Único de Saúde mediante contrato ou convênio, tendo
prc:ferência para este :fim as entidades :filantrópicas e sem
:fins lucrativos.

EMENDA: ZP01440-2
VIRGl.LDÃSIO DE SENNA Pl1DB
Emenda Hodi:fic.'1tiva
Dê-se ao § 12 do art. Z3~ a seguinte redação:

"Art. 234,
§ 1~ _ A assistência à saúde é livre à iniciatiVQ privada

que poderá participar do sistema uni:ficado de saúde, na. :forma.
da lei."

Pl1DB
assim o Parágra:fo Segundo do Ar"\:. 234:

Segundo _ É vedada a exploração direta óu indi-

REF.: 0-2-1-234-0Z-00-* REF.: 231-03-00-*
§ 2~ É vedada a explo- § 311 É vedada Q participa-

ração direta ou indireta, por ção no sistema nacional único
parte de empresas e t::.lpitais de de saúde, às empresas e t::.lpi
procedência estrangeira, dos tais estrangeiros. salvo nos
serviços de assistência à saúde casos previstos em lei.
no Pais, con:forme dispuser a -------------------------------
lei.

EMENDA: ZPOOOZ4-0
MARCONDES GADELHA

SUprir o § Zg do Art.
Comiss5o de Sistemati%:lÇ<l'ío.

EMENDA: ZPOOB7S-S
HÁRCl.O BRAGA

Redija-se
parágra:fo

PFL
234 do Projeto de Constituição da



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 8-2-1-234-02-00~ <COnt.)

EHEWAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

ret:a. com :fins lucrativos. por parte de empresas e c:apitais de
proccdênc:a estrangeira. dos serviÇOs de assistência à saúde no
Pais, con:forme dispuser a lei.

REF.: 8-2-1-234-03-00-* REF.: 231-04-00-*
§ 3g A lei disporá so- § 4~ A lei disporá sobre

bre as condições e os requisi- ~ção de órgãos, tecidos e
"tos que :facilitem a remoção de substâncias humanas para :fins
órgãos, tecidos e substâncias de 'transplante e pesquisa, ve
h\llllãlnas para :fins de "transplan- dado 'todo 'tipo de
te e pes~is~. v:dado todo tipo comercialização.
de col1\erc~a11zaçao. -------------------------------

REF.: 0-2-1-234-04-00-*

EMENDA: 2P00648-S
JoÃO NATAL PMDB

Emenda Hodi:fic:ativa
Dispositivo Emcndado: § 3g do artigo 234 do Proje"to de

constituição.
Dê-se ao § 3g do artigo 234 do Projeto de constituição a

seguinte redação:
Art. 234 •••••••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••
§ 3g _ são gratuitamente disponiveis. para 'transplantes.

pesquisa ou qualquer :finalidade terapêutic:a. órgãos. partes.
tecidos e substâncias de pessoas comprovadamente :falccidas
que. em vida, não se mani:Ecstaram expressamente contra a sua
remoção. con:forme se dispuser em lei.

EMENDA: 2P00767-S
MÁRIO HAIA PDT

Aditiva:
Acrescen1:e-se as palavras '''trans:fusão. inseminação". QO

parágra:fo 3~ do ar'tigo 234. :fic:ando assim redigido:
§ 3g _ A lei disporá sobre as condições e os requisi'tos

que :facilitem a remoção de órgãos, tecidos e subs'tâncias hUl1\a
nas para :fins de transplante. trans:fu8ão, inseminação e pes
quisa. vedado 'todo tipo de comercialização.

E1~A: 2P00977-0
JosÉ FOGAÇA PMDB

Emenda adi'tiva
O § 3g do artigo 234 passa a ter a seguinte redação:
A lei disporá sobre as condições e os requisitos que :faci

litem a remoção de órgãos. tecidos e substâncias hUl1\anas para
:fins de transplante e pesquisa. assim como sobre a coleta e
'tran:fusão de sangue e derivados. vedado 'todo o tipo de
comercialização.

EMENDA: 2P01Z09-2
OSMALDO TREVISAN PHDB

Acrescente-se ao ar'\:. 234 do Proje'to de constituição o se
guinte parágra:Eo:

"Art. 234. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••
§ 4g A lei disporá sobre o emprego de terapias aIternati

'las ou não convencionais na assistência à saúde e cs'timulará

I
\O
~

I



ASSEMBLÉIA NACIOHAL CONSTITUINTE:

SECRETARIA GERAL DA !lESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE: CONSTlTUIÇKo

REF.: 0-2-1-234-04-00-~ (Con~.)

REF.: 0-2-1-235-00-00-~

Art. 235. Ao sis~ClIIa

único de saúde compe~e, ~lém de
outr~s ~'tribuições que l:l lei
es~:ilielecer:

EHENDAS DO CENTRKo

REF.: 232-00-00-~

Ar't. 232. A lei
regulamen~ará o sistema n:acio
~l unico de saúde, com ~s se
guin~es ~tribuições ~lém de ou
tr~s que es~:ilielecer:

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

su:iI pesquis~ e divulgação."

EMENDA: 2P00068-1
ROBERTO BALESTRA PDC

Emend~ Subs~i~iv~

SUbsti~i.r :a expressão sis~ único de s~úde. contid~ llIO

Cõlpu~, do artigo 233 e seu parágra:fo primeiro, bem como llIO

par:ígra:fo primeiro do artigo 234 e capu~ do artigo 235, do
Projeto de COn!rti~ição UI.), d~ Comissão de sirtem:atizQÇão
pel~ expressão sis~ema uni~icado de s~úde.

EMENDA: 2P01002-2
1INTÔNIO SALIM CURIATI PDS
Emend~ SUbsti~tiv:a

Dê-se aos ar~igos 233, 234 e 235, l:l segui.n~e redação:
"Ar"t. 233 As QÇõcs e serviços de s~úde desenvolvidos

pelo Poder PUblico in~egrQm~ úniCõl rede, regio~li.zad:a e I
bierólrquizad:a. organizad~ de acordo com as seguin'tes \C
dire~rizes: N

I _ comando :administr~~ivo único em Cõld:a nivel de governo; I
11 a~endimen"to in"tegr:al, com prioridade par:a as :ativid~-

des preVen~ivas;
lU des~n~rali'Z.açãopoli"tico-administrativ:a;
IV -participação da comunidade.
§ "1g _ O sis~= pUblico de saúde será ~inólnci.adO com re

cursos do orçamen~o da seguridade sociõll, dos Es~ados, do Dis
tri~o Federal, dos Terri~órios e dos MUnicipios, além de ou
"tras ~on~es.

§ 2g É ved:ad~ a destinólção de recursos orçamen~ários

para inves~imen~os em insti~ições privadas là saúde com ~ins
lucra~ivos •

§ 3~ A lei disporá sobre as condições e os requisi"tos
que :facili~em a remoção de órgãos, ~ecidos e subs~Qncias b~
nas para :fins de transplante e pesquisa, vedado ~odo tipo de
comercialização.

Art. 234 _ Nas ações de s:aúde de nól~a públiCõl, cabe ao
Es"tado a regulamen~ação, a execução e o con"trole.

§ 19 _ A :assistênci:a là saúde é livre à iniciativa privõld:a,
que poderá par~icipar de modo suplet!:vo ~ assis~êncil:l o~ere

cida pelo Poder Público. ~ :forma da lei.
§ 2g _ É vedada a exploração dire~a ou indire~~, por p~

de empresas e Cõlpitais de procedência estrangeira, dos servi
ços de assis~nci:a à saúde no Pais, salvo as que 'tenhõlm sede
no Brasil e que nól data dl:l promulgação da Consti~ição já de
senvolvam no Pais, as a~ivi.dades ora regularnen~;;KIas.

Ar"t. 235 _ Ao sistema pUblico de saúde compete, além de



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SEctlETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUiÇÃO

REF.: 8-2-1-Z35-00-00~ <Cont.)

EMENDAS DO ttNTRÃO EMENDAS COLrFIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

outras atribuições que a lei estabelecer:
I controlar e %iscalizar a produção de medicamentos. e-

quipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
e dela participar;

11 _ executar as ações de vigiliância sanitária e epide
miológica e de saúde ocupacional;

111 _ disciplinar a %ormação e a utilização de recursos
humanos e as ações de saneamento básico;

IV _ incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimen
to cienti%ico e tecnológico, cujos recursos terão administra
ção uni:ficada;

V _ controlar e :fiscalizar a produção e a qualidade nutri
cional dos alimentos;

VI _ estabelecer normas para o controle e %iscalizar a u
tilização de tóxicos e inebriantes;

VII _ colaborar na proteção do meio ambiente.

REF.: 8-2-1-Z35-00-01~ REF.: 232-00-01~

I - controlar e %isca- I - %iscalizar a produção e
lizar a prod~o de med:ic:amen- controlar a qualidade de medi
tos, equipamentos, imunobioló- camcntos , equipamentos. imuno
gicos, hemoderivados e outros biológicos, hemoderivados e ou
insumos, e dela participar; tros insumos. e dela partici-

par;

REF.: 8-2-1-235-00-02-* REF.: 232-00-02-*
11 - executar as ações 11 - executar as ações de

de vigilância sanitária e epi- vigilância sanitária e epide
demiológica e de saúde ocupa- miológica e cooperar com a saú-
cional; de ocupacional;

EMENDA: 2P00190-4
MICHEL TEMER PMDB

Emenda Modi:ficativa
Dê-se aos incisos II e VII do artigo 235, do Projeto de

Constituição (A), a seguinte redação:
"Art. 235
11 executar as ações de vigilância sanitária e epidemio

lógica;-
VII colaborar na proteção do meio QJ1\biente. inclusive o do
trabalho."

I
\O
V)

I

EMENDA: 2P01335-0
MALULV NETO
SUprima-se a expressão
incisso II do Artigo Z35
são de sistematizaç."ío.

EMENDA: 2P01374-1
SANTINHO FURTADO
EMENDA SUPRESSIVA

PFL
"e de saúde ocupacional' do :final do

do Projeto de Constituição da Comis-

PMDB



ASSEHRLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 0-2-1-235-00-02-* (COnt.>

REF.: 0-2-1-235-00-03-*
III - disciplinar a

:formaç:.-"k> e a utilização de :re
cursos humanos e as ações de
saneamento básico~

REF.: 0-2-1-235-00-04-*
IV - incrementar, em

sua área de atu.')ção, o desen
volvimento cienti:fico e tecno
lógico. cujos :recursos terão
administraç:.-~o uni:fic.'lda~

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 232-00-03-*
111 - orien~ a :fOrll'lação e

ãl utilização de :rec:u:rsos hUltlãl
nos e as ações de saneamerrto
básico, na área de seu interes
se imediato ~

REF.: 232-00-04-*
IV - inc:rement~, em sua

área de atuõlção, o desenvolvi
mento cienti:fico e tecnológico.

'EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Dispositivo emendado: Art. 235, Titulo VIII, da ORem 50
ciãll, capitulo lI, seção I, da Saúde.

SUp:rill'la-se a exp:ressão "saúde ocupacional' do :finãll do in
ciso II do ~igo 235 do Projeto de COnstitui~ da COmissão
de Sistematização.

EMENDA: 2P01947-1
JOSÉ FOGAÇA PHDB

EMENDA MODIFICATIVA
Altera a :redaç1ío do inciso III do Art. 235, subdividindo-o

em dois e :renumerando os seguintes:

Art" 235 _ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1: _ """""""""""""""""""""""""""""""""""",,""""",,"""""",,""""
11 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " • " " " "" " " " " " " " " " '" " " " " " " "
III- _ disciplinar a :fo~ e utiliz:>:lÇão de :rec:u:rsos hu-

manos na área de saúde;
IV _ participar da :formulação da politic:a e da execução

das ações de sanc.7mCnto básico.
I
f
I

REF.: 0-2-1-235-00-05-);' REF.: 232-00-05-*
V - controlar e :fis~- V - :fi5cali:z~ a produç:.;ío e

lizar Q produção e a qualidade controlar a qualidade nutricio-
nutricional dos alimen1:os; nal dos alimentos ~

REF.: 0-2-1-235-00-06-* IREF.: 232-00-06-:1'
VI - estabelecer nor- VI - IDÊNTICO

mas para o controle e :fiscali- ------------------------------
zar a u1:ilização de tóxicos e
incbrian1:cs~

REF.: 0-2-1-235-00-07-*
VII - colaborar na

proteção do meio ambiente.

REF.: 232-00-07-*
VII - colaborar para prote

ção do meio ambiente.

EMENDA: 2P00190-4
MICHEL TEMER PHDB

ElIlCnda Hodi:ficativãl
Dê-se aos incisos 11 e VII do artigo 235,

COnstituic;;.':í.o (A), a seguinte :redação:
do Projeto de



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 0-Z-1-Z35-00-07~ (Cont.>

REF.: 0-2-1-999-00-00-*

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

"Art. 235
II _ executar as ações de vigilâhCia sanitária e epidemio

lógica;
VII _ colaborar M proteção do meio ambiente. ihClusive o do
trabalho."

EMENDA: 2P00420-0
NELSON SEIXAS PDT
ElItCnda aditiva
Inclua-se no Título VIII. da ordem Social. capitulo 11. se
çãoI. da saúde. onde couber o seguinte artigo:
"Art. - Compete ao POder público a garantia de 'tratamento. em
instituições apropriadas. das pessoas portadoras de de:ficiên
câa; incapazes de suprirem a sua própria subsistência ou de se
regerem. a :fim de que lhes sejam proporcionadas as condições
necessárias para viverem com dignidade.
§ Único _ Os bene:ficiados por este artigo excluem-se do bene
:ficio disposto no art. 230. ihCiso V."

EMENDA: 2P01196-9
EDUARDO JORGE PT

Acrescente-se o seguinte artigo à seção I ("Da Saúde" > do
capítulo II ("Da Seguridade Social"> do Titulo VIII ("Da Ordem
Social"> do Projeto de Constituição da comissão de
sistematizaç.::ío:

"Art. Para garantir os direitos previstos no inciso XIX
do art. ~ será assegura.do ao 'trabalhador:

I _ medidas que visem a eliminação de riscos de acidentes.
doenças pro:fissionais e do 'trabalho sendo o processo produtivo
organizado de modo a garantir a saúde e a vida dos 'trabalhado
res;

11 _ in:formação a respeito de atividades que comportem
riscos à saúde. dos métodos de controlá-los e dos resultados
das avaliações realizadas;

III _ participação M gestão dos serviços internos e ex
ternos aos locais de trabalho. relacioMdos à segurança 'e me
dicina do 'trabalho. acompanhando la açQo :fisc:alizãldora do am
biente;

IV _ direito de recusa. ao 'trabalho em ambientes que tive
rem seus controles de riscos à vida e à saúde em desacordo com
as normas em vigor. com garantia de permanência no emprego e
sem redução salarial;

V _ livre ingresso aos locais de 'trabalho de representan
tes sindicais para ouvir os empregados a respeito das condi
ções de 'trabalho e acompanhamento da ação :fiscalizadora re:fe
rente a segurnaça. higiene e mediciM do 'trabalho;

I
\O
UI

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEH SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: a-Z-1-999-00-00~ <Cont.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

VI estabilidade Qquele que so:frcr gcidnete de tr:ilbalho
com perd:l ir~parável e aos portadores do doenças
pro'fissionais.

Parágra'fo único. As pessoas que detêm o poder de decisão
sobre a organizaç!'io do processo produtivo serão respons:ilbili
zadas civil e criminalmente pelos acidentes e doenças relacio
nadas às condições de tr:ilbalho. todas as vezes que 'ficar pro
vado que as normas de controle do ambinete de tr:ilbalho estive
rem sendo desrespeitadas."

EMENDA: 2P01370-a
CÉLIO DE CASTRO PHDB

EMENDA ADITIVA,
DISPOSITIVO EMENDADO: seção I. Título VIII

Inclua-se na Seção I do Título VIII do Projeto UlII artigo
com a seguinte redação:

IU:t. _ eonsti'tuirá monopólio da união :1 importação de me-
dicamentos e de matérias primas básicas da indústria
'farmacêutica.

I
\O
0'1

I



ASSEMBLÉI:A NACIONllL CONSTlTUJ:NTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: e-2-2-000-00-00~

SEÇÃO II
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 6-2-2-236-00-00-* REF.: 233-00-00-* EMENDA: 2P01704-3 (303 ass.)
Ar't. 236. Os planos de Ar't. 233. Os planos de pre- ARNlILOO FARI:A DE SÁ PTB

previdência social compreende- vidênci:õa social, mediante eon- Ar't. 236. Os planos de pre
riáo, nos termos da lei: 'tribuição , :õatenderiáo, nos 'ter- vidência social compreenderliío ,
------------------------------- mos da lei: nos 'termos da lei:

EMENDA: 2P0161S-7
ALMIR GABRIEL PliDB

O artigo 236 passa a 'ter a seguinte redação:
Art. 236 _ Os planos de previdência social, mediante eon

'tribuic;:ão, atenderão, nos termos da lei, a:
I _ Cobertura dos eventos de doença, invalidez e morte,

inclusive os resultantes de acidentes do 'trQbalho;
11 _ Aposentadoria aos sessenta e cinco anos de idade para

o homem e aos sessenta anos para a mulher, reduzido em cinco
anos o limite de idade para os 'trabalhadores rurais de ambos
os sexos;

111 _ Aposentadoria por tempo de serviço após 'trinta e
cinco anos para o homem e 'trinta anos para a mulher, ou tempo
in:ferior pelo exercicio de trabalho insalubre ou perigoso;

IV _ Aposentadoria, com proventos proporcionais ao tempo
de serviço, após 'trinta anos para o homem e vinte e cinco para
a mulher;

V _ Aposentadoria após 'trinta anos de efetivo exercicio em
:funções de magistério do primeiro grau, ao pro:fessor, e, após
vinte e cinco, à pro:fessor:a;

VI _ Proteção à maternidade, notadamente à gestante;
VII _ Pensão por morte do segurado de ambos os sexos, ao

cônjuge ou companheiro e aos dependentes;
VIII _ Proteção ao 'trabalhador em situação de desemprego

involuntário;
IX _ Ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de

baixa renda;
X _ Aposentadoria por invalidez.
§ 1~ _ Qualquer cidadão poderá participar dos beneficios

da previdência social, mediante con'tribuição, na :forma dos
planos previdenciários.

EMENDA: :ZPOZ027-S
Luís ROBERTO PONTE PHDB

Substitua-se os artigos 236 e 237, do Projeto de Consti
tuicão <A) da Comissão de sistematização, pelo seguinte
artigo:

Art. _ Os planos de previdência social compreenderão,
nos termos da lei:

I _ cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, a-

I
:s
I



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTJ:TUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: a-2-2-236-00-00~ (COn"t.)

REF.: 6-2-2-Z36-00-01~

I - cobertura dos e
verrtos de doença, invalidez ,
morte, inclusive os resultantes
de acidentes de trabalho, ve
lhice e reclusão;

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 233-00-05~

V - auxilio-doença,
auxilio-natalidade e auxilio
:funeral e aposentadoria por in
validez;

EMENDAS COLETIVAS

EMENDA: 2P01764-3 (303 ~ss.)

ARtuU.OO FARIA DE SÁ PTB
I - cobertura dos eventos

da doenç:a , invalidez, mor'te ,
inclusive os resultantes de a
cidentes de trabalho, velhice e
reclusão;

EMENDAS INDIVIDUAIS

cidentes de trabalho, velhice e reclusão;
11 _ aposentadoria;
III _ ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de

baixa renda;
IV _ proteção à maternidade, notadamente à gestante;
V _ proteção ao trabalhador em si"t'uaçOO de desemprego

involuntário;
VI _ pensão aos dependentes, por \l\Or'te do segurado;
§ 19 É garantido o reajustamento dos bene:ficios de modo

a preservar-lhes os valores.
§ Zg _ Para e:feito de aposentQ(Joria, é. assegurada a conta

gem reciproca do tempo de serviço na administração pública e
de contribuição na atividade privada, rural ou urbana.

§ 3g Os bene:ficios aos trabalhadores autônomos, aos de-
sempregados e aos c.mpregadores seroo estabelecidos com base no
valor do salário de contribuição.

§ 4g _ Lei Complementar assegurará aposentadoria às donas
de casa, que deverão contribuir par:õl a seguridade social.

§ Sg _ NcnhUll\ bcne:ficio de prestação continuada terá valor
mensal inferior ao salário minimo.

§ 6g _ É vedada a subvenção do Poder PUblico às entidades
de previdência privada com :fins lucrativos.

I
\Q
00

I

REF.: 0-2-Z-Z36-00-0Z~

II - aposentadoria por
tempo de serviço;

REF.: 233-00-02-* EMENDA: 2P01764-3 (303 ass.) EMENDA: ZP01142-0
II - aposentadoria por 'tem- ARNALDO FARIA DE SÁ PTB EUNICE HICHILES PFL

po de serviço após trinta e II - aposentadoria por tcm- Dê-se· ao item lI, do Artigo 229 do SUbstitutivo do projeto
cinco ;mos para o holl\el\\ e trin- po de serviço; de Constituição a redação seguinte:
ta anos para mulher, ou tempo ------------------------------- •••••11 _ Aposentadoria por tempo de serviço, observadas
inferior pelo exercicio de tra- as peculiaridades de cada Região de acordo com a lei.

balho insalubre ou perigoso; --------------------------------------------------------------

REF.: 0-Z-2-Z36-00-03-*
111 - ajuda à manuten

ção dos dependen"tes dos segura
dos de baixa renda;

REF.: 233-00-00-*
VIII - ajuda li manutenção

dos dependentes de baixa renda;

EMENDA: 2P01704-3
ARtuU.OO FARIA DE SÁ

III - ajuda à
dos dependentes dos
de baixa renda;

(303 ass.)
PTB

manutenção
segurados
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REF.: 8-2-Z-236-00-04~ REF.: 233-00-09-*
IV - proteção lA mater- IX - garantiã\ do salário lA

nidade. notadamente lA gestante; gestante em licença. nos termos

------------------------------- do inciso XUII do artigo Og
desta Constituição.

EMENDA: 2P01784-3 (303 ass.>
ARNJ\.LOO FARIA DE SÃ PTB

IV - proteção lA lI1.."lternida
de. notadamente à gestante;

REF.: 8-2-2-236-00-05-* REF.: 233-00-07~ EMENDA: 2P01704-3 (303 ass.>
V - proteção ao ~:ilia- VII - seguro-desempre9O. em ARNALDO FARIA DE SÃ PTB

lhador ~ situação de desempre- caso de desemprego V - proteção ao tr:ilialhador
90 in~luntário; involuntário. na :forma da lei; em situação de desemprego

involuntário;

I
\O
\O

I

EMENDA: 2P01704-3 (303 ass.>
ARNJ\.LOO FARIA DE SÃ PTB

VI - pensão aos dependentes
por morte do segurado.

HEF.: e-z-z-Z36-00-06-*
VI - pensão aos depen

dentes. por morte do segurado.
na :forma da lei.

I _ I .1 I I

V _ pensão aos dependentes. COIllO base no valor do salário
de-eontribuição ou nos proventos de aposentadoria do segurado
que vier a :falecer.'

REF.: 8-2-Z-236-00-07-* EMENDA: 2P01554-9
JOAQUIM SUCENA PHDB

Acrescente-se ao art. 236 o seguinte inciso VII:
"A.rt. 236 .
VII :ilionÕ anual."

REF.: 0-2-2-236-01-00~

§ 19 É reconhecido ao
marido ou companheiro o direito
aos beneficios previdenciários
decorrentes da contribuição da
esposa ou companheira.

EMENDA: 2P01704-3 (303 ass.> EMENDA: 2P01460-?
ARNALDO FARIA DE SÃ PTB JAYME PlI.LIARIN PTB

§ 19 É reconhecido ao mari- Emenda SUbstitutiva
do ou companheiro o direito aos Substitua-se a redação "do § 12 do art. 236 pela seguinte:
beneficios previdênciários de- Ar~. 236 •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
correntes da contribuição da § 1 _ Parã :fins previdênciaários. é reciproca a relação de
esposa ou companheira. dependências entre os conjuges e companheiros estáveis.

PDT
como § Zg do Art. 23G (renumerQndo-se para § 32 o

REt.: 8-2-Z-Z36-02-00~ IREF.: 234-01-00~ IEMENDA: 2P01?04-3 (303 ass'>IEMENDA: 2P01121-?
§ Zg É garantido o re- § 19 É assegurado o reajus- ARNALDO FARIA DE SÃ PTB LUIZ SALoMÃo

ajustamento dos beneficios de tamento dos beneficios. de modo § 3g É garantido o reajus- Aditar.
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cálculo da renda dos bene:fícios de prestação
considerados os valores reais dos salários de
trabalhadores.

modo a preservar-lhes os
valores.

a preservar. em caráter perma
nente. o seu valor real. coa
:forme critérios de:finidos em
lei.

tamento e atualização dos bene
:fíeios de modo a preservar-lhes
os valores reais. inclusive aos
atuais após revisão.

atual 9 2~ do Projeto
seguinte:

9 2~ - No
continuada serão
contribuição dos

da Comiss50 de Sistamatização>. o

REF.: 0-2-2-236-03-00-* EMENDA: 2P00545-4
IVO Hl\.INARDI PHDB

EMENDA ADITIVA
Inclua-se no lõ\rtigo 236 do Projeto de Constituição (A>. o

seguinte 9 3~:

Ar"'t" 236 ..
n9 3~ _ E assegurado aos 'trabalhadores xurais o mesmo re

gime trabalhista •. previdenciário. assistencial e de aposenta
doria dos demais trabalhadores. inclusive quanto ao processo
competência judicial e prazo prescricional cuja contagem
inicia-se a partir da lesão ao direito subjetivo.'

EMENDA: 2P01037-7
ERVIN nONKOSKI PHDB

Acrescente-se ao art. 236. do Projeto de Constituição da
Comissão de Sistematização o seguinte § 30:

Art.. 236 \lo " ..

9 3~ É ãssegurado ao trabalhador xural aposentadoria aos
60 anos pãra o homem e 55 para a mulher.

EMENDA: 2P01462-3
JAYHE PALIARIN PTB

Emenda Aditiva
Adicione-se um § ao art. 236. com a seguinte redação:
Art.. 236.. .. ..
9 _ O cônjUge supérstite não perderá o direito à pensão se

contrair novo matrimônio.

I....
8
I

REF.: 0-2-2-237-00-00-'" REF.: 234-00-00~ EMENDA: 2P017G4-3 (303 ass.> EMENDA: 2P00052-5
Art. 237. Ê assegurada Art. 234. Os proventos da ARNALDO FARIA DE SÃ PTB JOAREZ ANTUNES PDT

aposentadoria com salário inte- aposentadoria ser50 calculados Art. 237. É assegurada apo- EMENDA MODIFICATIVA _
gral. garantido o reajustamento com base na média dos salários sentadoria • nos termos da lei. Modi:fique-se o caput do Art. 237 do Projeto de Constituição.
para preservação. em caráter de contribuição dos ultimos garantindo o reajustamento para que passará a ter a seguinte redação.
permanente. de seu valor real. doze meses. corrigidos de modo preservação de seu valor real. Art. 237 É assegurada a aposentadoria com valor integral do
obedecidas as seguintes a preservar os seus valores calculando-se a concessão do Salário de contribuição correspondente. garantido o reajusta-
condiç.ões: reais. bene:ficio sobre a média dos mento para preservação. em caráter permanente. do seu valor
------. ------------------------ ------------------------------- trinta e seis últimos salários real. obedecidos as seguintes condições:

do trabalhador corrigidos mês a --------------------------------------------------------------
mês. de ãICOrdo com a lei. ebe- EMENDA: 2P00274-9
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REF.: 8-2-Z-Z37-00-00~ <Cont.>
decidas as seguintes condições IEDUARDO MOREIRA PMOB
------------------------------- Emenda Aditiva ao caput do art. 237

Titulo VIII _ capitulo II _ seção II _ Da providência So-
cial

Art. 237:
É assegurada a aposentadoria com salário integral obedeci

da a regularidade de aumento da contribuição previdenciaril:l
nos 'Últimos 36 mêses. de acordo com Lei complementar. garanti
do o seu reajustamento para preservação. em caráter permanen
te, de seu valor real. obedecidas as seguintes condições:

EMENDA: 21'00296-0
RICARDO IZAR PFL
TÍTULO VIII - CAPÍTULO II - SEÇÃO II
<Artigo 237, "caput"
Acrescentar após os termos "salário integral". do "caput" do
art. 237. as expressões "conceituado como tal a média dos
trinta e seis 'Últimos salários-contribuição do trabalhador,
para a concessão do bene:Eicio com correção mês a mês. de acor
do com a lei. e sempre. etc.
O art. 237 passará assim. a ter a seguinte redação:
Art. 237 - É assegurada aposentadoria com salário integral.
conceituado como tal a média dos trinta e seis 'Últimos
salários-contribuiçfío do trabalhador. sempre calculada para a
concessão do bene:Eicio com correção mês a mês. de acordo com Q

lei. e garantido o reajustamento para a preservação. em
caráter perlMnente. de seu valor real. obecidas as seguinte
condições:

EMENDA: 21'00338-9
JOSÉ LUIZ DE SÁ PL

Dê-se ao art. 237 do Projeto de Constituição _ seção II do
Titulo VIII da ordem Social. a seguinte redação:

"É asseguada aposentadoria de acordo com salário
contribuição integral. garantindo o reajustamento para preser
vação. em caráter permanente. de seu valor real. retroagindo
os seus e:feitos a todos os aposentados após o ano de 1980. o
bedecidas as seguintes condições:

I .
II
UI
IV
v ...

EMENDA: 21'00339-7
JOSÉ LUIZ DE SÁ PL

O art. 237 do Projeto de Constituição _ seção II do Ti'tulo

I
~I

C
~
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t'RO.1ETO DE CONSTltuIÇlo

REF.: 0-2-2-237-00-00-. (eon~.)

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

VIII da Ordem So-cial, passa a vigorar com a seguinte redação:
"E assegurada aposentadoria de acordo com salário

contribuiçfío integral, garõlntindo o reajustamento parõl preser
Võlç50, em C<'lráter pezmanerrte , de seu võllor real, com a exten
são de seus e:feitos a todos os aposentados, obedecidas as se
guintes condições:

I .••.••.............•..•....••..............•........•...
II
111
IV
v ..

EHENDA: 21'00417-2
FRANCISCO ROSSI PTB

Dê-se noVõl redação ao artigo 237 do Projeto de Constitui
ção <A):

Art. 237 _ E õlssegurada aposentadoria, nos termos da lei,
garantido o re.,?justamento para preservação de seu valor real,
Cõllculando-se o seu valor sobre a média dos trinta e seis úl
timos salários do trabalhador, corrigidos mês a mês, de acordo
com a lei.

EMENDA: 2P00595-1
ANTÔNIO CÂMARA PMDB

O "C<"lput" do art. 237 do projeto de Constituição<A) passa
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 237 _ É assegurada aposentadoria igual a cem por cen
to do sal:írio-de-contribuição, calculada sobre a média das úl
timas doze contribuições, observado o limite máximo do
salário-de-contribuiç.,"ío, garantido o reajustamento para pre
servaç.:.lo, em C<'lráter permanente, de seu Võllor real, obedecidas
as seguintes condições:

EMENDA: 2POO&03-3
SADIE Hll.U~CHE PFL
Emenda Hodi:fiCõltiva
Dispositivo emendado: art. 237
O art. 237 do Projeto de Constituição (A) _ novembro de 1907 _
passa a ter a sguinte redação:
Art. 237 _ É assegurada aposentadoria com proventos de valor
igual iill =ior remuneração dos últimos doze meses de serviço e
garantido o reajustamento para a preservação de seu valor re
al, cujo resultado nunca ser:í in:ferior ao número de salários
minimos percebidos quando da concessão do beneficio, obedecido
as seguintes condições:
a) após trinta anos de trabalho para o homem e vinte e cinco
anos para a mulher;

....
~
I
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REF.: 8-2-2-237-00-00-' (Con~.)

EMENDAS DO CENTRA0 EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

b> com tempo in:ferior. pelo exercício de trabalho rural. no
turno. de revezamento. penoso. insalubre ou perigoso;
c> por velhice aos sessenta anos para o homem e cinquenta anos
para a mulher;
d> por invalidez;
§ 19 Para e:feito de aposentadoria. é assegurada a contagem re
cíproca do tempo de serviço, na administração pública ou na
atividade privada rural ou urba~~.

§ 2~ NenhUl\\ bene:fício de prestação continuada dos regimes con
tributivos terá valor mensal in:ferior ao salário mínimo, veda
da a aCUl\\ula~~o de aposentadoria. ressalvado o direito
adquirido.
§ 3g Aplica-se aos trabalhadores autônoltlOs, aos desempregados
e aos empregadores o disposto no "caput". com base no valor do
salário de contribuição.
§ ~~ Lei complementar assegurará aposentadoria às donas-de
casa. que deverão contribuir para a seguraidade soeial.
§ Sg É vedada a subvenção do Poder Público às entidades de
previdência privada com ~ins lucrativos.

EMENDA: 2P00004-6
JÚLIO COSTAMILAN PMDB
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 237

O capuf do Art. 237 do Projeto de consti~ção (A), passa
a ter a seguinte redação:

Art. 237 _ É assegurada a aposentadoria com proventos de
valor igual ao salário de contribuição do mês que antecede o
pedido, nos limites da lei, garantido o reajustamento para
preservação pc.nnanente do seu valor real, cujo resultado nunca
será in:ferior à proporção representada pelo ganho ~ixado à é
poca da concessão do bene:fício:

EMENDA: 2P01001-4
ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS
Emenda substitutiva
Dispositivo Emendado: Art. 237

Substitua-se o "caput" do ~. 237, adotando-se a seguinte
redação:

"Art. 237 _ É assegurada aposentadoria ao trabalhador. com
base no salário integral percebido durante o seu últiltlO ano de
trabalho, garantido o reajustamento, em caráter permanente, do
valor real dos proventos, obedecidas as seguintes condições" •

EMENDA: 2P01197-7
EDUARDO JORGE PT

Dê-se nova redação ao "caput" do artigo 237 e õtCrescente-

f-"

éS
I
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REF.: a-2-2-Z37-00-00~ <Cont.>

EMENDAS DO CENTRIlO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

se um novo parágr:il:fo, que passa a se constituir no § 62,
mantendo-se os atuais incisos e parágra:fos:

"Art. 237 _ É assegurada aposentadoria com proventos equi
valentes à media das doze últimas con'tribuições mensalmente
atualizadas pelos indices do custo de vida, respei'tando-se os
limites de salário-eon'tribuição :EiRados em lei e garantindo-se
o reajuste para preservação, em caráter permanente. de seu va
lor re,"~l. por meio da aplicação dos indices do custo de vida,
obedecidas as seguintes condições:

§ 62 Os aposentados con'tribuirão ao órgão previdenciário
nos mesmos moldes do segurado ativo."

EMENDA: 2P01474-7
FLORICENO PAIXÃO PDT

Emenda substitutiva:
Dê-se ao "caput" do art. 237 la seguinte redação:
Art. 237 É assegurada aposentadoria no valor integral do

último saláriõ de contribuição, desde que comprovada a regula
ridade dos reajustes salariais do segurado nos últimos 36 me
ses, garantido o reajustamento para a preservação. em caráter
permanente. de sue valor real, obedecidas as seguintes
condições:

EllENDA: 2P011f76-3
FLORICENO PAIXÃO PDT
EllENDA SUBSTITUTIVA:

Dê-se ao "c.'1put" do art. 237 :a seguinte redação. acrescen
tados os parágr:il:fos 62 e ,g:

Art. 237. É assegurada aposentadoria no valor integral d:a
médi:a dos doze últimos salários de. con'tribuição, corrigidos
mês a mês de acordo com os indices o:Eiciais, desde que compro
vada a regularidade dos reajustes salariais do segurado con
:forme. os erit&ios da lei, garantido o reajustamento para a
preservaç:50, em caráter permanente, de ser valor real. obede
cidas as seguintes condições:

§ G~ A Previdência social manterá seguro coletivo de
caráter complementar e :facul'tativo, cus'tcado por con'tribuições
adicionais dos empregados e empregadores a ele :filiados, cujos
rendimentos do 'trablho ul'trapassem o limite máximo do salário
de-con'tribuição :Eixado em lei, sem prejuizo das entidades con
gêneres privadas que estejam :funcionando regularmente.

§ ,g Os recursos :Einanceiros adicionais que se :fizerem
necessários ~ aplicação deste artigo serão instituídos por lei
complementar.

I
~

~

I
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EMENDA: 2P01519-1
DARCV DEITOS Pl1DB

Dê-se o seguinte redação ao capu't do ar't. 23'7:
Art. 237 _ "A lei assegurará aposentadoria com salário de

contribuiç5o integral. sendo garantido o .reajustamento para
preservaç50 em caráter permanente de seu valor real. obedeci
das as seguintes condições:

EMENDA: 2P015Z0-4
RAIMUNDO LIRA Pl1DB

Art. 237. caput
SUbstitua-se no caput do art. 237 do Projeto de Constitui

ç50 a expressão "salário integral" por "proventos correspon
dentes ao salário de CC!ntribuiç5o integral".

EMENDA: 2P01695-2
IBERÊ FERREIRA PFL

Dê-se nova redaç50 ao "capu1:" do artigo 237:
"Art. 237 _ Ê assegurada aposentadoria. nos termos da lei.

garantido o reajustamento dos proventos na l\\CSl\\a proporç5o do
reajuste salarial da categoria a que pertenceu o inativo.
quando em atividade. calculando-se a concessão do benc:ficio
sobre a média dos trinta e seis últimos salários do trabalha
dor. corrigido mês a mês. de acordo com a lei. obedecidas as
seguintes condições:

EMENDA: ZP01010-1
ALMIR GABRIEL Pl1DB

O artigo 237 passa a ter a seguinte redaç5o:
Art. 237 _ É assegurado o reajustamento dos bene:Eicios de

modo a preservar. em caráter permanente. o seu valor real.
conforme critérios dc.:finidos CltI lei.

§ 1~ Todos os salários de contribuiç5o considerados no
cálculo de bene:Eicios serão corrigidos monetariamente.

§ 22 _ Nenhum benc.:ficio de prestaç50 continuada terá valor
mensal inferior ao salário minimo.

§ 3~ _ Ê vedada a subvenç50 ou incentivo :fiscal do Poder
público às entidades de previdência privada com :fins
lucrativos.

§ 42 _ A seguridade social manterá seguro coletivo comple
mentar de caráter :facultativo.

....
~

I

EMENDA: ZP01039-4
ONOFRE CORRÊA

Emenda Substitutiva
Pl1DB
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EltENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

O artigo 237 passa a 'ter a seguin'te redação:
Art. 237 _ É assegurado o reGljustamento dos beneficios de

modo a preservar, em caráter permanente, o seu valor reGll,
con:forme critérios dclinidos em lei.

§ 1~ _ Todos os sal:írios de contribuição considerados no
cálculo de benclicios serão corrigidos monetariamente.

§ Z!1 Ncnh\Ul\ benclicio de prestação continuada terá valor
mensal inferior ao sal:írio minimo.

§ 3!1 _ É vedada a subvenção ou incentivo :fiscal do Poder
público às entidades de previdência privada com :fins
lucrativos.

EMENDA: ZPOZOZ7-5
Luís ROBERTO PONTE PHDB

SUbstitua-se os artigos 236 e 237, do Projeto de Consti
tuição (A) da Comissão de sistematização, pelo seguinte
artigo:

Art. _ Os planos de previdência social compreenderoo,
nos termos da lei:

I cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, a-
cidentei de trabalho, velhice e reclusoo;

11 _ aposentadoria;
III _ ajuda à nk~nutenção dos dependentes dos segurados de

baiRa rend::ol;
IV proteç.1ío à maternidade, notadamente à gestante;
V :::: proteção ao traballmdor em situação de desemprego

involuntário;
VI _ pensão aos dependentes, por morte do segurado;
§ 1~ É garantido o reajustamento dos bcne:ficios de modo

a preserv~-lhc;s os valores.
§ Z~ _ Para efeito de aposentadoria, é assegurada a conta

gem reciproc.~ do tempo de serviço na administração pública e
de contri1?uição na atividade privada, rural ou urbana.

§ 3!1 Os benclicios aos trabalhadores autônomos, aos de-
sempregadoi e aos empregadores seralo estabelecidos com base no
valor do sal:írio de contribuiç.=ío.

§ 4~ _ Lei Complementar assegurará aposentadoria às donas
de casa, que deverão contribuir para a seguridade social.

§ 5';1 Ncnll\Ul\ bene:ficio de prestação continuada terá valor
mensal inferior ao salário minimo.

§ G~ _ É vedada a subvenção do Poder Público às entidades
de previdência privada com :fins lucrativos.

i-"

§;
I

REF.: 8-2-2-237-00-01-* REF.: Z33-00-04~ EMENDA: ZP01784-3 (303 ass.) EtffiNDA: ZPOOZ41-Z
I - após trinta e cin- IV - aposentadoria, com ARNALDO FARIA DE SÁ PTB FRANCISCO KUSTER PHDR

co anos de trabalho. ao homem, proventos proporcionais ao tem- I _ após trinta e cinco Emenda modi:ficativa dos incisos I e IV do Art. 237 do Projeto
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e, após trinta, à mulher, :fa- po de serviço, após trinta anos
cultado àquele requerer, nos para o holt\Cll\ e vinte e cinco
termos da lei, aposentadoria parQ Q mulher;
proporcional aos trinta anos de ------------------------------
trabalho e a esta, aos vinte e
cinco;

anos de trabalho, ao homem, e, de Constituição.
após trinta, à mulher, :faculta- Art. 237 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
do Qquele requerer, nos termos I _ Após trinta e dois anos de trabalho, ao homem, e após
da lei, aposentadoria propor- vinte e sete, à mulher, :facultado aqueles requerer, nos termos
cional QOS trinta Qnos de 'tra- da lei aposentadoria proporcional aos vinte e sete anos de
balho e a esta, aos vinte e trabalho e a esta, aos vinte e dois anos;
cinco; Il: _ ,. ..
------------------------------- III .

IV - Aos sessenta e dois anos de idade, ao homem e, aos
cinquentã e sete, à mulher;

V ..

EMENDA: 2P002S7-9
LUCIA BRAGA PFL

Emenda substitutiva
Dispositivo Emendllldo: Inciso I, do artigo 237 _ Titulo VI

rr , capitulo rr , seção II
Substitua-se a redação do inciso I, do artigo 237, Titulo

VIII, capitulo lI, Seção lI, do Projeto de Constituição pela
seguinte redação:

I _ após 'trinta anos de 'trabalho, ao homem, e, após vinte
e cinco, à mulher.

'"""S
I

EMENDA: 2P00957-3
BETH AZIZE PSB

Emenda Hodi:fieativa
O inciso I, do artigo 237, do Projeto ele Constituição; da

Comissão de Sistematização; passa a ter a seguinte redação:
Art. 237. Omissis
I. após 'trinta anos de trabalho ao homem, e, após vinte e

cinco, à mulher, desde que tenham contribuindo pelo mesmo pe
riodo, para a seguridade social., :facul.tado àquele requerer,
nos termos da lei, aposentadoria proprocional aosvinte e cinco
anos de 'trabalho e a esta, aos vinte anos;

EMENDA: 2P01030-0
ROSE DE FREIiAS PHDB

SUbstitua-se os incisos I e 'II, do art. 237, do Proje"t'o de
Constituiç.~, ela Comissão de Sistematização, mantendo-se o ar
tigo, com os demais dispositivos, nos demais pontos, pelo se
guinte teor:

"I com 30 <trinta> anos de trabalho, para o homem;
'II :: com 2S <vinte e cinco> para a mu1.her;"

PT
redação ao inciso I elo art. 237 do Projeto ele

EMENDA: 2P01250-7
VÍTOR BUAIZ

Dê-se nova
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EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

COnstituição da COmissão de sistematização:
"Art. 237. • •••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••

~ ..~.;~6; .~i~t;.~;;,;.d~.~~iht;:.;;,.ht;~: .~: .;~;.rl~t~
e cinco anos, à mulher;

REF.: ~-2-Z-23'-OO-OZ-* REF.: 233-00-03-~ EMENDl\.: ZP01764-3 (303 ass.>
II - após trinta anos III - aposentadoria após ARNALDO FARIA DE SÁ PTB

de e::f'etivo exercicio em ~unções trinta anos de detivo exerci- II _ após trinta anos de
de magistério, ao pro:fessor, e, cio de magistério, ao pro~es- detivo exercicio em :funções de
após vinte e cinco, à pro~esso- sor, e. após vinte e cinco. à l1Ic'1gistério, ao pro~essor, e,
ra; pro:Eessorãl ; após vinte e cinco, à pro:fesso-

------------------------------- ------------------------------- ra;

REF.: 6-2-2-237-00-03-* REF.: 233-00-02-* EMENDA: 2P01764-3 (303 ass.> EMENDA: 2P00572-1
III - com tempo infe- II - aposentadoria por tem- ARNALDO FARIA DE SÁ PTB MÁRCIA KUBITSCHEK PHDB

rior ao estabelecido no inciso po de serviço após trinta e III _ com tempo inferior ao Emenda Aditiva . I b
I, pelo exercicio de trabalho cinco anos para o homem e trin- estabelecido no inciso I, pelo Titulo VIII _ Capitulo rI _ seção rI _ Art 237 _ Inciso 00

rural, noturno, de reve:z;;;unento, ta anos para mulher, ou tempo exercicio de trabalho rural, III su~;>se à seguinte redação ao citado inciso III: _ I
penoso. insalubre ou perigoso, inferior pelo exercicio de tra- noturno, de reve:z:=ento, peno- III _ -,COm t~inferioJ;' ao estabelecido no Inciso I, pelo
con:forme dc:finido em lei; balho insalubre ou perigoso; so , insalubre ou perigoso, con- exerc;i.cio d~alho rural, noturno, de revezamento, penoso,
------------------------------- ------------------------------- ~orme de:finido em lei; omprovado desgaste :fisi~emocional, insalubre ou pcri-

------------------------------~---~~-~~~~:_~::~~~~~-~_::~:_-~--------------------------
EMENDA: 2P01623-6 "
Rl\.QUEL Cl\.PIBERIBE PHDB

suprimir o inciso III, do :ttt. 237 do Projeto A,
renumerando-se os demais incisos e criando um novo artigo na
Seç.-".\o II, Titulo VIII. da Previdência Social, com a seguinte
redação:

"Art. _ A lei disporá sobre a aposentadoriãl especial
com tempo de serviço inferior ao estabelecido no inciso I, do
art. 237, pelo exercicio de trabalho rural, penoso, insalubre,
perigoso. noturno ou de revezamento.

Parágra:fo único _ Às mulheres trabalhadoras nas condições
descritas no "caput" , ãlssim como às bancárias e às
industri:1rias de um modo geral, assegurar-se-á a aposentadoria
especial em tempo nunca superior aos 2S anos de serviço." .

REF.: 0-2-2-Z37-00-04-* REF.: 233-00-01-~

IV - aos sessenta e I - apos~ntadoria aos ses-
cinco anos de idade, ao homem, senta e cinco anos de idade
e, aos sessenta, à mulher; para o homem e aos sessenta
------------------------------- para a mulher;

EMENDA: 2P017aQ-3 (303 ass.)
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB

IV aos sessentãl e cinco
anos de idade. ao homem, e, aos
sessenta, à mulher;

EMENDA: 2P00573-0
CÁSSIO CUNHA LIMA PHDB
Emenda HodUicativa

Ar"\:. 237 _ É assegurada aposentadoria com salário inte
gral, garantindo o reajustamento para preservação, em caráter
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PtIDB
parte :final ao inciso IV. do art. 237.

-------------------------------1-------------------------------1permanente, de seu valor real, obedecidas as seguintes
REF.: 8-2-2-237-00-04"-* <COnt.> I condições:

IV _ aos sessenta anos de idade, ao homem, e, aos cinquen
ta e cinco, a mul~;

EMENDA: 2P00677-9
PERCIVAL MUNIZ PMDB
Emenda Modi:ficativa
Modi:fica o inciso IV do art. 237 dando a seguinte redação.
Ar't.. 237 lo ..

IV _ Aos sessenta anos de idade ao home, e, aos cinquente e
cinco à mulher;

EMENDA: 2P01105-3
HAROLDO SABÓIA PMDB

EMENDA ADITIVA
Dispositivo emendada: art, 137
Acrescenta-se ao art. 237 o inciso IV renumerando-se os

atuais incisos IV e V para V e VI. respectivamente.
"IV Aos cinquenta e cinco anos de idade. ao homem. e aos

cinquentã. à mulher. quando exercerem atividades em regime de
economia :familiar. con:forme de:finido no art. 9g desta
COnstituição."

EUENDA: 2P01669-3
FRANCISCO PINTO

Acrescente-se uma
com a redação :iliaixo:

Art.. 237 OI ..

IV _ Aos sessenta e cinco anos de idade. ao homem. e. aos
sessenta à mulher; e. pelo exercicio do tr:abalho rural aos
sessenta e cinco anos de idade ao homem. e. aos cinquenta e
cinco à m~l~. ~

EUENDA: 2P01935-a
JOSÉ TAVARES PMDB

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se ao inciso IV. ao art. 237. do Projeto. as

seguintes disposições:
"'Ar't.. 237 _ ..

IV •••••••••• ressalvado o caso do tr:ilialhador rural,
que será: respectivamente, aos sessenta anos e cinç:oenta e
cinco anos de idade;"

I-'

~

I
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REF.: 0-2-2-237-00-05-""
V - por invalidez.

REF.: 0-2-2-237-00-06-""

EHENDAS DO CENTRÃO

REI' .: 233-00-05""
V - auxilio-doença.

auxilio-natalidade e auxilio
:funeral e aposentadoria por in
validez;

EHENDAS COLETIVAS

EHENDA: 2P01704-3
ARNALDO FARIA DE SÃ

V _ por invalidez.

EMENDAS INDIVIDUAIS

ass'>IEMENDA: 2P00979-4
PTB VICTOR FACCIONI

Emenda aditiva
Dispositivo emendado: Art. 237, incisos
Titulo VIII
Da Ordem Social
capitulo 11
Da Seguridade Social
seçfío 11
Da Previdência Social
Acrescente-se ao artigo 237 do PJrojeto de Constituição (A>

o seguinte inciso V, renumerando-se o atual:
Artigo 237. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

V anos sessenta ;;mos de idade, ao hol\lCll\, e, aos cinco-
quenta e cinco anos , à mulher. para as categorias a que se re
:fere o artigo 9!i! desta Constituição.

EMENDA: ZPOOZ75-7
EDUARDO MOREIRA PMDB

EltlCnda Aditiva ae art. 237
Titulo VIII _ da ordem social _ capitulo II _ seção 11 _

da Previdência Social
Art. 237:
"É: assegurada a aposentadoria com salário integral, garan

tido o reajustamento para preservação. em caráter permancnte.
de seu valor real. obedecidas as seguintes condições:"

VI _ O Limite máximo de contribuição será de 25 salários
minimos.

EMENDA: 2P00310-4
OSVALDO RENDER I ;

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 237
Acrescente-se ao art. 237 um inciso com a seguinte

redação:
"Art. 237 • """""""""""""""""""""""""""• """""""""""""""""
VI todos-os de::Eicien"tes :físicos. com total incapacidade,

independente de contribuição."

..........
o
I

_ É: assegurada aposentadoria <idem ncapu1:">:

EMENDA: 2P0035Z-4
VICENTE BOGO

Acrescer ao
redaç.~o:

"Art. 237

art. 237,
PMDB

um sexto inciso com a seguinte
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237 do Projeto de COnstituição "A", o

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-2-2-237-00-06-* <cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

VI _ Aos que exczçam atividades em regime de economia :fa
miliar, assim de:finidos no art. 9~ desta constituição, ao im
plemento dos 55 e 60 anos de idade, respectivamente às mulhe
res e aos homens.

Dê-se ao Art. 90 a seguinte redação:
Art. 90 _ O Presidente da República é o Chcle do Poder E

KCcutivo, que o exercerá com auxilio dos Hinistr:os de Estado.

EMENDA: ZP007~O-1

RENATO BERMARDI PHDB
E}~NDA MODIFICATIVA
Dispositivo Eme1)dado: Artigo 237 _ Titulo VIII da Ordem So
cial, se~~o 11 _ capitulo 11 da Previdência Social_
Acrescente-se ao Artigo 237 Ítem VI com a seguinte redação:
Art. 237
VI " Ao empregado em estabelecimento bacário e economiária
que tenh."l completado 25 anos <vinte e cinco> anos de serviço,
será assegurado o direito à aposentadoria especial com renda
mensal correspondente a 95% do salário-<le-ben:Eicio".

EMENDA: 2P00905-9
JosÉ DUTRA PHDB

Emenda aditiva
Adite-se ao artigo 237 do Projeto de constituição, o se

guinte inciso:
VI _ Após trinta anos de trabalho para o homem e vinte e

cinco anos para a mulher, quando prestados a estabelecimentos
de crédito.

EMENDA: 2P01GOG-5
ANm. MARIA RATTES
Acrescente-se ao art.
seguinte inciso:
Art.. 237 _ ..
I
II
III
IV
V
VI após trinta anos de trabalho. assegurada a reduç.."ío de
cineÕ anos na hipótese de dupla jornada, quando uma delas :for
exercida nos serviços domésticos e :familiares de :forma não
remunerada.

I-'
I-'
I-'

REF.: 0-2-2-237-00-07-* E}~NDA: 2P007~7-3

RENATO BERMARDI PHDB
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REF.: 6-2-2-237-00-07-* (Cont.)

EMENDAS DO CEHTRÃO EMENDAS COLETIVAS EHEHDAS INDIVIDUAIS

EHEHDA AnTIVA
Ti'tulo VIII _ da Ordem Social _ capi'tulo II _ seção II _

da Previdência Social.
Acrcsente-se ao Artigo 237 item VII. colI\ a seguinte

redação:
Ar'tigo 237 .
"VII _ É assegurada aposentadoria especial ao trabalMdor

rural, percebendo no 1\\ini1\\o 1 (UlII) salário 1\\ini1\\o. o trabalM
dor de sexo masculino ao completar 60 (sessenta) anos de idade
e do sexo :feminino aos ss <cinquenta e cinco) anos'.

REF.: 6-2-Z-Z37-01-00-* REF.: 234-04-00~ EMENDA: 2P01704-3 (303 ass.)
§ 19 Para e:feito de § 1.12 Para e:feito de aposen- ARHJl.LDO FARIA DE SÁ PTB

apo~entadoria, é assegurada a 'tadoria, é assegurada a conta- § 12 Para deito de aposen
contagem reciproca do tempo de gent reciproca do 'tempo de ser- tadoria. é assegurada a con'ta
serJiço na administração públi- viço na administração pública e gent reciproca do tempo de ser
ea [e na atividade privada, ru- de contribuição na atividade viço na administraç.:'ío pública e
ral,ou urbana. privada. rural e urbana. na atividade privada. rural ou

------------------------------- ------------------------------- urbana.

'""''""'N

I
REF.: 6-2-2-Z37-0Z-00~ REF.: 234-03-00-*

, § 2g Aplica-se aos § 32 Qualquer cidadão
trabalhadores au'tônomos, aos poderá participar dos bene:fi-
desempregados e aos empregado- cios da previdência social. me
res o dispos'to no "capu't", com dian'te contribuição na :forma
base no valor do salário de dos planos previdenciários.

contribuição. -------------------------------

NEF.: 0-2-2-237-03-00-*
§ 3g Lei compleJllen'tar

assegurará aposen'tadoria às do
nas' de casa. que deverão con
tribuir para a seguridade
soqial

EHEHOA: 2P01704-3 (303 ass.)
ARHJl.LDO FARIA DE SÁ PTB

§ z2 Aplica-se aos traba
IMdores au'tônolllOs. aos desem
pregados e aos empregadores o
disposto no "caput". com base
no valor do salário de
contribuição.

EMENDA: ZP01704-3 (303 ass.)
ARNALDO FARIA DE sÁ PTB

§ 3g Lei complemen'tar
assegurará aposentadoria às do
nas de casa, que deverão een
'tribuir para a seguridade
social.

R~.: 0-2-2-237-04-00-*
, § 4g NenhUl1\ bene:ficio

de; pres'tação continu::1da 'terá
valor mensal inferior ao
salário minimo.

REF.: Z34-02-00~

§ 2S IDÊNTICO
EMENDA: 2P01704-3 (303 ass.) EMENDA: 2P00697-3
ARNALDO FARIA DE ~Á PTB HIRO TEIXEIRA PHDB

§ 4g HenhUl1\ bene:ficio de Acrcscen'te-se o seguin'te parágr~o 4g :ao artigo 237.
prestlilÇão continu:ilda terá valor renUl1\erando-se os demais:
II\Cnsal in:ferior ao menor parágra:fo 42 ,_ Os ganhos Mbi-tuais do empregado.o a qual-
salário pago ae trabalMdor. quer ti'tulo. serão inc:orporados :ao salário para e:feito de con-
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REF.: 8-Z-Z-Z37-04-00~ <COnt.>
-------------------------------'tribuição previdenciária

aposentadoria.
e consequente repercussão em

REF.: 0-Z-2-237-0S-00-* REF.: Z3S-00-00~ EHENDA: 2P01704-3 <303 ass.>
§ 5~ É vedada a sub- Art. 235. É vedado ao Poder ARNALDO FARIA DE SÁ PTB

venção do Poder Público às en- Público subvencionar entidades § 5!! É vedada a subvenção
tidades de previdência privada de previdência privada com fins do Poder Público às entidades
com fins lucrativos. lucrativos. de previdência privada com fins

------------------------------- ------------------------------- lucrativos.

REF.: 0-Z-2-237-06-00-*

EMENDA: ZP01434-8
JORGE UEQUED PHDB

Emenda ao Art. 237. § 4!!
NcnhUll\ bene:ficio de prestação continUl:lda. tera valor men

sal in:ferior ao piso nacional de salários.

EMENDA: ZP00066-S
ROBERTO BALESTRA PDC

Adite-se ao artigo 237 o seguinte parágrafo:
Art. 237
Parágrafo: A aposentadoria rural dar-se-á voluntariamente

aos cinquenta e cinco anos de idade. de modo que o trabalhador
não tenha menos de vinte anos de trabalho. sendo-lhe assegura
do o piso minimo regulamentado em lei.

EMENDA: 2P00077-1
RUBERVAL PILOTTO PDS

Acrescente-se à Seção lI. da previdência Social. o seguin
te parágrafo ao Art. 237:

"N<'ío incidirá nenhUll\ tipo de imposto sobre aposentadoria e
pensões ou outros proventos recebidos em função da
inatividade."

I-'
I-'
~

I

EMENDA: 2P002Z4-Z
RUBERVAL PILOTTO PDS

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 237
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
CAPÍTULO II
DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO Ir
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Acrescente-se ao artigo 237 do Projeto de COnstituição <A>

o seguinte parágrafo:
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REF.: a-2-2-237-06-00~ <Cont.>

EHENDAS DO CEHTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

A.rt.. 237 ..

§. • • • _ O trabalhador rural e a camponesa que exerça
atividade laborial em regime de propriedade ou de economia ~a

milinr, terao direito à aposentadoria aos sessenta anos de i
dade, o homem, e, aos cinqucnta e cinco anos, a mulher.

EMENDA: 2POOZ50-1
DEL BOSCO AMARAL PHDB

Acrescente-se ::lO Artigo 237 do Titulo VIII, capitulo lI,
seção 11, o seguinte pnr6gr~o:

§ G~ _ Nos proventos da aposentadoria serão incluidas as
grati:ficações de qualquer natureza, I!\esmo as sem caráter de
habitualidade, desde que recolhida a respectiva contribuição
aos órg50s previdenciários.

EMENDA: 21"00594-2
ANTÔNIO Cfu.lARA PHDB

O art. 237 do projeto de eonstituiç:ão<A> passa a vigorar
acrescido do seguinte § Gl?:

Art.. 237 OI ..

§ Gl:! _ O-aposentado que permanecer em serviço após trinta
anos de trabalho ter~ direito ao abono de permanência de vinte
por cento e, após trinta e cinco anos, de vinte e cinco por
cento do valor do benc:Eicio, calculado sobre a média das últi
mas doze contribuições.

EUENDA: 21"00707-4
JOMAS PINHEIRO PFL

'Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado _ Artigo 237
§ G!:! O trabalhador rural e pesCQdor, que exerçam ativi-

dades em regime de propriedade, economia :familiar e não con
tribui para a Previdência Social, terão direito lá aposentado
ria oas GO <sessenta> anos de idade para o homem e tIOS 55
9cincquenta e cinco> anos para a mulher.

E~mNDA: 21"00704-0
'EDME TAVARES PFL

Acrescente-se ao art. 237 o seguinte parágr~o:

"Art.. 237 _ ..
§ G~ _ A aposentadoria por velhice do trabalhador rural

terá valor correspondente ao do salário minimo e será devida
ao homem e à mulher, respectivamente, aos 55 e aos 50 anos de
id~de."

E~NDA: 2P009GZ-O

I
f-' •
f-'
-I:>.

I
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REF.: 0-2-2-23'-06-00-. <Cont.>

EUENDAS DO CEHTRlo EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

RENATO JOHNSSON PMDB
Emenda Aditiva
Acrescente-se ao artigo 237 mais um parágra:fo. com a se

guinte rednção:
11§ O órg50 de previdência social, Estados, o Distrito Fre

deral e !1I.micípios idenizarão um ao outro, con:forme :for o que
arcar com o ônus de pagar os salários ou os proventos da apo
sentadoria, observoda a proporcionalidade do tempo de serviço
que o trnbalhador tenha prestado à iniciativa privada ou à ad
mistração pública. 11

EMENDA: 2P01197-7
EDUARDO JORGE PT

Dê-se nova redação ao "capui:" do artigo 237 e acrescente
se um novo parágra:Eo, que passa a se constituir no § Gl! ,
mantendo-se os anl.':lis incisos e pnrágra:fos:

"Art. 237 _ É assegurada aposentadoria com proventos equi
valentes à media das doze últimas contribuições mensalmente
atualizadas pelos índices do custo de vida, respeitando-se os
limites de salário-contribuição :fixados em lei e garantindo-se
o reajuste para preservação, em caráter permanente, de seu v;;\
lar real, por meio da aplicac;:ao dos índices do custo de vida,
obedecidas as seguintes condições:

§ 6~ Os aposentados contribuirão ao órgão previdenciário
nos mesmos moldes do segurado ativo."

EMENDA: 2P01476-3
FLORlCENO PAIXÃO PDT
ElIENDA SUBSTITUTIVA:

Dê-se ao "caput" do art. 237 a seguinte redação, acrescen
tados os parágra:fos 6~ e ~:

Art. 237. É assegurnda aposentadoria no valor integral da
média dos doze últimos salários de contribuição, corrigidos
mês a mês de acordo com os índices o:ficiais, desde que compro
vada a regularidade dos reajustes salariais do segurado con
:forme os critérios da lei, g;;\rantido o reajustamento para a
preservação, em c:.'lráter permanente, de ser valor real, obede
cidas as seguintes condições:

§ 6~ A Previdência Social manterá seguro coletivo de
caráter complementnr e :fncultativo, custeado por contribuições
adicionais dos empregados e empregadores a ele :filiados, cujos
rendimentos do trablho ultrapassem o limite máximo do salário
de-contribuição :fixDdo em lei, sem prejuizo das entidades con
gêneres privDdas que estejam :funcionando regularmente.

............
VI

I
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REF.: a-2-2-237-06-00~ (COnt.>

REF.: a-2-2-Z37-07-00~

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

§ 72 Os recursos ;financeiros adicionais que se ;fizerem
necessários à aplicação deste ru:tigo serQo instituidos por lei
complcmentru:.

EMENDA: 2P01S5S-7
JOAQUIM SUCENA PHDB

Acrescente-se ao ru:t. 237 o seguinte § 62:
"Ar~.. 237 _ ..
§ 62 _ O valor da pensão de que trata o inciso VI do art.

236, sobre o qu.'ll não incidirá a contribuic?0 previdenciária,
corresponder!! :õl pelo menos 70% dos proventos da
aposentadoria."

EMENDA: 2P01722-3
MATHEUS IENSEN PHDB

Emenda Aditiva
Inclua-se no ru:t. 237 o seguinte parágra:fo:
'~ica assegurada aos ministros de con;fissão religiosa o

direito a aposentadoria aos trinta anos de atividades
pastoral."

EMENDA: 2P01476-3
FLORlCENO PAIXÃO PDT
EMENDA SUBSTITUTIVA:

Dê-se ao "caput" do art. 237 a seguinte redação, acrescen
tados os pru:ágra:fos 62 e 72:

Art. 237. É llssegurada aposentadoria no valor integral da
média dos doze últimos salários de contribuição, corrigidos
mês a mês de acordo com os indices o:ficiais, desde que compro
vada a regularidade dos reajustes salariais do segurado con
;forme os critérios da lei, gru:antido o reajustamento para a
preservac?0' em caráter permanente, de ser valor real, obede
cidas as seguintes condições:

§ 62 A Previdência Social manterá seguro coletivo de
caráter complementar e :facultativo, custeado por contribuições
adicionais dos empregados e empregadores a ele ;filiados, cujos
rendimentos do trablho ultrapassem o limite m.-'ÍXimo do salário
de-contribuição ;fixado em lei, sem prejuizo das entidades con
gêneres privadas que estejam ;funcion;mdo regularmente.

§ 72 Os recursos :financeiros adicionais que se :fizerem
necessários Q aplic.'lção deste ru:tigo serão instituidos por lei
complcmcntru:.

~

~

0\

I
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REF.: '--2-2-999-00-00-*

EM:E!IDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00495-4
JOFRAN FREJAT PFL
E'HENDA ADITIVA _ Acrescente-se o seguinte tlrtigo à Seção Ir.
c.~pitulo lI, Titulo VIII:

É assegurad:l a aposentadoria, com proventos integrais, aos
pro:fission..:ds de saúde do sexo masculino e :feminino, respecti
vamente, aos 30 e 25 anos de e:fetivo exercicio em :funções de
atenç..'io direta à saúde.

EMENDA: 2P00005-4
PAES DE ANDRADE PMDB
Emenda no. ao projeto de constituição

Inclua-se como art. 230, (Seção 11 Da Previdência, capí-
tulo 11, Título VIII>, :renUlllerando-se os seguintes: '

Art. 230. Aquele que ten.h<l contribuído para a Previdência
social em qu.~lquer época, mesmo perdendo o vínculo, se
bene:ficiará de uma aposentadoria proporcional ao período de
:recolhimento, obedecendo o índice do salário mínimo vigente.

EMENDA: 2P01777-1
RONALDO CEZAR COELHO PlmB

Emcnda Aditiva ao Projeto de Constituição (A)
Adicio~~ ~~ seção que trata da p:revidência Social o se

guinte artigo:
"Art. • • É asscgurado aos dependentes do aposentado :fale-

cido o pagamento de seus proventos de aposentadoria, por UlIl

período de três meses, a titulo de antecipação da pensâo a que
:farfío jus".

El~NDA: 2P010Z0-3
RAQUEL CAPIBERIBE PMDB

Incl~-se, onde couber, na Seç.::io 11, da P:revidêncitl Social
do Ctlpitulo 11. da Seguridade Social, do Titulo VIII. da Ordem
Social:

"Aos trabalhadores que percebam até 10 (dez) pisos stllari-
ais nacio~~is é assegurada aposentadoria com salário
integral."

EMENDA: ZP01037-0
ONOFRE CORRÊA PMDB

Emcnda Aditiva
Acrescente-se na seção II do Ctlpitulo II do Título VIII o

seguintc artigo:
Art. A seguridade social manterá seguro coletivo comple

mentar de caráter :facultativo.

---.J

I
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REF.: 0-2-2-999-00-00-* (Cont.)

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

El~A: 2P01030-6
ONOFRE CORRÊA PMD8

Emenda Aditiva
Inclua-se na seção II. do capitulo 11. do Titulo VIII. "Da

Ordem social" o seguinte artigo.
Art.: O aposentado cujos proventos ultrapassem limite a se

estabelecido em lei terá sua aposentadoria suspensa caso re
torne ao trabalho assalariado.

........
00

I
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REF.: 0-2-3-000-00-00-*
SEÇÃO III
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
-------------------------------
REF.: 0-2-3-230-00-00-* REF.: 237-00-00-* EMENDA: 2P01540-4

Art. 230. A assistên- Art. 237. A assistência so- NILSON llARTIl'l'i PHDB
cia social será prestada inde- cial será prestada, a quem dela EMENDA MODIFICATIVA
pendentemente de contribuiÇ<~o à necessitar, independentemente Dê-se ao "c.'l!?ut' do artigo 238 e a seus incisos a seguinte
seguridade social, e terá por de contribuiç:;ío à seguridade redaç:;ío, suprimindo seus §§ 19 e Zg
objetivos: social, e tem por objetivos: "Art. Z30. A assistência social, nos termos da lei, 'terá
------------------------------- ------------------------------- por objetivo:

I - proteção à :familia, a infância, li maternidade e aos
idosos;

II _ amparo às crianças e aos adolescentes carentes;
III _ promoç.."ío da integraç:;ío ao mercado de trabalho;
IV habilit~o ercabilitação das pessoas portadoras de

de:Eiciência e a promoção de SU<'l integração li vida comunitária;
V _ garantia de benc:Eicio mensal de um salário-minimo aos

portadores de de:Eiciência, desde que :fique comprovado llc~ pos-
suircm meios de prover a propria manutenç..~o;

VI _ concessão de pensão mensal vitalica, na :forma. da lei,
a todo cidadão, a partir de setenta anos de idade, independen-
temente de prova de recolhimento de contribuição para a secu-
ridade social e desde que não possua outra :fonte de renda.'
--------------------------------------------------------------

REF.: 0-2-3-230-00-01-* REF.: 237-00-01-*
I - a proteção à :famí- I - a proteção à :família, à

lia, à infância, li maternidade maternidade, à infância, à 000-
e à velhice; lescência e à velhice;
------------------------------- -------------------------------
REF.: 0-2-3-230-00-02-* NEF.: 237-00-0Z-*

rr - o amparo ii1s rI - o amparo à criança e
crianças c adolescentes caren- ao adolescente carentes, a pre- . -
"tos e autores de in:fração penal venção da delinqüência inf::mto- r-

e a suas vitimas; juvenil e a recuperação e rein-
------------------------------- "tegraç:;ío social de menores au-

tores de in:fração penal;
-------------------------------

NEF.: 0-2-3-238-00-03-* REF.: 237-00-03-*
III - a promoção da III - IDÊNTICO

integraÇ<~o ao mcrc:<;\do de traba- -------------------------------

........
\O

I
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REF'.: 8-2-3-238-00-014-* IREF'.: 237-00-04-*
IV - a habilitação e IV - IDÊNTICO

reabilitação das pessoas porta- ----~-------------------------
doras de de:fic:iência e a promo-
ção de sua integração Q vida
comunitária;

EMENDA: 2P00094-1
MAURÍLIO FERREIRA LIMA PHDB

Altere-se o Artigo 230. inciso IV para:
"Rabitação e re.'1bilitação das pessoas portadoras de de:fi

ciência. com os equipamentos e meios auxiliares necessários.
bem como a promoç.l';io de sua integração Q vida econômica e so
cial do Pais."

EMENDA: 2PO1705-3
SÉRGIO BRITO PFL

EtlENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Emendado: Titulo VIII. capitulo lI. art. 238.

inciso IV e V:
Dê-se aos incisos IV.e V do art. 238 do Projeto de Consti

tuição. a seguinte redação:
"'Art. 230.. .. ..

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras
de dixiciência e a promoção de sua integração à vida
comunitária. assim como a xormação de pessoal técnico para o
atendimento nas diversas áreas de reabilitação e educação es
pecial;

V - a garantia de bene:ficios mensal de dois salários mino
mos a toda pessoa portadora de de:ficiência que comprove não
possuir meios de prover a própria manutenção;

......
No
I

REF.: 8-2-3-238-00-05-*
V - a garantia do 00

ne:ficio mensal de \ll\\ salário
minimo a toda pessoa portadora
de de:ficiência que comprove não
possuir meios de prover Q pró
pria manutenção;

REF' .: 237-00-05-*
V - ;li garantia. na xorma da

lei, de bene:ficio mensal a toda
pessoa portadora de deficiência
e aos idosos que comprovem não
possuir meios de prover a pró
pria manutenção;

EMENDA: ZP00105-0
HENRIQUE CÓRDOVA PDS

Fundam-se os incisos V e VI, do Artigo 238, do Projeto de
Constituição, com a seguinte redação:

V _ a toda pessoa portadora de deficiência. absolutamente
incapm; de prover a própria manutenção ou de tê-la provida
oela xamilia, bem como a todo cidadão, na mesma situação e a
partir dos sessente e cinco anos de idade, independentemente
de prova de recolhimento de contribuição para a seguridade so
cial. será assegurada pensão mensão vitalicia equivalente a um
salário minimo, na xonna da lei.

EMENDA: ZP004Z7-0
NELSON SEIXAS PDT
Emenda modixieativa
O inciso V do art. 238. do Titulo VIII, capitulo I, seção III.
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REF.: 8-2-3-238-00-05-* (Cont.)
passará a ter a seguinte redação:
"Art. 230.
V _ a garantia de benc:ficio mensal. determinado seu "quantum"
pela Lei, observado o § ~2 do artigo anterior, a toda pessoa
portadora de dc:ficiência que comprove não possuir meios de
provar a própria manutenção".

EMENDA: 2P01099-8
ROBSON MARINHO PMDB
EtffiNDA MODIFICATIVA

Reúne os incisos V e VI dos artigos no inciso V com a se
guinte redaç.,"ío:

V Concessi\ío de pensi\ío mensal. na :forma de lei, a todo
cidadi\ío-a partir de sessenta e cinco anos de idade e ao porta
dor da dc:ficiência incapacitado para o trabalho. comprovado
~~o possuirem meios de prover à própria manutenção.

......
N......

queidosoo

do Titulo VI-
PMDB

Inciso VII ao Artigo 238,
111 o seguinte:
adotará politica para

EMENDA: 2POOZ51-0
DEL BOSCO AMARAL

Acrescente-se como
11. C<:lpitulo 11. seção

VIII O Estado
contemple:-

a) implantação de programas educacionais visando à al:fabe
tizaÇ<:.lo e escolarização. segundo métodos especi:ficos;

b) medidas que :facilitem o acesso da população idosa ao
teatro, cinema, e outras mani:festac;:ões, incentivando o consumo
e a produÇ<~o cultural dos idosos;

c) criaÇ<:.lo de estratégias para a valorização das mani:fes
t:ilções :folclóricas regionais. identi:ficando o idoso como
transmissor da cultura popular;

d) impl;:mtaÇ<~o de atendimento gcrontolégico e geriátrico,
pela previdência social;

e) gratuidade nos transportes coletivos terrestrres para
os lIk'liores de sessenta anos.

REF.: 8-2-3-238-00-06-*
VI - a concessão de

pensão mensal vitalícia, na
:forma da lei, a todo cidadão, a
partir de sessenta e cinco anos
de idade, independentemente de
prova de recolhimento de con
tribuição para a seguridade so
cial e desde que não possua ou
tra :fonte de renda.

PMDB
ao Titulo VIII capitulo 11 Seção 111 Da As-

REF.: 8-2-3-238-00-99-* EMENDA: 2POOZ31-5
JoÃO REZEK

Acrescente-se
sistência social

Art. 230 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"Item • • • ." O Portador de excepcionalidade terá direito

a atendimento médico e clinico voltado para a sua habilitaÇ<~o

e ou re.'lbilitação bem como para o seu desenvolvimento e inte
gração social.
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REF.: 8-2-3-236-01-00=*
§ 12 A lei assegurará

incentivos especi:fieos para o
l=er social.

REF.: 8-2-3-238-03-00-*

REF.: 0-2-3-239-00-00~

Art. 239. As ações go
vernamentais na área da llssis
tência social serão realizadas
com recursos do orçamento da
seguridade social e dos Esta-

EMENDAS DO CENTRÃO

REI" .: 23'7-02-00-*
§ 2g O Poder público

incentivará o Lazez , como :forma
de promoção social.

REF.: 238-00-00~

Art. 238. A assistência so
cial será realizada com recur
sos da seguridade social e do
orçamento da União.

EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

Et~NDA: 2P015~0-~

nILSON MARTINS PHDB
E~NDA MODIFICATIVA

Dê-se ao "c:."lput' do artigo 238 e ;a seus incisos a seguinte
redação. suprimindo seus §§ 12 e Z2

"Art. 230. A assistência social. nos termos da lei. terá
por objetivo:

I _ proteção à :familia. a in:fância. à maternidade e aos
idosos;

11 _ amparo QS crianças e aos adolescentes carentes;
III _ promoção da integr:ilção :ilO mercado de trabalho;
IV _ habilit~~o ereabilitaçã~ das pessoas portadoras de

de:ficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
'11 _ garantia de bene:ficio mensal de um salário-minimo aos

portadores de de:ficiência. desde que :fique comprovado não pos-
suirem meios de prover a propria manutenção;

VI concessão de pensão mensal vitalica. na :forma da lei.
a todo cidadão, a partir de setenta anos de idade. independen
temente de prova de recolhimento de contribuição para a secu
ridade social e desde que não possua outra :fonte de renda.'

E~NDA: 2POOOGO-6
ELIEL RODRIGUES PHDB
E~NDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO E~NDADO: Art. 238. do Atual SUbstitutivo (53).
Inclua-se. no citado dispositivo. mais um parágra:fo. com a se
guinte redação:
Art. 230 _ •••
I •••
§ '1g •••
§ 32 =as instituições ou entidades particulares que, sem :fins
lucrativos. prestam serviço de lltendimento ou assistência so
cial na recuperação de portadores de de:ficiência. supcrdota
dos, toxicôm.-"lnos. alcoólatras ou outros desvios do comporta
mento nornt.-"ll, mereceri'ío reconhecimento. estimulo e apoio do
poder público. na :forma da lei.

....
~

I
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PHDB
inc:iso I, e 29 do Ato das Disposições
Transitórias do Projeto de Constitui-

PROJET. DE CONSTITUIÇÃO

dos, Jo Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municipios,
além de outras :fontes, e orga
nizadas com base nas seguintes
diretrizes:

REF.: 0-2-3-239-00-01~

I - descentralização
politico-administrativa, caben
do a competência normativa à
es:fera :federal e a execução dos
programas à es:fera estadual e
municipal;

REF.: 0-2-3-239-00-0Z-*
11 - participação da

população, por meio de organi
zações representativas. na :for
mulação das políticas e no een-

EMENDAS DO eEN1'BÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P005Z6-0
UBIRATAN AGUIAR
Dêem-se aos arts. 239,
Constitucionais Gerais e
ção a seguinte redação:
"A!:'"'t.. 239" " ..
I _ descentrali:zaç..~o politico-administrativa, c::abendo a compe
tência normativa c de coordençaão à es:fera :federal e la exeeu
ç..~o dos programas às es:feras estadual e municipal.

"Art. 29. A trans:fcrência de atribuições e recursos decorren
tes da descentralização prevista nos arts. 37. V e VI, e 239.
I. quanto lã :forma e os critérios. será estabelecida em lei
complementar."

EMENDA: 2P00759-7
ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS

Dê-se aos arts. 239. inciso I. e 29 "capU't" do Ato das
Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto
de Constituição a seguinte redação:

"Art.. 239 ..
I _ descentralização politico-administrativa. cabendo a

competência normativa e de coordenação à es:fera :federal e a
execução dos programas às es:feras estadual e municipãll.

Ar't. 29 _ A trans:fc.rência aos Municipios da competência
sobre os serviços e atividades descritos nos artigos 37. V e
VI • e 239. I. deverá obedecer ãl plano elaborado. conjuntamen
te. pelos ttunicipios e pelas agências estaduais e :federais
hoje respons~veis por eles. O plano deve prever ãl :forma de
trans:fcrência de recursos. :financeiros e materiais lã adminis
trações municipais no prazo máximo de cinco anos. bem como a
cessão. mediante convênio. de recursos humanos.

.....
~

I
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PMDB
ao art. 239 do Projeto de constituição (A) da

Sistematizaç."ío o inciso III com a seguinte

PROJETO DE CONST:ITUIÇÃO

trole d~s ações em todos os
níveis.

REF.: 0-2-3-239-00-03-*

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 21'01419-4
NILSON CAMPOS
Acrescenta-se
COmissão de
red~ção:

III _ Cri~ção do Fundo Nacional de IntegrQÇão Soci~l, que se
constituirá com a participação do Governo Federal correspon
dente no total do dispêndio com o subsídio do trigo no exercí
cio de 1907; com o total d~ ~recadação do FINSOCIAL e do com
pulsório do combustível, "enquanto dur~r"; com os acervos, di
reitos e obrigações da LBA, FAE. lHAN. e outros órgoos
simil~res•
§ 19 _ COntribuirão. anualmente. p~a o Fundo Nacional de In
tegração social: com dois or cento dos serus vencimentos as
pessoas prestadoras de serviço aos Poderes Legislativo, Execu
tivo, Judiciário, Federal, Est~ual, Empresas Autárquicas, de
Economia Mista e Fundações; com um por cento dos salários. os
trabalhadores e pensionistas de rendimentos superiores ~ cinco
salários minimos; co dois por cento do seu Pro-Labore. os
Empresários; com três por cento dos seus lucros auferidos, as
bolsas de valores; com dois por cento sobre os salários e sub
sidios dos detentores de mnnd~tos, cargos :funções do Executi
vo. Legislativo. Judiciário e Militares; com três por cento
sobre os lucros da venda de produtos agropecuários; dez por
cento sobre o :faturamento das loterias do Jogo do Bicho, lotos
e outros permitidos nos cassinos, em Estâncias Hidrominerais e
Polos Turisticos; dez por cento sobre a ~recadação destinada
ao Serviço Nacional de Aprendiz~gem Industrial _ SENAI, ao
Serviço Social do Comércio _ SESI, ao serviço Nacional de A
prendiz~gem comercial _ SENAC, e ao Serviço Social da Indús
tria _ SESI; dez por cento do superavit da ~re~~ção da Pre
vidência social.

....
~

I

REF.: 0-2-3-239-99-00-* ElffiNDA: 21'00903-4
CARLOS COTTA PMDB

Aa:escente-se ao ~. 239 do projeto de COnstituição <A) o
seguinte p~ágra:Eo:

"Ar"t, 239.. • ,. ..
Parágra:Eo único. Da dot~ção orçamentária da União. dos Es

tados e dos Municípios. 2% (dois por cento). respectiv~ente,

serão dcstin.'1dos à assistência ao menor abandonado. ao menor
~nte e ao dc:ficiente :físico.

I , J ,--~----------- ~~~~~:~~~----------------------------------
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REF.: 8-3-0-000-00-00-*
CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO. DA CULTURA E DO
DESPORTO

REF.: 8-3-0-240-00-00-*
Art. 240. A educaçãc ,

direito de cada um e dever do
Estado. será promovida e incen
tivada com a colaboração da :fa
milia e da comunidade. visando
ao pleno desenvolvimento da
pessoa e ao seu compromisso com
o repúdio a todas as :formas de
preconceito e discriminação.

REF.: 239-00-00-*
Art. 239. A edu~o é di

reito de todos e dever da :famí
lia e do Estado.

EUENDA: 2P0020G-2
JORGE BORNHAUSEN PFL
Dê-se ao art. 240 e ao seu parágra:Eo único a redac;:ão seguinte.
suprindo-se os incisos de I a V.

"Art. A educ.:lÇ<:'\o é direito de todos e dever da :família. da
sociedade e do estado.'

Parágra:fo único: A educação nacional tem por princípios a
liberdade individual o pluralismo das idéias e das institui
ções. e a igualdade e solidariedade humanas; por :finalidade. o
desenvolvimento da perso~~lidade do edtlC.':lndo sem preparo para
o eRercício ativo da cidadania e sua quali:ficac;:ão para o tra
balho socialmentc útil.

ElffiNDA: 2P00371-1
SÓLON BORGES DOS REIS PTB
Acrescente-sc ao art. 240. "in :fine":
"Art.. 21.10 ti .

c cultivari;' como valores educ:acio~~is básicos os principias de
liberdade. responsabilidade pessoal, política e social e soli
dariedadc hwn.~n;)."

I
I-'

~

I

REF.: 0-3-0-240-99-00-*
Parágra:fo único. Para

a exeeuçãe do previsto neste
artigo. serão observados os se
guintes principios:

REF.: 239-02-00-*
§ 2~ O ensino será minis

trado nos diversos niveis. na
:forma da lei. com base nos se
guintes principias:

ass')IE~NDA:~2P0141G-0
PHDB LUCIA VANIA PHDR

Emenda aditiva ao item I do art. 240
Acrescenta-se ao item I do art. 240. após a palavra na comuni
dade. o scguinte:
"Art.. 240 _ : ..
I _ •••••••••••••••••••• vedada recusa à matricula. salvo por
inexistência comprovada de vaga."

(292EMENDA: 2P0173G-3
ROSCO FRANÇA
Emenda Aditiva
Titulo VIII
Da Ordem social
capitulo III
Da Educac;:ão• da eultora e do
Desporto

Art. 240. parágra:fo único.
inciso I

REF.: 239-02-01-*
I - democratizaç.:,\o do aces

so e permanência na escola;

REF.: 0-3-0-240-99-01-*
I - democratização do

acesso e per~~nência na escola
e gestão democrática do ensino.
com participaÇ<"ío de docentes.
alunos. :funcion.'irios e repre
sentantes da comunidade;
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REF.: a-3-0-2~0-99-01-* (Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO

,
EMENDAS COLETIVAS

Incluir após a palavra
"ensino" o ;u:ljetivo "público",
redigindo-se assim o inciso.

I - dcmocratiza~~o do QCCS
so e permanência na escola e
gcs'tão dcmoc:rá'tica do ensino
público. com participação de
docentes. alunos. :funcionários
e representan'tes da comunidade.

EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 0-3-0-Z~0-99-02-* REF.: 239-02-02-*
11 - liberdade de a- 11 - liberdade de ensinar,

prender, ensinar, pesquisar e pesquisar e divulgar a arte e o
divulgar o pensamento, a arte e saber, no exercicio do magisté-
o saber; rio;

REF.: e-3-0-Z~0-99-03-*

III - pluralismo
idéias e de instituições de
sino, públicas e privadas;

REF.: 239-02-03-*

e:=I----:::-=-:~~~:~~-------------

....
~

I

REF.: e-3-0-Z~0-99-04-~

IV - gratuidade do en
sino público;

REF.: 240-00-01-*
I - IDÊNTICO

EMENDA: 2P00605-1
GANDI JAMIL

Dê-se QO inciso
je'to de Constituição
guinte redação:

"Ar't. 240

PFL
IV do parágr:rlO único do art. 240 do pro
"A" da Comissão de Sistematização, a se-

PMDB
(Projeto de Constituição da Comissão

REF.: 0-3-0-Z~0-99-05-* IREF.: 239-02-05-* IEMENDA: ZP01735-S
V - valorização dos V - valorização dos pro:fis- RONARO CORRÊA

pro:fissionais de ensino. obcde- sionais de educação. obedecidos El1Ienda Aditiva

P;)rágra::Eo único _ .
IV _ gratuidade do ensino público em todos os graus;"

-------------------------------------------------------------~

EMENDA: 2P01591-3
GIL CÉSAR

EMENDA MODIFICATIVA
de Sist~~tização>

Dê-se QO Artigo 2~0. Inciso IV. a seguin'te redação:
IV _ Gratuidade do ensino para aqueles que comprovem iusu

:ficiência de recursos :financeiros na escola pública e sob a
:forma de bolsas de estudo no ensino privado con:forme legisla
~~o complemen'tar.

(Z8e ass.>IEMENDA: 2P01019-9
PFL RITA CAMATA PMDB

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 240, § único. V
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cidos padrões condignos de re- padrões condignos de remuncra
muneraç..':io e garantindo-se em ção e garantida. na :forma da
lei critérios para a illlplanta- lei. a implantação de carreira
cão de carreira para o ltl::lgisté- para o ltl::lgistério público. com
rio. com o ingresso CRClusiva- ingresso. CRclusivamente. por
mente por concurso público de concurso público de provas e
provas e titulos. titulos. assegurando a uni:fica-
------------------------------- ção do regime juridico para to-

das as instituições m...ntidas
pela União. inclusive
Fundações.

Titulo VIII
Da Ordem Social
C<.lpitulo III
Da Educação. da Cultura e do
Desporto

Art. 240. partígra:fo único,
inciso V

Incluir após a palavra
"ltl::lgistério" o adjetivo
"público", redigindo-se assim o
inciso:

V - valorização dos pro:fis
sionais de ensino, obedecidos
padrões condignos de remUnera
ção e garantindo-se em lei cri
térios para a implantação de
carreira para o m...gistério pú
blico. com o ingresso eRclusi
vamente por concurso público de
provas e titulos.

TÍTULO VIII
DA OFlDEM SOCIAL
CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO. DA CULTURA E DO DESPORTO
Dê-se a seguinte redação ao art. 240. parágra:fo único. in

ciso v. do Projeto de Constituição (A). aprovado pela comissão
de sist~tização:

Ar"t.. 240 lO ..

V _ valorização dos pro:fissionais de ensino. obdecidos pa
drões condignos de remuneração e garantindo-se em lei. par:!. o
magistério público. critérios para a implantaç..l'io de carreira
com o ingresso cRclusivamcnte por concurso público de provas e
titulos. assim como para o provimento dos cargos :finais das
carreiras do m...gistério de grau superior. quando se tratar de
ensino o:ficial;

EMENDA: ZP01246-9
GUMERCINDO MILHOtlEM PT

No inciso V do partígra:fo único do art. 240. substituir a
CRpressão "padrões condignos de remuneração" pela expressão
"piso salarial pro:fissional nacional".

EMENDA: 2P01510-l
VIRGILDÁSIO DE SENNA PHDB

Dê-se a seguinte redação ao inciso V do parágra:fo único do
art. 240:

Art. 2lJ,O ..
V _ val;]rização dos pro:fissionais de ensino. obedecidos

padrões condignos de remuneração e garantindo-se em lei. para
o m.agistério público; critérios para implantação de carreira.
com obrigatoriedade de concurso público de provas e titulos
para o ingresso. ::lssim como para o provimento dos c:argos :fi
nais quando se trat.ar do ltl::lgistério de grau superior

EMENDA: 2P01550-6
ANTONIO GASPAR PHDB
EMENDA HODIFICATIVA

Dê-se ao inciso V do partígra:fo único do artigo 240 a se
guinte redação:

"Art. 240
TJ _ TJalorizaç..l'io dos pro:fissionais de ensino. obedecidos os

padrões condignos de renumeração e garantindo-se em lei. para
o m.agistério público. critérios para a implantação de carreira
com o ingresso CRclusivamcnte por concurso público de provas e
titulos. '

EMENDA: ZPOZ005-4

-!:j
I
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REF.: 0-3-0-240-99-0S-~ <cont.>

REF.: 0-3-0-Z40-99-06-~

REF.: 0-3-0-Z41-00-00-~

Art. 241. O dever do
Estado com a educação e:fetivar
se-á mediante a garantia de:

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 240-00-00-;1
Art. 240. IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

PAES LANDIM PFL
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao item V do Art. 240 a seguinte recl:lção:
Art. 240
V _ valoriz.'lÇão do ensino. com implantac;:OO de carreira para o
magistério público. com ingresso exclusivamente' por concurso
público de provas e titulos e regime juridico único' para as
autarquias e as :funções criadas ou mantidas pela união.

EMENDA: 2P00007-0
FARABULINI JÚNIOR PTB

Acrescentar o inciS() VI ao art. 240.
VI é assegurado o ensino em nivel de semi-internato nas

quatro primeiras séries do ensino de 1~ grau. na rede de ensi
no o:ficial.

EMENDA: 2P01107-0
FLORESTAN FERNANDES PT

Emenda aditiva ao Projeto de COnstituição da comissão de
sistematização

Acrescente-se wtI novo inciso ao artigo 240:
" _ garantia de igualdade de oportunidade educacionais às

crianças e aos jovens carentes. na cidade e no campo. através
de prioridades compensadoras na distribuição de vagas em ins
tituições de ensino e do :fornecimento às suas :familias. quando
vivam em condições de pauperisrno ou pcr"tençam a estoques raci
ais negros e etnias indigenas. de assistência cultural e dota
ções :financeiras diretas"

EMENDA: 2POOZ07-1
JORGE BORNHAUSEN PFL
Dê-se ao art. 241 • seus incisos e parágra:fos a redação
seguinte:

Art. "COmpete à União :fixar diretrizes gerais da educação
nacioll<')l. observados os seguintes principios e normas:

I _ ensino :fundamental obrigatório. inclusive para os que
a este não tiverem acesso na idade própria. e gratuito nos es
tabelecimentos o:ficiais;

II _ ensino médido gratuito nos estabelecimento o:ficiais;
III Ensino superior. nos estabelecimentos mantidos total

ou preponderantemente com recursos do orçamento público. gra
tuito para os que demonstrarem e:fetivo aproveitamento e prova
rem :falta ou insu:ficiência de recursos. con:forme critério es
tabelecido em lei.

IV _ atendimento educacional especializado aos de:ficientes

~

N
00
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REF.: 0-3-0-241-00-00-* (Cont.>

REF. 0-3-0-241-00-01-*
I - ensino :fundamen

tal. obrigatório e gratuito.
inclusive para os que a este
n50 tivera~ acesso na idade
própria;

REF.: 0-3-0-241-00-0Z~

II - extensão do ensi
no obrigatório e gratuito. pro
gressi....amente. ao ensino médio;

EMENOAS DO CENrnÃO

REF.: 240-00-01-*
I - IDÊNTICO

REF.: Z40-00-02~

IJ: - IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

:físicos ou mentais e aos que apresentam condições excepcionais
de rendimento na aprendizagem;

v_atendimento em creches e pré-escolas às crianç;ls de
zero a seis anos de idade. em particular as :famílias de baiRa
renda.

VI _ garantia de iguais oportunidades de acesso e perma
nência erm qualquer nível de ensino. mediante programas que
suplementem as disponibilidades da :família ou do educando.

VII apoio sulementar ao educando nos estabelecimentos
o:ficiais •-através de programas didático-escolar. "transporte.
aliment;)ção • assistência médico-odontológica. :farmacêutica e
psicológica;

VIII _ o:ferta de ensino público noturno adequado às condi
ções sociais do educando no ensino supletivo. no médio e no
superior;

IX _ valorização dos pro:fissionais de ensino. obedecidos
padrões conginos de rcmuneraç.~o e garantindo-se em lei crité
rios para a implantação de carreira para o magistério público.
com ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos;

X _ liberdade de comunicação de conhecimento no exercício
do lIk?gistério;

XI _ :fisc<?lização e avaliação da qualidade do ensino pelo
Poder Público. com a colaboração de associações cientí:ficas e
pro:fissio~~is. tornada obrigatória a publicação dos
resultados.

Parágrafo Único _ os recursos necessários ao apoio s\lple
mentar estabelecidos no inciso VII. poderão advir também dos
previstos no art. 231. nno. I e III.

EMENDA: 2P00760-6
MÁRIO MAIA PDT

Substitutiva
substi~?-se o item I do art. 241 pelo seguinte:
I _ O ensino de 1<:1 e Z1! gr;.lUs. obrigatório e gratuito. com

duração mínima de onze anos. a partir dos seis anos de idade.
extensivo àqueles que ~~o tiveram acesso à escola na idade
própria. devendo o Estado ministrá-lo em dois turnos. com um
mínimo de oito horas de permanência do aluno na escola.

I
I--'
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TÍ1ULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 8-3-0-241-00-03-;( IREI'".: 240-00-03-;(
111 - atendimento edu- III - IDÊNTICO

caciol~~l especializado aos por- ------------------------------
tadores de dcliciência, pre:Ee-
rencialmente na rede .regular de
ensino;

EMENDA: ZP007Z1-0
LOUREtffiERG NUNES ROCHA PHDB
"Art. 241 - •••
111 - Atendimento ed~~ional especializado e gratuito aos
portadores de de:ficiência, em todos os niveis de ensino."

EtffiNDA: ZP01010-G
VICTOR FACCIONI PDS

EtmNDA ADITIVA
DISPOSITIVO Et~ADO: Art. 241, incisos
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPoRTO
crescente-se ao art. 241 do Projeto de Constituição <A) o

seguinte inciso 111, renWt\erando-se o atual e os seguintes:
Art. 241 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
111 _ gratuidade de educação pré-escolar e de ensino de

qualquer nivel aos que demonstrarem insuficiência de .recusos,
mesmo qu.~ndo m.~triculados em estabelecimentos não estatais.

~

w
o
I

REF.: 0-3-0-241-00-04-;(
IV - atendimento em

creches e pré-escolas às crian
ças de zero a seis anos de ida
de;

REI'" .: 240-00-04-;(
IV - atendimento em creches

e pré-escolas às crianças até
seis anos de idade;

EtffiNDA: 2P01244-2
GUtffiRCINDO MILHotffiM PT

O inciso IV do art. 241 passa a ter a seguinte redação:
"Ar"t. 241. .. " ..

IV Ensino pré-escolar obrigatório e gratuito dos quatro
aos seis-anos de idade e atendimento gratuito e obrigatório à
demanda. por creches e escolas maternais dos zero aos quatro
anos."

EtmNDA: 2P01G31-G
VIVALDO BARBOSA PDT

Dispositivo emendado: Art. 241
Acrescente-se ao inciso IV a seguinte expressão :final, e

acrescente-se mais dois incisos ao memso artigo:
IV incluindo assistência à gestante e a maternidade com

suplementação alimentar.
VIII educação gratuita de tempo integral, com permanên-

cia minina-de O horas di~ias, com assistência alimentar, mé
dica e odontologica.

IX cduc..~Ç<~o suplcmen'1:ar com treinamento pro:fissionali-
zante atê 21 <vinte e um) anos.'
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL
1---..----------

PROJETO DE COKSTITUIÇÃO

REF.: 0-3-0-241-00-05-*
V - acesso aos níveis

ltl:.lis elevados do ensino. da
pesquisa cienti:fica e da cria
ção artística. segundo a capa
cidade de c.~da um~

REF.: 0-3-0-241-00-06-*
VI - o:ferta de ensino

noturno, adequado às condições
sociais do educando, em todos
os graus~

EMENDAS 00 CEmRÃO

REF.: 240-00-05-*
V - IDÊNTICO

REF.: 240-00-06-*
VI - o:ferta de ensino no

turno. adequado às condições do
educando~

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

(20Z ass.)
PFL

REF.: 0-3-0-241-00-07-* REF.: 240-00-07-*
VII - apoio suplemen- VII - apoio suplementar ao

tar ao educando, através de educando no ensino :fundamental,
programas de m.~terial didático- através de programas de mate
escolar, transporte, alimenta- rial didático-escolar, tr:ms
ção , assistência médico- porte, alimentação e assistên
odontológica, :farltl:.lcêutica e cia à saúde.

psicológica. -------------------------------

REF.: 0-3-0-241-00-00-*

EMENDA: :ZP01730-0
CLEONÂNCIO FOKSECA
Emenda Aditiva
Titulo VIII
Da Ordem Social
capítulo III
Da Educação, da CUltura e do
Desporto
Art. 241, inciso III

Incluir no :final do inciso
a CRprcssão "inclusive ajuda
:financeira", redigindo-o assim:

VII - apoio suplementar ao
educando, através de programas
de material didático-escolar,
transporte, alimentação, assis
tência médico-odontológica,
:farmacêutica e psicológica, in
clusive ajuda :financeira.

ElIENDA: :ZP00026-6
BEZERRA DE MELO PMDB

Emenda aditiva ao item VII do art. 241:
Acrescente-se ao item VII do art. 241. o seguinte:

"a ser :financiado na :fOrltl:.l do artigo 231".

EMENDA: :ZP00377-0
ÁTILA LIRA PFL

Emenda Aditiva
O inciso VII do art. 241 passa a ter a seguinte redação:
Art. 241 _ O dever do Estado com a educação e:fetivar-se-lÍ

mediante a garantia de:
VII _ Apoio suplementar ao educando, através de bolsa de

estudo, de programas de m.~terial didático-escolar. transporte,
alimentaçfío, assistência médico-odontológica, :farmacêutica e
psicológica.

EMENDA: 2P00692-2
RUBEN FIGUEIRÓ PMDB

Emenda Aditiva
Título VIII
capítulo III

Da Educação, da CUltura e do Desporto
Acrescer ao art. 241 o seguinte inciso:

o:ferta de bolsas de estudo a nivel de ensino de segundo
e t~iros graus aos alunos que comprovarem insuficiência de
recursos :financeiros, aos quais é assegurada prioritariamente

....
tJj....
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SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO VIII .. DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: e-3-0-241-00-0a~ <COnt.)

REF'.: '--3-0-241-01-00-*
§ 1~ O acesso ao ensi

no olwigatório e gratuito é di
reito público subjetivo.

REF.: 0-3-0-241-02-00-*
§ 2li! O não o:ferecimen

to do ensino pelo Estado, ou a
sua o:Eerta irregular, importa
responsabilidade das autorida-
des competentes. _(

REF.: 0-3-0-241-03-00-*
§ 3~ COmpete ao Estado

:fazer a chamada dos educandos
em idade escolar e solicitar
in:formGções a seus responsáveis
~lo descumprimento da
:freqüência à escola, nos termos

EMENDAS DO CENTRÃO

REF'.: 240-01-00-*
§ 12 O não o:ferccimento do

ensino pelo Estado, ou a sua
o:fer1:a irregular, importa em
responsabilidade da autoridade
competente.

REF'.: 240-02-00-*
§ 2g COmpete ao Estado :fa

zer a chamada dos educandos no
ensino :fundamental e zelar,
junto aos pais ou responsáveis,
pela :freqi.iencia à escola.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDI'I1IDUAIS

vagas nQS escolas públicas.

EMENDA: 2P01100-e
FLORESTAN FERNANDES PT

Emenda aditiva ao Projeto de COnstituição da COmissão de
sistematização.

Ac:rcscen"tc-se Ul1\ novo inciso ao artigo 241;
" _ di:fusão e incentivo de práticas de lazer social, nas

vizinh..mças e comunidades locais da cidade e do campo, através
de instalações e equipamentos mantidos e supervisionados pelo
poder público"

EtmNDA: 2P01631-6
VIVALDO BARROSA PDT

Dispositivo emendado: Art. 241
_ Acrescente-se ao inciso 1'11 a seguinte expressão :final, e

acrescente-se mais dois incisos ao memso artigo:
1'11 _ incluindo assistência à gestante e a maternidade com

suplementação alimentar:
VIII _ educação gratuita de tempo integral, com permanên

cia minin.~ de O horas diárias, com assistência alimentar, mé
dica e odontologic.~.

IX _ educação suplementar com treinamento pro:fissionali
zante até 21 <vinte e Ul1\) anos.

~
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

da lei.

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

(297 ass.)
PtlDS

REF.: 6-3-0-242-00-00-* REF.: 241-00-00-* EMENDA: 2P01737-1
Art. 24Z. O ensino é Art. 241. A educação e o BEZERRA DE MELO

livre à iniciativa privada. ensino são livres lA iniciativa Emenda Aditiva
desde que atendidas as seguin- privada. obedecidos. nos "termos Ti'tulo VIII
tes col\dições: da lei. os seguintes capi'tulo III

" requisitos: Da Edueaçfío. da CUltura e do
Desp(>rto

Incluir a expressão "com
autonomia administrativa e de
gestão :financeira e patrimo
nial. desde que não receba ver
bas públicas. e". redigindo-se
assim o "caput" do artigo:

Art. 242 - O ensino é livre
lA iniciativa com autonomia ad
ministrativa e de gestão :finan
ceira e patrimonial. desde que
não receba verbas públicas e
atendidas as seguintes
condições:

EMENDA: 2P00407-S
PEDRO CANEDO" PFL

Emenda Aditiva
Ti'tulo VIII
capi'tulo
Da Educação. da CUltura e do Desportos
Art. 24Z
Incluir a expressão "com autonomia administrativa e da

gestão :financeira e patrimonial. desde que não receba verbas
públicas e". redigindo-se assim o "caput" do artigo:

"Art. 242 O ensino é livre à iniciativa privada com au
tonomia administrativa e de gestão :financeira e patrimonial.
desde que não receba verbas públicas e atendidas as seguintes
condições: "

EMENDA: 2P00939-S
HARLAN GADELHA PMDB

Ti'tulo - VIII - da Ordem Social.
capi'tulo - III - da Educação. da CUltura e do Desporto.
Propõe-se que seja modi:ficado o "capu't" do Art. 242. para

a seguinte redaç.':;lo:
Art. 242. O ensino é livre à aniciativa privada. desde que

atendidas as sguintes condições:
Modi:fica-se para:
Art. 242. O ensino é livre à iniciativa privada. corno tal

com autonomia didQtico-cienti:fica. administrativa e de gestão
:financeira e patrimonial. sendo expressamnte vedada a pcrc:cp
c;:;ío de verbas públicas. em quaisquer circunstâncias. e atendi
das as seguintes condições:

I
......
U-l
U-l
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REF.: 0-3-0-242-00-01-*
I - cumprimento das

normas gerais da educação na
cional. estabelecidas em lei;

REF.: 0-3-0-242-00-02-*
II - autorização. re

conhecimento. credenciamento e
veri:ficaç.~o de qualidade pelo
Estado.

REF.: 241-00-01-*
I - cumprimento das normas

gerais da educação nacional;

REF.: 241-00-02-*
11 - autorização e avalia

ção de qualidade pelo Estado.

EMENDA: 2P01S12-3
ANTÔNIO CARLOS FRANCO

Emenda substitutiva
Ti'tulo VIII
Da Ordem Social
capi'tulo III
Da Educação. da CUltura

PMDB

e do Desporto



ASSEHB:l..ÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GEHl\L DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 8-3-0-242-00-02-~ <Cont.>

REF.: 8-3-0-242-99-00-*

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

ART. 242. inciso 11
Substituir a palavra "veri:ficação" por "acompanhamento",

redigindo-se assim o inciso:
"11 _ autorização, reconhecimento, credenciQltlento e acom

panhmttento de de qUlllidade pelo Estado."

EMENDA: 2POOG91-4
RUBEN FIGUEIRÓ PHDB

Emenda Aditiva
Título VIII
capítulo III
Da Edu=ç.~o, da CUltura e do Desporto

Art. 242
Acrescer ao art. 242 o seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único: É vedada a ingerência do Poder Público

na :fix",ção de custos e remuneração dos serviços prestooos pela
escola particular."

EMENDA: ZP01854-S
DASO COIMBRA PHDB

Acrescente-se QO art. 242 do Projeto de Constituiç;,ío "A"
da Comissão de sistemati~ um parágrQ:fo único com la redlação
seguinte:

"Parágrafo único _ El\\ case de insuficiência de vagas na
rede oficial de ensino, o Poder Público oferecerá bolsas de
estudo nas escolas particulares".

....
~
I

REF.: 8-3-0-243-00-00-~ REF.: 242-00-00-~

Art. 243. A lei :fixará Art. 242. A lei :fixará eon-
conteúdo mínimo para o ensino teúdo minimo para o ensino :fun
:fundamental, de maneira a asse- damental, de maneira Q assegu
gurar a :formação comum e o res- rar :formação básica comum e i
peito aos valores culturais e denti:ficação do educ~mdo com o
artisticos e às especi:ficidades trabalho e com os valores huma
regionais. nos, culturais e artísticos na-
------------------------------- cionais e regionais.

REF.: 8-3-0-243-01-00-* REF.: 242-02-00-*
§ 12 O ensino, em § 22 O ensi:\O :fundamental,

qualquer nível, será ministrado será ministrado na língua por
na lingua portuguesa, assegura- tuguesa, assegurado às comuni
do às comunidades indígenas o dades indígenas o uso tantbém,
uso tantbém de suas línguas ma- de suas línguas maternas e pro
ternas e processos próprios de cessas próprios de

EMENDA: ZP0043Z-6
ÁLVARO VALLE
Emenda supressiva
suprimir, no § 12 do art. 243.

PL
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aprendizagem. aprendizagem.
------------------------------- -------------------------------
REF.: 0-3-0-243-02-00-* REF.: 242-03-00-* ElffiNDA: ZP01090-3

§ Z~ O ensino religio- § 32 IDÊNTICO AFONSO ARINOS PFL
so, de matrícula xacultativa, ------------------------------- Emenda Supressiva
constituirá disciplina dos Texto
horários normais das escolas "Suprima-se o § Z2 do artigo 243".
públicas de ensino xundamental. ---------------------------------------------------------------------------------------------

.
REF.: 0-3-0-243-03-00-* EtlENDA: ZP0024Z-1
------------------------------- IVO VANDERLINDE PHDB

Emenda Aditiva
Acrescente-se ao artigo 243, do Projeto de constituição da

Comissão de sistematização, o seguinte parágrafO:
§ 32 _ "O ensino do Cooperativismo e do Associativismo

constituirá disciplina xacultativa dos horários normais das
escolas e instituições de ensino de todos os graus."
--------------------------------------------------------------

REF.: 0-3-0-244-00-00~

Art. 244. A Uni~o, os
Estados, o Distrito Federal e
os Mu.,icípios organizarão, em
regimE" de colaborelção, os seus
sistcn"",s de ensino.---_..~--------------------------

REF.: 0-3-0-Z44-01-00-*
§ 1~ A União

organizará e xinanciará o sis
tema ~ederal de ensino e o dos
Territórios, e prestará assis
tência técnica e xinanccira aos
Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, para o desen
volvimento de seus sistemas de
ensino e atendimento
prioritário à escolaridade
obrigatória.
-------------------------------
REF.: 0-3-0-244-02-00-* EMENDA: 2P01704-S

§ zg Os Municípios a- SÉRGIO BRITO PFL
tuarão prioritariamente no en- O § 22 do art. 244, do capí'tulo UI do t>rojeto de consti-
sino xundarnental e pré-escolar, 'tuição, acrescido dos incisos I eII, passa "ter a seguin1:e

.....
w
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sem prejuizo da o:ferta que ga
rant:> o prosseguimento dos
estudos.
-------------------------------

REF.: 8-3-0-244-03-00-*

•
REF.: a-3-0-Z45-00-00-*

Art. 21l5. A União
aplicará, anualmente, nunca me
nos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Munici
pios, vinte e cinco por cento,

EMENDAS DO eENrRÃO

REF.: 243-00-00-*
Art. Z1l3. A União aplicará,

anualmente, nunca menos de de
zoito, e os Estados, o Distrito
Federal e os Municipios, vinte
e cinco por cento, no minimo,

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

redação.
=Ar't .. '244... A União ..".... " li " li li " " " ... " " " ...... " .. " " .. " " " " .... " " " " " " " ....

§ 1!1 A União organizará e ••••••••••••••••••••••••••••••••
"o. Os Municipios atuarão prioritáriamente na municipali

zação dos ensino in:fantil, com pré-escola de zero a seis anos
e, no Fund=ental de sete a quatorze anos, sem prejuizo da 0

:ferta que gllranta o prosseguimento dos estudos;
I - no que concorre ao ensino de segundo gr:m, ensino pro

:fissionalizante e ao ensino especial as respectivas unidades
da Federação - "'Estados e Distrito Federal" aplicarão dos seus
orçametos o valor acima de 2S'K <vinte e cinco po cento> ao
ano;

II - a Unil';\o compete, o desenvolvimento de todo o ensino
superior, podendo delegar as :faculdades privadas concedendo
bolsas a todos os estudantes carentes.

EMENDA: ZP01321-0
JOÃO CALUON PMDB

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDJl.DO: Art. 244
Acrescente-se ao Art. 244 os seguintes parágra:fos:
§ 3 _ Os Municipios com mais de 50 mil habitantes deverão

organizar COnselhos Municipais de Educação, aos quais caberá
:fiscalizar o ensino de 1, 2 e 3 graus ministrados no territó
rio do município e exercer as demais atribuições que a lei
vier a estabelecer.

§ 4 Os COnselhos Municipais de Educação serão compostos
de três a-nove conselheiros, con:forme as necessidades locais,
sendo todos eles eleitos por voto direto e secreto, por oca
sião das eleições para a câmara Municipal.

EMENDA: 21'01442-9
JOSÉ TAVARES PMDB

Inclu."l-se no art. 244 do Projeto de Constituição o seguin
te parágra:fo. remunerando-se os demais:

§ _ Compete a União a responsabilidade :financeira de SOX
<cinquenta por cento> das despesas com a manutenção do ensino
superior nas escolas públicas estaduais •

EMENDA: ZP00068-2
PLÍNIO MARTINS PMDB

Ao artigo 2115 do Projeto, dê-se a seguinte redação:
Art. 245. A União aplicará, anualmente, nunca menos de de

zoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte
e cinco por cento, no minimo, da receita resultante de impos-

I
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no minimo, da receita resultan
te de impostos, inclusive a
proveniente de trans:ferência,
na manutenção e desenvolvimento
do ensino.

REF.: 0-3-0-245-01-00-*
§ 111 A parcela da ar

recadação de impostos trans:fe
rida pela União aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Munici
pios, ou pelos Estados aos res
pectivos Municipios, não é con
siderada, para e:feito do
cálculo previsto neste artigo,
receita do governo que a
trans:ferir.

REF.: 0-3-0-245-02-00-*
§ 2g Para e:feito do

cumprimento do disposto no
"caput" deste artigo, serão
considerados os sistemas de en
sino :federal, estaduais e
municipais.

REF.: 0-3-0-245-03-00-*
§ 3!! A repartição dos

recursos públicos assegurará
prioridade ao atendimento das
necessidades do ensino obriga
tório, nos termos do plano na-

EMENDAS DO eEm'RÃO

das suas receitas próprias re
sultantes de impostos, inclusi
ve a provenien'tc de trans:ferên
cãa, na manutenção e desenvol
vimento do ensino.

REF.: 243-01-00-*
§ 1!! Para e:feito do cumpri

mento do disposto no "caput"
deste artigo, serão considera
dos os recursos aplic:ados na
:foma do artigo 241, §§ 1!!, as
e 32, e os aplic:ados sob :forma
de convênio entre as entidades
mencionados no "c:apu't" deste
artigo.

REF.: 243-02-00-*
§ 2!! A distribuição dos re

cursos públicos assegurará
prioridade ao atendimento das
necessidades do ensino obriga
tório, nos termos do plano na-

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

tos, inclusive a proveniente de trans:ferência, na manutenção e
desenvolvimento do ensino, assegurado à educação especial um
décimo da destinaç.".io total.

EMENDA: 2P01Z5Z-3
LUIZ VIANA PHDB

ElIENDA AO ART. 245
Dê-se ao art. 245 a seguinte redação:
Art. 245 _ A união aplicará, anualmente, nunca menos de

dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municipios,
vinte e cinco por cento, no minimo, da receita resultante de
impostos, inclusive a proveniente de trans:ferência, na manu
tenção e desenvolvimento do ensino, devendo a união aplicar
pelo menos cinquenta por cento nas regiões Norte e Nordeste.

EMENDA: 2P01597-2
FRANCISCO DIÓGENES PDS

Dê-se nova redação ao § 32 do art. 245 e suprima-se, via
de eonsequêncâa , o art. 240, do projeto de COnstituição <A> da
COmissão de sistematização.

§ 3t> _ Dos totais previstos no "caput" deste artigo, os da

I
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cional de educação. IcioMl de educação.

REF.: 0-3-0-245-04-00-*

União. os dos Es"tndos e os do Dis"tri"to Federal num mínimo de
60%. os dos municípios num minimo de 90%. serão aplicados na
mamrtcnção c dcscnvolvimen"to do ensino :fundamen"tal
obriga"tório.

EMENDA: 2P00606-0
ÁLVARO PACHECO PFL

Acresccn"tc-sc ao ar"t. 245 o seguinte par~ra:Eo:

§ 4~ _ Do pcrccn'tual de dexoi"to por cen"to da recei"ta de
impos"tos da Unifío. inclusive a provenien"te de trans:ferência.
destiMt10s li manu1:enção e desenvolvimcn1:o do ensino. doze por
cerrto serão aplicados no ensino básico. médio e 1:écnico e seis
por ccn1:o no ensino superior.

EMENDA: 2P01553-1
,JOAQUIM SUCENA PMDB
EttENDA ADITIVA

ACresccn1:e-se ao ar1:igo 245 o seguin1:e § 4~:

Ar1:. 245
§ 4g _ -DOS recursos ob1:idos para a ed~ pela União.

Es1:ados e Municípios. a Lei de Diretrizese Orçamen1:árias
des"tinará um percen'tual mínimo para aplicação em programas de
educação especial. habili'tação e reabili1:~ de pessoas por
1:ndoras de de:Einiência.'

....w
00

I

REF.: 0-3-0-Z46-00-00-*
Ar"t. 246. As universi-

dades gozam de au1:onomia
didá1:ico-cien1:í:fica. adminis-
1:ra1:iva e de gcs1:ão :financeira
e pa'trimonial.

REF.: 244-00-00-*
Ar"t. 2411. As universidades

gozam de au1:onomia didá1:ico
cien1:í:fica. adminis'tra1:iva e de
ges1:oo :financeira e pa1:rimo
nial. M :forma da lei.

EMENDA: 2POOOZ?-4
BEZERRA DE MELO PMDB

Emcnda Subs1:i1:u1:iva ao ar1:. 246:
Dê-se ao ar"\:. 246 a seguin1:e redação. suprimindo-se os

dois parágrafos:
Ar"t. 246 _ As universidades gozam de autonomia didático

cien"tí:fica. adminis"tra"tiva e de ges1:ão :financeira e pa1:rimo
nial. observado o principio da indissociabilidade en1:re ensi
no. pesquisa e ex1:ensão e a garan1:ia do padrão de qualidade.

EttENDA: ZP0051111-6
IVO MAINARDI PMDB
EttENDA ADITIVA

Inclua-se no Proje1:o de consti1:uic;:ão (A). o seguin1:e arti
go 2116. renumernndo-se os seguin1:es:

"Ar1:. 2116 _ Os Es1:ados aplicaroo. anulamente. cinco por
cento da recei1:a de seus impos1:os na implan1:ac;:ão. m:mu1:enc;:ão.
e desenvolvimen"to de escolas de ensino 1:écnico agopecuário.

ParQgra:fo único. Essas escolas :funcionarão obriga"toriamen
1:e nas localidades rurais. com habili1:ação especí:fica MS cul-
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REF.: 0-3-0-246-00-00""* <Cont.)

REF.: 8-3-0-246-01-00-*
§ 19 As comunidades

interessadas poderão participar
do controle da gestão :financei
ra e patrimonial das universi
dades. na :forma da lei.

REF.: 0-3-0-246-02-00-*
§ Zg A educação supe

rior :far-se-á com observância
do principio de indissociabili
dade entre ensino. pesquisa e
eJrtensão e da garantia de pa
drão de q~lidade.

REF.: 0-3-0-246-03-00-*

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 244-99-00""* .
Parágra:Eo único. A :forma-

ção superior :far-se-á com ob
servância do principio de in
dissociabilidade entre o ensi
no. a pesquisa, a ex"tensão e as
atividades sociais e
produtivas.

EMENDAS COLETIVAS

EMENDA: ZP01739-0 (201 ass.>
FÁBIO RAUNHETTI PTB
Emenda Aditiva
Titulo VIII
Da Ordem Social
capitulo 111
Da Educação, da Cultura e do
Desporto
Art. 246, § 1S
Incluir, após a palavra
"universidades". o adjetivo
"públicas" , redigindo-se assim
o parágra:Eo.

§ 12 - As comunidades ite
ressadas poderão partieipar do
controle da gestão :financeira e
patrimonial das universidades
públicas. na :forma d:.l lei.

EMENDAS INDIVIDUAIS

turas da região, sem prejuizo na :formação geral.'

EMENDA: 2P00900-0
AUREO MELLO PHDB

Acrescente-se ao art. Z46 do Projeto de Constituição da
Comissão de sistematização. o parlÍgra:Eo 3g:

§ 3~ Fic."1 permitido a todos os brasileiros que, por moti
vos diversos, :foram obrigados a suspender seus estudos supe
riores, o retorno às suas respectivas Faculdades, a qualquer
tempo, assegur<.lndo-se a cada um as vagas e os créditos nas ma
térias já cumpridas e a obrigação de cumprimento dos créditos
de nov<.ls cadeir<.ls.

-~
I

EMENDA: 2P01Z93-1
OSVALDO COELHO

Emenda Aditiva
PFL
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_ As universidades ~ederais providenciarão a inte
do ensino superior. devendo lI\Qnter unidooes de en
Hunicipios considerados pólos de desenvolvimento

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 8-3-0-246-03-00-* <COnt.>

REF.: 0-3-0-247-00-00-*
Art. 247. Os recursos

públicos serão destinados às
escolas públicas. podendo ser
dirigidos a escolas
comunitárias. co~essionais ou
:filantrópicas d~inidas em lei.
que:

EHENDAS DO CE'N1'HÃO

REF.: 241-01-00-*
9 1~ O Poder Público não

subvencionar:il o ensino privooo.
salvo em caso de instituições
sem ~ins lucrativos.

EHENDJI.S COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

Acrescentar ao art. 246 do Projeto de consti'tuição "A". da
COmissão de sistCll\l;\tização • um parágra:fo com a seguinte
redação:

"9 32
riorização
sino nos
regional."

EHENDA: 2P01323-6
JOÃO CALMON PMDB

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EHENDADO: Art. 246
Acrescente-se ao artigo 246 o seguinte parágra:fo:
§ 3 _ Os c::mdidatos ao ensino superior. quando economiClõl

mente carentes e desde que habilitados. terão prioridooe de
acesso até um limite de vag:;ls que a lei estabelecerá.

EMENDA: ZPOOOZO-2
BEZERRA DE MELO PMDB

Emenda Substitutiva ao art. 247:
Dê-se ao art. 247 a seguinte redação. suprimindo-se os i

tens I e lI:
Art. 247 _ Os recursos públicos serão destinados às esco

las públicas. podendo ser dirigidos a escolas privadas sem
~ins lucrativos, nos termos da lei.

EHENDA: 2P01147-1
ROBERTO TORRES PTB

Emenda substitutivQ
Dê-se ao art. 247 a seguinte redação:
"Art. 247: As verbas públicas. salvo bolsas de estudo. se

rão destinadas às escolas púlicas, podendo em casos excepcio
nais e na ~o= da lei. ser aplicadas em bene:ficio de entida
des de ensino sem ~ins lucrativos. devidamente cQdastradas
como utilidade pública".

EHENDA: 2P01356-2
LÍDICE: DA MATA PC DO B

EHENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EHENDADO: Art. 247
Dê-se ao Art. 247 a seguinte red~:
Art. 247 _ As verbas públic:.')s serão destinadas exclusiva

mente às escolas públicas. criadas e lI\Qntidas pelo Governo Fe
deral. pelos Estados. Distrito Federal e Hunicipios.

I....
~

I
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REF.: 8-3-0-247-00-01-*
I - provem %inalidade

não lucrativa e apliquClt\ seus
excederrtcs :financeiros em edu
caç.'ío;

REF.: 0-3-0-247-00-02-*
II - prevejam a desti

~~ç.~o de seu patrimônio a outra
escola comunitária, :filantrópi
ca ou con:fession.')l, ou ao Poder
Público, no caso de encerramen
to de suas atividades.

REF.: 0-3-0-247-99-00-*

REF.: 0-3-0-248-00-00-*
Art. 240. A lei

definirá o plano nacional de
edueação , de duzação pluria
nual, visando à articulação, ao
desenvolvimento dos niveis de
ensino e à integração das ações
do Poder Público que conduzam à
erréldicação do anal:fé\betismo, à.
univcrsaliz::lção do atendimento

EMENDAS DO eENTRÃO

REF.: 241-03-00-*
§ 3~ A cooperaÇ<~ entre o

Poder Público e as instituições
de ensino privado poderá ser
e:fetivada mediante contrato ou
convênio.

REF.: 245-00-00-*
Art. 245. A - lei

esté\belecerá as diretrizes e
bases da educação nacional,
orientará o plano nacion.~l de
educação, de duraç.~o pluria
nuaã , visando à. articulaçfio e
ao desenvolvimento do ensino,
em todos os niveis para a erra
dic:.,~ção do anal%é\betismo • a

EMENDAS COLETIVAS E~~AS·INDIVIDUAIS

EMENDA: 21"00507-1
RUY NEDEL PMDB

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso II, do Artigo 247:
Modi:fique-se, no Art. 247, o inciso 11:
Art. 247 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I

II _ prevejam a destinação de recursos do Poder público e
de entidades públic:.~s para a dedução de custos e estudantes,
bibliotecas e/ou museus.

EMENDA: 21"00909-1
SAULO QUEIRÓZ PFL

EMENDA ADITIVA
Dispositivo emendado: art. 247
Acrescente-se ao art. 247 um parâgra%o único, com a se

guinte redaç.~o:

"P:lrâgra:fo único _ O estudante de nivel superior, compro
vadamente carente, demcns'txando e:fetivo aproveit:mICnto, terá
direito à gr:õltuidade de ensino, quando llt<ltriculado em e.scoIa
particular, ressarciando o Estéldo os valores corre..c;pondentes,
nos termos em que a lei dispuser".

EMENDA: 21"01597-2
FRANCISCO DIÓGENES PDS

Dê-se nova redação ao § 3~ do art. 245 e suprillt<l-se, via
de consequência, o art. 240, do projeto de Constituição <A> da
Comissão de Sistellt<ltização.

§ 3<l Dos totais previstos no "caput" deste artigo, os da
União, os-dos Estados e os do Distrito Federal num minimo de
60%, os dos municipios num mínimo de 90%, serão aplicados na
llt<lnutenção e desenvolvimento do ensino :Eundamental
obrigatório.

I....
~....
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escolar e Q melhoria da qual.i-I:formação para o trabalho e para
dade do ensino. a prolllOção humanistica. cienti-
------------------------------- :fica e tecnol.õgica do Pais.

REF.: 6-3-0-Z46-99-00-*

REF.: 6-3-0-249-00-00-*
Art. 249. O ensino pú

blico :fundamental terá corno
:fonte adicional de :financiamen
to a contribuição social do
salário-educação. Q ser.reco
lhida pelas empresas, na :forma
da lei.

EHENDA: 2P00614-1
FRANCISCO BENJAMIM PFL

Acrescente-se ao l'lrt. 240 o seguinte parágra:Eo único:
"parágra:Eo único. O COnselho Federal de Educação :fixará a

cada ano. obsczvadas QS necesidades de marcado de trabalho e
da pesquisa cienti:fic:.~. o nÚll1cro de vagas, no ensinosuperior ,
globalmente necessárias ao Pais, extinquindo QS vagas
desnecessárias e proibindo o surgimento de cursos para os
quais j~ haja saturação no ~do de trabalho."

EMENDA: ZP00992-1
RILHA MAIA PDS

Acrescente-se ao Art. 240 do Projeto de COnstituição o se
guinte Parágra:Eo:

Art.. ;ZlIO " ..
Parágra:Eo- Único: O Plano Nacional de que trata o Artigo

anterior, obedecerá às peculiaridades regionais com audiênciQ
dos representantes do Estado e da COmunidade.

~

te
I

REF.: 0-3-0-249-01-00-* EllENDA: 2P01636-7
BOCAVUVA CUNHA

Acrescente ao Qrt. 249
missão de sistcrnatizQ~~o:

PDT
do projeto de COnstituição dQ Co-

Ar"t,. 2lJ9.. .. ..
§ 19 A contribuição social do salário educação constitui

recurso público e será recolhido pelas empresas, com base em
percentual de:Einido em lei sobre a :folM de salários ou :fatu
ramento mensal. através do sistema de seguridade social,
destinando-se um décimo (1/10> do seu valor do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação Básica devido pela União e o
restante. em partes iguais, para o estado da Federação e para
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REF.: 0-3-0-249-01-00-. (Cont.>

REF.: 0-3-0-250-00-00-*
)l.rt. 250. O Estado

garantirá a cada um o pleno e
xercicio dos direitos culturais
e a participação i~~litária no
processo cultural e dará prote
ção, apoio e incentivo às ações
de valorização, desenvolvimento
e difusão da cultura.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 246-00-00-.
Art. 246. O Poder Público

apoiará e incentivará a valori
zação e a difusão das manifes
tações culturais e fblcilitará,
a todos, o acesso às fontes da
cultura naciollGll.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

o municipios onde se verificar o recolhimento.
§ 2~ A previsão da arrecadaç.~o do salário educação e suas

aplicações serão incorporadas à lei orçamentária da União. Es
tados e Municipios.

EMENDA: ZP01727-4
HERÁCLITO FORTES PHDB

Incluem-se no capitulo 111 _ Da Educação. da Cultura e do
Desporto, do Titulo VIII do Projeto de Constituição os artigos
seguintes, fic.~ndo.suprimidosos atuis artigos 250 e 251:

"Art. Compete ao Poder público garblntir a liberdade da ex
pressão eriadora dos valores da expressão eriadora dos valores
da pessoa e a particpaç.~o nos bens de cultura. Indispensáveis
á identidade n.~cional llGI diversidade da manifestação particu
lar e universal de todos os cidadãos.

§ 1~ Esta expressão inclui a preservação e o desenvolvi
mento da Lingua e dos estilos de vida formadores da realidade
nacâonaã ,

§ 22 É reconhecido o concurso de todos os grupos histori
camerrte constitutivos da formação do Pblis. na sua particpação
igualitáriae pluralistica para bI expressão da cultura
brasileira.

Art. Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, o
Poder público assegurará:

I _ o acesso aos bens da cultura na integridade de suas
manifestações;

II _ a sua livre produção. circulação e exposição a toda a
coletividade;

III _ a presevação de todas as modalidades "de expressão
dos bens de cultura relevantes, bem como a memória nacional.

Art. O Poder público proporeionará condições de preserva
ção da arnbiência dos bens da cultura, visando a garantir:

I _ o acautelamento de sua forma significativa. incluindo.
ntre outras medidas, o tombamento e a obrigação de restaurar;

II o inventário sistemático desses bens referenciais da
identidãde nacional.

Parágrafo único. são bens de cultura os de natureza mate
rial ou imaterial. individuais ou coletivos. portadores de re
ferência à mémoria nacional. incluindo-se os doc\lIllCntos, o
bras, locias. modos de fazer de valor histérico e artistico.
as paisagens naturais significativas e os acervos
arqueológicos."

""""~
I

REF.: 0-3-0-250-99-00-.
Parágrafo único. O ss-

REF.: 246-99-00-*
Parágrafo único. O Estado

EMENDA: 2P01199-3
LEZIO SATHLER PHDB
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tado protegerá, em sua integri- protegerá as mani:festaçóes das
dade e desenvolvimento, as ma- culturas popular, indigena e
ni:Eestações da cultura popular, a:Ero-brasileira, como :fontes
das culturas indigenas, das de históricas da cultura nacional.
origem a:Ericana e das de outros ------------------------------
grupos participantes do proces-
so civilizatório brasileiro.

EMENDA ADITIVA
Titulo VIII _ capitulo III _ Art. 250
Sugere-se a adiç."ío do seguinte parágra:Eo ao citado art.

250:
§ A união aplicará, anualmente, nunca menos de dois por

cento. e os estados, o Distrito Federal e os Municipios, três
por cento, no minimo, da receita resultante de impostos, em
atividades de proteção, apoio. estimulo e promoção das cultu
ras brasileiras.

EMENDA: 2P01453-4
ANTÔNIO DE JESUS PMDB

Emenda Supressiva
Suprima-se o Parágra:fo Único do art. 250.

REF.: 6-3-0-251-00-00-*
Art. 251. constituem

patrimônio cultural brasileiro
os be_·s de natureza material e
imateY':J.al, tomados individual
mente ou em conjunto, portado
res ele re:Eerência à identidade,
à ação e à memória dos di:feren
tes grupos e classes :formadores
da sociedade brasileira, in
cluidas as :formas de CRpressão,
os modos de :fazer e de viver;
as criações cienti:ficas, artís
ticas e tecnológicas; as obras,
objetos, documentos, edi:fica
ções , conjuntos urbanos e si
tios de valor histórico, paisa
gistico, artistico, arqueológi
co, paleontológico, ecológico e
cienti:fico •

REF.: 6-3-0-251-01-00-*
§ 1~ O Poder Público,

com a e:Eetiva colaboração da
comunidade, ,promoverá e apoiará
o desonvolvimento e a proteção
do patrimônio cultural brasi
leiro, através de inventário
sistemático, registro, vigilân
cia, tombamento e desapropria-

REF.: 247-00-00-*
Art. 247. Consti'tucm patri

mônio da cultura nacional os
bens de natureza material e i
material, portadores de re:Ee
rências à história brasileira,
à identidade e à memória dos
di:ferentes grupos étnicos fOr
madores da sociedade. as cria
ções cienti:ficas e artisticas,
as obras, objetos, documentos,
edi:ficac;:ões, conjuntos urbanos
e sitios de valor histórico.
paisngistico, artistico. arque
ológico. paleontológico e
cienti:Eico.

REF.: 247-01-00-*
§ 1!! O Poder público, com :;a

colabor~ção da comunid:lde
protegerá o patrimônio cultural
brasileiro, através de
inventários, registros, vigi
lância e tombamento e de outras
medidas que resguardem :;a sua
preservação.

EMENDA: 2P01373-2
SANTUmO FURTADO PMDB
EMENDA ADITIVA
TITULO VIU CAPÍTULO III art. 251

Acrescente-se ao textõ do caput do mencionado artigo 251
as CRpressões:

_ Os espaços cênicos, cinematogrã:Eicos, musicais e outros
espaços destinadosà mani:festaçães artisticos-culturais;

I..-
~

I
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ç5o, e de outr~s xormas de ~-I------------------------------
cautel=ent"o e preserv~ção, as-
sim como de sua valoriz~o e
dixusão.

REF.: 8-3-0-251-0Z-00-* IREF.: Z47-02-00-*
§ Zg A lei § Zg IDÊNTICO

est"abelecerá incentivos para a ------------------------------
produy~o e o conhecimento dos
bens e v~lores cultur~is

brasileiros.

EMENDA: 2P00577-Z
MARIA LÚCIA PMDB

Acrescent~ expressão ao § zg do art. Z51, do Projeto de
Constituição (A>, cuja red~o xicará assim constituída:

Art. Z51 :,
§ Z~ A Lei estabelecerá incentivos para a produção e o

conheciment~ dos bens e valores cultur~is br~sileiros, cabendo
~ União, aos Estados ao Distrito Federal e aos Municipios a
plic.'J.rem. anuaãmerrte , nunca menos de dois por cento, da recei
ta resultante de impostos. inclusive a proveniente de
transéIXerência.

EMENDA: 2P01103-9
EDIVALDO MOTTA

Suprima-se a
segundo do artigo

PMDB
palavra "brasileiros' do texto do ParágréIXo

Z51.

I-~
I

REF.: 0-3-0-251-03-00-*
§ 3g Ress~lvado o dis

posto no parágréIXo anterior, é
vedada a destinação de recursos
públicos a entidades culturais
privad~s de fins lucrativos.

E~ffiNDA: ZP0066Z-1
JosÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA PMDB

Suprima-se o § 32 do artigo 251 do Projeto de Constituiy~

(~>.

EMENDA: ZP01035-1
ALFREDO CMlPOS PMDR

Emenda Supressiva
Dispositivo Emend~dos: Art. Z51, § 3g. do Projeto de Cons

tituiy?o (A>
Suprima-se o § 3g. do artigo Z51, do Projeto de Constitui

ção, xicando o § 4~ com a numeração anterior.

E~ffiNDA: ZP01494-1
JosÉ ~ffiLO PMDB

EMENDA SVPRESSIVA
Titulo VII - c'J.pitulo III
Suprima-se o § 3~ do art. Z51

EMENDA: ZP01534-4
MATTOS LEÃO PMDB
Emenda Aditiva:

Supriltl.'J.-se o § 3~ do Art. Z51, do capítulo !II. do Título
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REF.: 8-3-0-251-03-00-* <COnt.>

REF.: 0-3-0-251-04-00-)( '~

§ 42 Os danos e ~
ças ao patrimônio cultural se
rõo punidos na :forma da lei.

REF.: 0-3-0-252-00-00-*
Art. 252. Ê dever do

Est:ldo :fomentar pr!lticas des
portivas :formais e não :formais.
direito de cada um. dentro dos
seguintes principios: :

REF.: 8-3-0-252-00-01-*
I - respeito à autono

mia das entidades desportivas
dirigentes e associações. quan
to à sua organizac;:!ío e :funcio
namento internos;

REF.: 8-3-0-252-00-02-*
11 - destinaÇ<~ de re-

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 247-03-00-*
§ 3g IDÊNTICO

REF.: 248-00-00-*
Art. 248. Ê dever do Estado

:fomcntar práticas desportivas
:formais e MO :formais. direito
de cada um. obse.r:vOOos:

REF.: 248-00-01-*
I - a autonomia das entida

des desportivas dirigentes e
associações. quanto à sua orga
nização e :funcionamcnto;

REF.: 248-00-02-*
11 - a destinação de recur-

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

VIII.

EMENDA: 2P00413-0
MÁ.RCIO BRAGA PHDB

Emenda Modi:ficativa
Dispositivo emendado e Art. 252. item I. do capitulo 111.

titulo VIII do Substitutivo da COmissão de Sistematização.
Modi:fique-se o Art. 25Z. Item I do Cap. 111. Titulo VIII.

do Substitutivo da COmissão de Sistematização. que passará a
ter a seguinte redação.

Art. 252. É dever do Estado :fomentar práticas desportivas
:formais e não :form.'1is • direito de cada um. dentro dos seguin
tes principios:

1 _ respeito à autonomia das entidades desportivas diri
gentes e associações. quanto li sua organização e :funcionamcu
to;

11 _ destinaÇ<~ de rcc:u:rsos públicos para amparar e promo
ver prioritariamente o desporto educacional. o não pro:fissio
nal e. em casos especi:ficos. o desporto de alto rcndimcnto;

111 _ tratamento di:fercnciado para o desporto pro:fissional
e o MO pro:fissional;

IV _ proteç.:;io e incentivo às mani:festações desportivas de
eriaÇ<~o nacional.

Parágra:fo único: O Pod~ Judiciário só admitirá ações re
lativas à disciplina e ás competiÇÕeS desportivas após
esgot~-se as instânciãls da justiça desportivãl. que terá o
prazo m.mmo de sessenta dias. conados da instauração do pro
cesso. para pro:ferir decisão :final.

\-O

~
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO eENI'RÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

cursos públicos para amparar e sos públicos para a prolllOÇão
promover prioritar:imucnte o prioritária do despor'to educa
desporto educacio~~l. o não cional e do não-proxissional e.
proxissional e. em casos espe- em casos especixicos. para o
cixicos. o desporto de alto desporto de alto rendimento;
rendimento; -------------------------------

REF.: 0-3-0-252-00-03-*
III - "tratamento dixe

renciado para o desporto pro
fissional e o não profissional;

REF.: 0-3-0-252-00-04-*
IV - proteção e incen

tivo às manifestações desporti
vas de criação nacional.

REF. 8-3-0-252-99-00-*
Parágrafo único. O Po

der Judiciário só admitirá a
ções relativas à disciplina e
às competições desportivas após
esgotarem-se as instâncias da
justi~ desportiva. que 'terá o
prazo máximo de sessen'ta dias.
contados da instauração do pro
cesso. p=a proxerir decisão
xinal.

REF.: 8-3-0-999-00-00-*

REF.: 248-00-03-*
UI - o tra'tamento diferen

ciado para o desporto profis
sional e o não-profissional;

REF.: 240-00-04-*
IV - a proteção e incentivo

às manifestações desportivas de
criação nacional.

REF.: 240-99-00-*
parágrafo único. IDÊNTICO

EMENDA: 2P00407-3
JOSÉ ELIAS MURAD PTR

Acrescente-se onde couber no CAPÍTULO DA EDUCAÇÃO:
Fica estabelecido como obrigatório o ensino sobre drogas

que provquem dependência junto às disciplinas ligadas às arcas
de ciências sociais ou biológicas nos três niveis de ensino.

parágrafo único _ Os cursos para formação de professores
contarão obrigatoriamente com o ensino. em bases cientificas.
sobre a problem:í.tica das drogas. habilitando-se a tratarem do
assunto a nivel escolar como assim estabelece o presente
artigo.

...
:!:j
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EMENDA: 2P01160-3
EVALDO GONÇALVES PFL



ASSE~rnLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA UESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PHDB
couber, no capitulo J:II do titulo VIII _

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 8-3-0-999-00-00-* (Cont.>

REF.: 0-3-0-999-99-00-*

EUENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EUENDAS INDIVIDUAIS

Acrescentar no Projeto de Constituição da Comissão de sis
tCltlatização, ao (;...pitulo 11, do Titulo VIII da ozdcm Social, o
seguinte Artigo:

Artigo Os investimentos Financeiros :feitos CltI :favor da
Educaç.J'ío, CltI qu:üquer de suas :formas, por pessoas juridi~ de
Direito Privado, serão descontados, integralmente, do Imposto
de Renda devido.

EUENDA: ZP01577-0
LoURE~rnERG NUNES ROCHA PHDB

Nos termos do itCltl 11, do art. 3~ do Regimento Interno da
Assembléia N.?cion.?l Constituinte, :K:rescente-se ao capi1:ulo
111, do Titulo VIII "Da OrdCltl Social" do projeto de Cons-
tituiç.::ío o seguinte dispositivo: -

"Art. O responsável pelo educando poderá, à :falta de es
cola públi~ no municipio de sua residência, matriculá-lo pnra
o ensino obrigatório em escola privada e cometer o pagamento
devido à entid~de públi~ competente.

Parágra:fo único. A escola privad::a é obrigada a aceitar o I ~
educando, no caso previsto neste artigo, remetendo à entidade 00

públi~ os documentos relativos aos débitos decorrentes da ma- I
tricula e :frequência do aluno, devendo aquela entidade reali-
zar o pagamento até o décimo dia subscqucnte à apresentaÇ<::ío do
débito, nos termos da lei."

EUENDA: ZP01301-5
CARLOS SANT'ANNA

Inclu;:\-se, onde
da ozdcm Social.

(Da Cultura>
Art. _ Compete ao Poder público garantir a liberdade da

expressão criadora dos valores da pessoa e a participação nos
bens de cultura, indispensáveis à identidade n...cion.al na di
versidade da l1I<.. ni:festaç.<:io particular e universal de todos os
cid::ldãos.

§ 1<1 _ Esta expressão inclui a prescrv~ e o desenvolvi
mento da língua e dos estilos de vida :formadores da re:üidade
nacdona.l ,

§ Z~ _ É reconhecido o concurso de todos os grupos his"to
ric,..mente constitutivos da :formação do Pais, na su.a participa
ção igualitária e pluralistica para a expressão da cultura
brasileira.

Art. Para o cumprimento do disposto no artigo anterior,
o Poder Público assegurará:

I _ o acesso aos bens da cultura na integridade de suas
l1I<')ni:fest::lçõcs;
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SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO VIII - DA ORDElf SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 0-3-0-999-99-00-~ <COnt.>

EMENDAS DO CEJmlÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

II a sua livre produção. circulação e ~osie;:ão a toda la

coletividade;
111 a preservação de todas as modalidades de tmpressão

dos bens de cultura socialmente relevantes. bem como a IIlClIlÓria
nacionl;ll.

Art. _ O Poder público proporcionará condiÇÕeS de preser
vaç.~o dl;l ambiência dos bens da cultura. visando a garantir:

I o a~~utelamento de sua ~o~~ signi~icativa. incluindo.
entre õutras medidas. o tombamento e a obrignÇ<~o de restaurar;

11 o inventário sistemático desses bens ~erenciais da
identidade n.~CiOll.~l.

Par!.lgr~o único. são bens de cultura os de na'turc2:a mate
rial ou imaterial. individu.~is ou coletivas. portadores de re
ferência à memória nacion.~l. incluindo-se os documentos. o
bras. locais. modos de ~Q'Z;er de valor hist6rico e artistico •
as paisagens naturais signi~icativas e os acervos
arqueológicos.

~

~

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

RCF.: 0-4-0-000-00-00-*
CAPÍTULO IV
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

REF.: 0-4-0-253-00-00-*
Art. 253. O Estado

promoverá e incentivará o de
senvolvimento cienti:fico. :;\ au
tonomia e a capacitação tecno
lógicas. e a pesquisa cienti:fi
ca básica.

REF.: 0-4-0-253-01-00-*
§1~ A pesquisa cienti

:fica básica, desenvolvida com
plena autonomia. receberá tra
tamento prioritário do Poder
público.

REF.: 0-4-0-253-02-00-*
§z~ A pesquisa tecno

lógica voltar-se-á para a solu
ç50 dos grandes problemas bra
sileiros em escala nacional e
regiol1<'ll.

REF.: 0-4-0-253-03-00-*
§32 O compromisso do

Estado com a ciência e a tecno
logia deverá assegurar condi
ções para a valorização dos re
cursos hunk'lnOS nelas envolvidos
e para a ampliação. plena uti
lização e renovação permanente
da capacidade 'técnico
cien'ti:fie.-'l ins'talada no Pais.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.• : 249-00-00-J<
Art. 249. O Estado

promoverá e incentivará o de
senvolvimento cienti:fico, :;\
pesquisa e capacitação
tecnológicas.

REF.: 249-01-00-J<
§ 1~ A pesquisa c:ienti:fica

básica receberá tratamento
prioritário do Estado ~ndo em
vis'ta o bcrn público e o pro
gresso das ciências.

REF.: 249-02-00-J<
§ zs A pesquisa tecnológiCQ

voltar-se-á para la sol~~o dos
problemas brasileiros e para o
desenvolvimen'to do sistema pro
dutivo nacional e regional.

REF.: 249-03-00-);
§ 3~ O Estado apoiará a

:fornt.'lç."ío de recursos hUl1lãlnos
nas áreas da ciência. da pes
quisa e da tecnologia e
concederá aos que delas se ocu
pem. meios e condições especi
ais de trabalho.

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01010-1
PLÍNIO MARTINS PHD8

EMENDA ADITIVA
Dê-se ao artigo 253 do Projeto a seguinte redação:
Art. 253. O Estlldo promoverá e incentivará o desenvolvi

mento cienti:fico. a autonomia e a capacitação tecnológicas. e
a pesquisa cienti:fica básica. Obras e instalações que utizem
energia cuclc.~ só serão implantadas ou expandidas após subme
tidas à Iaprovação de comissão indicada pelo Congresso Nacio
nal. integrada por 15 de seus membros.

'"'"
~
I



ASSEMBLÉI~ NACIONAL CONSTITUINTE
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TÍTULO UIII - DA ORDEM SOCIAL

PT
ao Projeto de Consti"tuição da Comissão de

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 0-4-0-253-04-00-*

HEF.: O-Q-O-254-00-00-*
Art. 254. O mercado

interno integra o pa'trimânio
nacional, devendo ser ordenado
de modo a viabilizar o desen
volvimento sócio-econôrnico, ()

-+bent-es'tar da popuJ.ação e a rea
lização da autonomia tecnológi
ca e cultural da Nação.

REF.: 0-4-0-254-99-00-*
Par6gra:fo único. O Es

tado e as entidades da adminis-

EMENDAS DO a:NTRÃO EMENDAS COLETIUAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 21'00634-5
MARCELO CORDEIRO PMDB

Emenda Adi'tiva
Inserir § 4g no Art. 253.
Art. 253 _ § 4~ _ A lei apoiará e estimulará as empresas

que invistnm em pesquisa, c:riac;$.io de tecnologia adequada ao
Pais, :fo=ç;io e apcr:feiçoamento de seus recursos h=nos e
que pratiquem sistem.';ls de remuneração onde o empregado, rece
ba, dcsvdncuãada do sal6rio, participação nos ganhos econômi
cos resultantes da produtividade do seu trabalho.

EMENDA: 21'01497-6
JOÃO DA MATA PFL

I - Acrcsccm'te-se ao art. 253 do Projeto de Consti"tuição
da Comissão de sistcmatizac;$.io o seguinte § 4g:

"Art.. ZS3 - ..

§ 4~ A União, os Estados, o DiS'trito Federal e os Municí
pios, con:forme estabelecido em lei, concederão incentivos :fis
e.-')is l:l empresa que dispensar vantagens originárias da moderni
zaç.''io tecnológica e da automatização, mediante a redução de
tributos, de :forma gradual e proporcional ao aumento de lltão
de-obra empregada".

EMENDA: 21'01190-0
FLORESTAN FERNANDES

Emenda aditiva
Sistem.')tizaçfio

Adicione-se um novo artigo ao capi"tulo IV (Da Ciência e
Tecnologia) do Ti"tulo VII (Da Ordem Social), que passa a ter o
número Z54, sendo nI.';lntidos e renumerados os demais artigos:

"254 _ A lei con:ferirá ampla prioridade à organização ra
cional do espaço, l:l expansão da engenharia bioquímica, dos a
paratos eletrônicos, da in:Eormatização e dél energia nuclear de
:fins produtivos, à utilização intensiva do plnnejamcnto em es
cala pública e privooa, com o objetivo de conquistar o desen
volvimento equilibrado, a melhoria da qualidade. de vida e dos
padrões vigentes de repartição da renda e de. consumo, bem como
de garantir os :fundamentos reais da emancipãlção e da soberôilnia
da l1<';lç.':ío nas relações com outros povos.

....
VI....
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SECRETARIA GEBJU. DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

"tr;;tção direta e indiret;;t privi
legiarão a capãlci"tação cienti
~ica e tecnológica nacional
como critérios parãl concessão
de incentivos. compras e acesso
ao mercado brasileiro.

REF.: 8-4-0-Z55-00-00-*
Art. ZSS. Em setores

nos quais a 'tecnologia de pont;;t
seja ~ator determinante de pro
dução. serão consideradas na
cionais as empresas que. aléltl
de atenderem aos requisitos de
~inidos no artigo ZOo. estejam
sujeitas ao controle tecnológi
co nacional em caráter perma
nente. exclusivo e
incondicional.

REF.: 8-4-0-255-99-00-*
Parágr~o único. É

considerado controle tecnológi
co nacional o exercício. de di
rei"to e de ~ato. do poder deci
sório para desenvolver. gerar.
adquirir e absorver a tecnolo
gia de produ"to e de processo de
produção.

EMENDAS DO CENTRÃO EHDmAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

I-'
VI
N
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUI:NTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 0-5-0-000-00-00-*
CAPÍTULO V
DA COHUNICAÇÃO

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

!'lEF.: 0-5-0-256-00-~O-* IREF.: 251-00-00-!
Art. 256. E assegurada Art. 251. IDENTICO

aos meios de comunicação ampla
liberdade, nos tcrtllOS da lei.

EtCENDA: ZP01940-0
ANTÔNIO BRITTO

suprillla-se do
da lei".

PHDB
artigo 256, caput, a expressão "nos tel:mos

REF.: 0-5-0-Z56-01-00-*
§ 1~ É vedada toda

censura de na'tureza politica e
idecl<-l:)ica. A lei criará os
inst!'\llt1cntos necessários para
de:fender a pessoa: -

REF.: 251-01-00-);
§ 1~ É vedada a censura de

natureza politica e ideológica.
A lei criará os instrumentos
necessários para de:fender a
pessoa humana:

EMENDA: 2POOZ09-7
POMPEU DE SOUZA PHDB

Substituir os Parágra:fos 1~ e ~ do Art. Z56 pelos
seguintes:

"§ 12 a liberdade de lllane:fes"tação do pensamento e de
criação e ~ress50 pela arte. sob qualquer :EOrllla. processo ou
veiculação, não so:Ererá nenhuma restrição do Poder público, a
qUe"llquer titulo. Lei complementar regulará as diversões e
espetáculos públicos. limitando-se a ação do Estado, em arti
culação com os autores, produtores e exibidores de tais diver
sõcs e espetáculos, a in:Eorlllar o público sobre a na1:urc.:za dos
mesmos e os níveis de :faixas etárias e :faixas horárias nos
quais sua apresentac;:ao se mostre inadequada.'

,,§ Zg Os meios de comunicação não podem. direta ou indi-
retamente,-ser objeto de monopólio ou oligopólio, público ou
privado. Lei complemcntar de:Einirá os limites impeditivos da
monopolização e oligopolização.'

EMENDA: ZP01097-1
HALDVR PUGLIESI PHDB
EMENDA SUPRESSIVA
TÍTULO VI:I:I - CAPÍTULO V - ART. Z56 - § E SEU INCISO I SUGERE
SE A SUPRESSÃO DO REFERIDO § 12 E DE SEU INCISO I:

EMENDA: ZP01267-1
ROBERTO FREIRE PCB

r Emenda SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDAS: Art. 256, § 1, Incisos I e rr ,
"Art. Z56 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 1 É vedada toda censura de natureza política e

ideológica.
Fica proibida a veiculação, através de rádio é televi

são, da propaganda comercial de :EUlllO e medicamentod, bem como
de produtos nocivos à saúde."

.....
~
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REF.: 0-5-0-256-01-00-* <COnt.} EMENDA: 2P01342-2
FAUSTO ROCHA PFL

EMENDA MODIFICATIVA
Modi%iquc-sc O texto do § 1~ do art. 256 do Projeto de

COnstituição pelo seguin"te:
§ 1~ _ A programação de Rádio e TV, salvo o jornalismo,

será subme"tida aos COnselhos de Ética:'
I. "COnselho Federal de Ética' _ cujos in"tegrant'es serão

elei"tos pelo COngresso Nacional e atuarão em relação aos pro
gramas, chamadas e comerciais que a"tinjam mais de um Es"tado da
Federação. .

11 • "Conselho Es"tadual de Ética' cujos integrantes serão
elei"tos pela respec"tiva Assembléia Legisla"tiva e atuarão em
relf.lção aos programas chamadas e comerciais que a"tinjam somen
te o seu Estf.ldo.

EMENDA: 2P01860-2
l\RTUR DA TÁVOLA PHDB

Emendf.l Aditiva
Título VIII Capítulo V Art. 256
Acrescente-se ao § 10, dÕ art. 256, a palavra "ar"tis"tica"

resul"tf.lndo a seguint'e redação:
"9 1l? _ É vedada toda e qualquer censura de natureza polí

tica, ideológica e artística. A lei criará os instrumentos
necessários para dclender a pessoa."

....
~

I

PHDB
o Inciso I , do Parágra:fo primeiro do Artigo
de Cons"tituição da Comissoo de Sist'ematização.

EMENDA: 2P01751-7
LEOPOLDO PERES

suprima-se
256, do proje"to

REF.: 251-01-01-*
I - IDÊNTICO

REF.: 0-5-0-256-01-01-~

I - da exibição e vei
culação de programas e mensa
gens comerciais, no rádio e na
televisliío, que utilizem "temas
ou imagens que a"ten"tem con"tra a
moral, os bons costumes e inci
tem à violência;

REF.: 0-5-0-256-01-02-~

11 - da propaganda co
mercial de produtos e serviços
que possam ser nocivos à saúde.

REF.: 251-01-02-*
11 - da propaganda comer

cial de produtos, prá"ticas e
serviços que possam ser nocivos
à saúde.

EMENDA: 2P0120Z-5
NOEL DE CARVALHO PDT
Adi"tar ao item lI, do § 19,do Art. 256 do Projeto de COnsti
tuição. :final, a expressQo:

" •••••• , sendo vedada a de medicamentos, :formas de "tra"tf.l
mento de saúde, ~aco e agrotóxicos".

Passando a ser sua redação ti seguint'e:
"da propaganda comercial de produ"tos e serviços que possam

ser nocivos li saúde, sendo vedada a de medicamentos, :formas de
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REF.: 0-5-0-Z56-01-02-* (Con~.)

REF.: 0-5-0-256-01-03-*

REF.: 0-5-0-256-02-00-*
§ Zg Os meios de comu

nicação não podem, dire~a ou
indiretamente, ser objeto de
monopólio ou oligopólio, públi
co ou privado.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 251-02-00-*
§ Zg Os meios de comunica

ção de massa não podem, direta
ou indiretamente, ser objeto de
monopólio ou oligopólio, públi
co ou privado.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

tratamento de saúde, tabaco e agrotóxicos."

EMENDA: 2P0161Z-0
DOMINGOS LEONELLI PMDB
<:'-'".lpitulo V Da Comunicação
Artigo 256 -
Par:ígra:fo 1~

Item III _ de qualquer :forma de comunicação subliminar
compreendida como 'tal aquela in:formação cujo tranSJl\issão es~

ja abaixo dos padrões normais de percepção consciente do es
pectador, "tele-ouvin~e ou leitor.

EHENDA: 2POOZ09-?
POMPEU DE SOUZA PMDB

Substituir os Parágra:fos 19 e 2g do Art. 256 pelos
seguintes:

"§ 1R a liberdade de mane:fes~ação do pensamento e de
criaç.~o e exPressão pela ar~e, sob qualquer :forma, processo ou
veiculação, não so:frerá nenhuma restrição do Poder Público, a
qUe'".llqucr titulo. Lei COmplementar regular!\ as diversões e
espetáculos públicos, limitando-se a ação do Estado, em arti
culação com os autores, produtores e exibidores de tais diver
sões e espetáculos, a in:formar o público sobre a natureza dos
mesmos e os níveis de :faixas etárias e :faixas horárias nos
quais sua apecscntnção se mostre inadequada.'

rr§ ZR _ Os meios de comunicação não podem, direta ou indi
retamente' ser objeto de monopólio ou oligopólio, público ou
priv;ado. Lei complementar de:finirá os limites impeditivos da
monopolizaç."ío e oligopolização.'

EHENDA: ZP00446-G
LUIZ VIANA PMDB
EMENDA AO ART. 256

Dê-se a seguinte redação ao § Zg do art. Z5G:
§ Zg _ Os meios de comunicação não podem, direta ou indi

retamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. cara.c~eriza

o monopólio ou oligopólio nos serviços de radiodi:fusão sonora
ou de som e imagem a par~icipação, aléltt do limite legal, da
mesma pessoa ou de parerrtes a~é segundo gráu, em linha direta
ou cola~eral, consanguineos ou a.:fins, em empresas privadas
concesscionárias, permissionárias ou ou~orgadas à pres~ação

destes serviços.

.....
~
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EMENDA: ZP00956-5
JAMIL HADDAD PSB



~LÉIl\. NACIONAL CONSTITU3:NTE

SE<:RETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VfII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO ~E COJ.t::TITUIÇÃO

REF.: a-~-O-256-02-00~ <Cont.>

REF.: 0-5-0-256-03-00-~

§ 3l! A publicação de
veiculo impresso de comunicação
não _~pende de licença de
autori~lade•

EMENDAS DO CEN'l'.Íti(9....-.
.,.~

REF.: 251-03-00-*
§ 3l! IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Emenda <substi'tutiWA)
Tí'tulo VIII _ C~pí'tulo V
Dê-se ao § za do art. 256. a seguinte redação:
"llrt. 256 • lIt " •••••• " " • " ,. ,. " ....." " ." " " " " " " " .. " ." ." " ." .
§ :zg _ Os serviços de telecomunicações e de comunicação

postal constituem IIIOnopólio estatal, tendo COIllO principio o
atendimento igual a todos os brasileiros."

EMENDA: 2P00609-2
ANTERO DE BARROS PHDB

Dispositivo suprimido _ art. 256. § 4l!

REF.: 0-5-0-256-04-00~

§ 4g É assegurada a
prestação de serviços de trans
miss~o de in:formações por enti
dades de direito privado. atra
vés de rede pública.

EMENDA: 2P01077-7
JosÉ MARANHÃo PHDB

....
UI
0\

I

PHDB
Artigo 256. <:api'tulo v. Ti'tulo VIII. O

REF.: O~5-0-256-05-00-~ EMENDA: ZP00700-7
MAURÍCIO FRUET

Acrescente-se. ao
seguinte parágra:fo:

Art. 256 " """ . '" "" " ..
§ _ A lei disporá sobre a criação de Conselhos dos Direi

tos de Expressão, vinculados aos órgãos culturais. compostos
por' representantes da sociedade civil organizada. com a atri
buição de classi:fic.'lr, por :faixa etária e horário, a programa
ção das empres:ils de telecomunicações. bem como proltlOver a in
dicaç.'io do público sobre conteúdo e adequação de :faixa etária.
quanto aos espetáculos de diversões.

EMENDA: 2P00749-0
RENATO BERNARDI PHDB

Emenda AditiWA
Dispositivo Emendado: Artigo 256 Ti'tulo VIII <:api'tulo V
No Titulo VIII. Capi'tulo V. Artigo 256. acrescente-se o

parágra:fo 5~ com os seguintes dizeres:
Art. 256 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 5g _ É ãssegurado ao Estado o monopólio dos serviços pú

blicos de telecomunicações.



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL nA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 0-5-0-256-05-00-* <Cont.)

REF.: 0-5-0-256-99-00-*

REF.: 0-5-0-257-00-00-*
Art. 257. As emissoras

de rádio e telcvisão promoverão
o dcsenvolvimento integral da
pessoa e da sociedade, observa
dos os seguintes princípios:

'"REF.: 0-5-0-257-00-01-*
I - preferência às ~i

nalidades educativas, artisti
eas , cu],"turais e in:fOrm.'ltivas;

EMENDAS DO CEKl'RÃO

REF.: 252-00-00-*
Art. 25Z. As emissoras de

rádio e tclcvisão, resguardado
o dever de bem in:form.'lr, coope
rarão para o aprimoramento da
sociedade, mediante a valoriza
ção de suas ~inalidades educa
tivas, artisticas, culturais e
promocion.'lis dos valores huma
nos , levando sempre em conta,
na S\m programação, as peculia
ridades regionais do Pais.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01237-0
PAULO nELGADO ..,_ I'T.

Acrescente-se parágra:fo ao artigo 256 do Projeto de cena
tituiç.fío da Comissão de Sistematização:

"Ar't.. 256 •.• ., ..

§ _ É vedada a propaganda de iniciativa do Poder Públi
co que n.::ío diga respeito à divulgação de in:form:lções de
caráter educativo relacionadas aos serviços públicos ou que
n.')o se refira às atividades das entidades da administração in
direta que não operem em regime de monopólio."

EHENDA: 2POOZ91-9
POtlPEU DE SOUZA PMDB
EHENDA

Acrescente-se ao parágr~o 4~ do Art. 71f:
"V a liberdade de imprensa e de in:forrnação pública'.
AcrCscente-se ao Art. 256 o seguinte parágr~o,

rem.ll1Ierando-se os subsequentes:
"Parágr~o 12 _ Nenhuma lei conterá dispositivo que possa

constituir embaraço à plena liberdade de in:formação jornalis
tica em qualquer veiculo de comunicação social'.

EHENDA: ZP01716-9
ALUíZIO CAMPOS PMDB

Dispositivo Emendado: Titulo VIII, capitulo V
Emenda Aditiva
Inclu.'l"'se no capitulo V do Titulo VIII como artigo 257,

renurnerando os demais:
"Art. Z57 _ É vedada a propaganda ou divulgação renumerada

por órgão oU entidadcs da administração direta ou indireta,
salvo para public:.'lções ou in:forrnaçães de evidente interesse
público ou determin.'ldas em lei".

I.....
VI
-..l

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL
I

PMDB
itens I! e III do Artigo 257 do Projeto

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 8-5-0-257-00-02-*
Ir - promoção da cul

tura nacional e da regional, e
preferência à regionalização da
produção cultural e artistiCQ;
-----1-------------------------

REF.: 0-5-0-257-00-03-*
III - complementarida

de dos sistemas público, priva
do e estatal.

REF.: 0-5-0-258-00-00-*
Art. 258. A propried:õl

de das empresas jorn:lllistiC:õls e
de radiodi:fusão é privativa de
brasileiros natos ou naturali-

EMENDAS DO eENTRÃO

REF.: Z53-00-00-*
Art. 253. A propriedade de

empresas jornalisticas e de ra
diodi:fusão é privati~ de bra
sileiros n:lltos ou naturalizados

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP00072-1
CRISTINA TAVARES

Modi:fiquem-se os
de Constituição:

Artigo 257
I
I!- _ Promoção da cultura nacional e regional, pre:ferênci:õl

à regionalização da produção cultural, artistica e
publicitária. assegurada a sobrevivência da produção indepen
dente e das :fontes criativas da cultura popular.

111 _ complemcl\"tariedade dos sis'temaos públicos, privado e
estatal, e dos sistema de emissoras locais e comunitárias in
dependentes, redes regionais e nacionais.

EMENDA: ZP01067-9
ROBERTO D ÁVILA PDT
Emenda Hodi:ficativa:
Dispositivo Emendado: Titulo VII! _ cap. V _ Art. 257 _ Inciso
Ir

Sugere-se a seguinte redação ao mencionado inciso 11:
Art. 257 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I! _ prom~ção da cultura nacional e da regional, e obriga

toriedade à regio~~lização da produção cultural e artistica;

EMENDA: 2P01604-7
RITA FURTADO PFL

EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo emendado: Art. 257, 111.
Suprima-se o inciso lI! , do artigo 257, do Projeto de

Constituição da Comissão de Sistematização.

EMENDA: ZP01061-1
ARTUR DA TÁVOLA PMDB

Emenda Aditiva
Acrescente-se ao Item 111, do art. 257, o seguinte:
·,Art. 257 ..
• •• na concessão e exploração dos serviços de radiodi:fUsão

e televisão."

---------------------------~----------------------------------

EMENDA: ZP00305-2
JosÉ CARLOS MARTINEZ PHDB

Introduza-se no Projeto de Constituição da Comissão de
Sistematização as seguintes alterações:

I _ Dê-se ao item XII do oo:t. 59 a seguinte redação:

....
VI
00

I



ASSEMBLÉIA N~CIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLET.IVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

zados há mais de dez anos. aos
quais caberá a responsabilidade
principal pela sua administra
ção e. orientação intelectual.

há mais de dez anos, aos quais
caberá a responsabilidade prin
cipal pela sua administração e
orientação intelectual.

"Art. 59

XII _ apreciar os atos de outorga de concessões, autoriza
ções ou permissões de serviços de radiodifusão sonora ou de
sons e im.?gens;'

11 Dê-se ao art. 259 Q seguinte redação:
"Ar1:. 259 _ Compete ao Poder Executivo, "ad rerendum' do

Congresso Nr?cional, outorgar concessões, autorizações ou per
missões de serviços de radiodi~usão sonora ou de sons e
imagens.

Parágr~o único. As Concessões, autorizações ou permissões
serão por 15 <quinze> anos, e só poderão serem suspensas, cas
sadas ou nfio serem renovadas, por sentença ~undada do Poder
Judiciário. '

REF.: 0-5-0-258-01-00-*
§ 19 É vedada a parti

cipação acio~~ria de pessoa ju
rídica no ~pital social de em
presa jornalistica ou de radio
~~ls50, exceto a de partidos po
liticos e de sociedades de ca
pital exclusivamente lmcional.

REF.: 253-01-00-*
§ 1R IDÊNTICO

.....
Ul
\O

I

----------------~--------------

REF.: 0-5-0-250-02-00-*
§ Z~ A participação

~erida no parágra:fo anterior,
que só se e:fetivará através de
ações n'::\o conversiveis e sem
direito a voto, não poderá ex
ceder a trinta por cento do ca
pital socinl.

REF.: 253-02-00-*
§ 2~ IDÊNTICO

XII _ apreciar os atos de outorga de concessões. autoriza
ções ou permissões de serviços de radiodi~usão sonora ou de
sons e imagens;'

II _ Dê-se ao art. 259 a seguinte redação:

EMENDA: 21"00305-2
JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB

Introduza-se no Projeto de Constituição da Comissão de
sistcmatiza~~o as seguintes alterações:

I Dê-se ao item XII do art. 59 a seguinte redação:
"Ai;t. 59 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ao Poder
renOVQr
autori
radio

sons e

REF.: 254-00-00-*
Art. 254. Compete

E}{ecutivo outorgar e
concessão, permissão e
zação para o serviço de
di~usão sonora e de
imagens.

REF.: 8-5-0-Z59-00-00-*
Art. 259. Compete ao

Poder Executivo outorgar c re
novar concessão, permissão e
autorização para o serviço de
radiodi~usão sonora e de sons e
i=gcns.



ASSEMBLÉIA. NACIONlU. CONSTInJINTE

SECRETARIA. GERJU. DA. HESll..

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOClJU.

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-5-0-259-00-00,"* <Cont. >

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

"Art. 259 Compete ao Poder Executivo, "ad rerendum' do
Congresso Nacionãl, outorgar concessões, autorizações ou per
missões de serviços de radiodi~us~o sonora ou de sons e
imagens.

Par<Ígra~o único. As Concessões. autorizações ou permissões
serão por 15 <quinze> anos. e só poderão serem suspensas, cas
sadas ou não serem renovadas, por sentença ~undada do Poder
JUdiciário. '

EMENDA: ,P00306-1
JOSÉ CARLOS UARTINEZ PUDB
Uodi:fica a zcdação do art. 259 e seus parágr~os, do Projeto
de constituição e. cousequerrtemerrte , do item XII do art. 59:

"Art. .259 _ COmpete ao Poder Executivo outorgar e renovar
concessão. permissão e autorizaç5o para o serviço de radiodi
:fusão sonora e de sons-e imagens.

§ 19 COmpete ao congresso Nacional apreciar os atos de
outorga das-concessões e permissões, em regime de urgência, a I
partir de sua publicaÇ<~o, no prazo do art. 78, § Zg ....

§ 2~ _ O cancelamento da concessão depende de decisão gj
judicial. I

§ 3g _ O prazo da concessão e da permissão será de quinze
anos para as emissoras de r<idio e de televisão.'

·'Ar"t.. 59 ,. ,. .

XII _ apreciar os atos de concessão de emissoras de rádio
e televisão;'

EtffiNDA: ZP01570-1
CARLOS ALBERTO CAÓ PDT

EtmNDA MODIFICATIVA/SUPRESSIVA/ADITIVA
Dispositivo Emendado art. 259 e parágr~o 19. ,g, ~ e ...~.
O capuf do art. ,59 e parágr~o. passam a ter a seguinte

redação:
Art. 259 - O Poder Executivo submeterá ao COngresso N.')cio

nal os processos de outorga e renovaç.."io de concessão, permis
são e autorizaÇ<~o para o serviço de radio:fusão sonora, de
sons, imagens e outros serviços eletrônicos de comunicaç5o
social.

§ 1~ - O Congresso Nacional, ouvido o Conselho Naciona de
comunic...ç:no socâaã , apreciará a matéria em regime de urgência;

§ Zg - A outorga ou zenovação somente produzirá e:feitos
legias após a deliberação do COngresso Nacional. na :forma da
lei.

§ 3g - Para os e:feitos do disposto neste capitulo, o COn
gresso N.aciol1<')l instituirá, na :forma da lei. com órgão auxi-



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUIKrE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-5-0-259-00-00-. (COnt.)

REF.: 6-5-0-259-01-00-*
§ 12 Compete ao Con

gresso Nacional apreciar o a'to,
em regime de urgência, a par'tir
de sua publicação, no prazo do
artigo 76. § 22.

REF.: 0-5-0-259-02-00-*
§ 2~ A não renovação

da concessão ou permissão
dependerá de mani:festação ex
pressa da maioria absoluta do
Congresso Nacional.

REF.: 6-5-0-259-03-00-*
§ 3g O canceãamerrto da

concessão ou permissão, an'tes
de vencido o prazo, depende de
decisão judicial.

REF.: 6-5-0-259-04-00-*
§ 42 O prazo da con

cessão e da permissão será de
dez anos para as emissoras de
rádio e de quinze anos para as
emissor~s de 'televisão.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 254-01-00-.
§ 12 Compete ao Congresso

Nacion."ll apreciar o ato de ou
'torga, no prazo do artigo 76, §
42.

REF.: 25lf-02-00-.
§ 22 IDÊNTICO

REF .: 254-03-00-.
§ 32 IDÊNTICO

REF.: 254-04-00-.
§ 42 O prazo da concessão

ou permissão será de dez Qnos
para as emissoras de rádio e de
quinze anos para as emissoras
de televisão. '

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

liar, o Conselho H:K:iona de Co\I\Unic::nção Social que en'tre ou
tras atribuiçõcs, Qsscssorará o Poder Leg:islQtivo na :formula
ção de politic.'1s tar:i:fáriQs. na introdução de novas 'tcc:nolo
gias e na dc:Einiç!io de politicas democráticas de comunicação
social.

§ lfg - O cancelamento da concessão ou oerm:issão. Qn'tes de
vencido o prazo t de decisão judiciQl.

~....

REF.: 6-5-0-2&0-00-00-* REF.: 255-00-00-.
Art. 260. Para os e- Art. 255. Para os e:Eeitos

:feitos do disposto neste capi- do disposto neste capitulo, o
'tulo. o COngresso Nacional congresso Nacional instituirá,
insti'tuirá. na :forma da lei. na :forma da ltd, como órgão au
como órgão auxiliar, o COnselho xiliar, o COnselho Nacional de
}~cion."ll de Comunicação, com Comunicação, com participação

EMENDA: 2P00071-2
CRISTINA TAVARES PHDR

Ao Artigo 260 do Projeto de Constituição.
Ar't. 260 Fica insituido o COnselho de Comunicaç50 So

cial, como órgãÕ Quxiliar do Congresso Nacional com as atri
buições de tratar do disposto neste capitulo atendidos os se
guintes principios.



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUIKrE

SECHETARIA GEiUU. DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EHENDAS DO CENrRKo EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

participação paritári:;a de re- paritária de representõlntes in
presentantcs indicados pelo Po- dicados pelo Poder Legislativo
der Legislativo e pelo Poder e pelo Poder Executivo.

Exccutivo. -------------------------------

REF.: 0-5-0-261-00-00-* REF.: 256-00-00-*
Art. 261. A lei Art. 256. A lei incentivará

incent:..vará lI\Cdidas que levem à medidas que levem ia adaptação
adap"\:ação progressiva do rádio progressiva dos lI\Cios de COl\\U
e da televisão. a :fim de pc:rmi- nicação. a :fim de permitir que
tir que as pessoas portadoras pessoas portador:;as de de:Eiciên
de de:Eiciênciõl sensorial tenham CiõlS tenham aeesse à
~sso à in:Eormação e à in:formação.

col\\u~ica~~o. -------------------------------

REF.: 0-5-0-999-00-00-*

I _ Promo~~o de CUltura tbcional em suas distintas III:1ni
:festações. assegurada a regionalização da cul"t!:ua nos lI\Cios de
comunâcação e publicidade.

II _ Proll\O~~O da introdução de novas tecnologias de comu
nicação con:forme õlS necessidades da sociedade e buscando capa-
citação teconologica nacional. -

II _ A lei regulará sua composição e :funcionamento.

EMENDA: 2P00405-7
JOSÉ ELIAS MURAD PTB

Acrescente-se onde couber. no CAPÍTULO DAS COMUNICAÇÕES
A propaganda comercial do tabaco. bebidas alcóolicas. :for

mas de i:rai:amento. lI\Cdicamento se agrotóxicos terá restrições
legiaks. havendo necessidade de contra-propaganda sobre seus
decorrentes mele:ficios. o que será regulamentado de acordo com
o Inciso II. parágrafo lo. Artigo 256.

EMENDA: 2P01346-5
ROBERTO D ÁVILA PDT

EtlENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Tii:ulo UIIl. Olpii:ulo V
Incluir no Tii:ulo VIII. Olpii:ulo V. re:Eeren1:e à COmunica

ção. artigo COl\\ a redação seguinte:
Art. Fica vedado aos poderes públicos toda e qualquer

:forma de -pressão politica ou econômica às empresas
concessin.~ias dos serviços de Rádio e Televis~.

EMENDA: 2P01347-3
ROBERTO D ÁVILA PDT

EttENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Ti"tulo VIII Olpi"tulo V
Incluir no Tii:ulo VIII. Capii:ulo V. re:Eerente li colllUnica

ção. artigo COl\\ a redação seguinte:
Art. As Cl\\presas de Rádio e Televisão não poderão esta-

belecer discril\\in."lc;;.~o contra pessoas. grupos ou entidades. :fi-

~

RJ
I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUImE

SECl'lETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PRO.JETO DE CONSTJ:TUIÇÃO

REF.: a-5-0-999-00-00~ (Con~.)

REF.: 8-5-0-999-00-99-*

REF.: a-S-9-999-00-00~

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

cando obrigadas a ceder espaços na progr~ jornalistica e
cultur::ll a ~odos os partidos poli~icos e corren~es de opinião.
nos ~crmos da lei.

EMENDA: 2P00665-5
HÉLIO COSTA PIiOB

Inclu.'1-se onde couber no Titulo VIII na Ordem Soci::ll. ca
pítulo V d::l comuniC<lção. o seguin~e i~em:

Os veiculos de comunicação. ele"trônicos ou não. em ~odas

as circuns~âncias. s50 responsáveis pelo conteúdo das in:forma
ções divulgndas. e responderão perante a lei. por qalquer in
:fornlac;:ão n.::\o verdadeira.

EtmNDA: 2P010S9-9
ARTUR DA TÁVOLA PIiOB

ElI\Cnda Adi'tiva
Acrescen'te-se. onde couber. no capitulo V _ Da ComuniC::lÇão

do Titulo VIII D::I Ordem Social:
- "O exercicio- da liberdade de expressão. in:formac;:ão. opi
nião e eriaç.::\o será assegurado ~an'to a proprie~ários e diri
gcn'tes dos meios de comunicação como aos pro:fissionais devida
men'te h.'1bili'tados que neles 'trabalhem e aos colaboradores.

I-'

~

I



ASSEHBLÉIA mCIONlU. CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEH SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇlo

REF.: 0-6-0-000-00-00-_
CAPÍTULO VI
DO HEIO AMBIENTE

EHENDAS DO CEH1'R10 EHEHDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 0-6-0-262-00-00-_ REF.: 257-00-00-_
Jlxt. 262. Todos têm J\rt. 257. O Poder Público

direito ao equil:íbrio ecológico protegerá o Illeio Qlllbien'te e o
do meio ambiente. bem de uso equilibrio ecológ:i.co. como lllei
COlll\l\l\ do povo e esseDCial à sa- os de resgu;ardar a qualidade de
dia qualidade de vida. imponc1o- vida e de proteção da na't\u:ezQ.
se ao Poder Público e à coleti- -------------------------------
vidade o dever de preservá-lo e
de:Eenc1ê-lo.

EMENDA: ZP002S3-6
AÉCIO NEVES PHDB

Dê-se ao "caput" e ao § 12 do JU:t. Z6Z. do Projeto de
Constitu:i.çQo da comissão de Sistematização <A). a seguin'te re
dação. ac:.resc:entando-se-lhe o § 6!1 abaixo indicado:

"Art. Z6Z Todos 'têm direito a U!I\ meio Ql\Ibiente sadio e
equilibrado. patrimônio social e bem de uso comum da atual e
das :uturas gerações e esseDCial à manutenção e reprod~~ da
vida. impondo-se ao P~der Público. à coletividade e suas ins
tituic;:ães o dever de de:Eendê-Io. conservá-lo e preservá-lo.

§ 12 _ Para assegur::ar a e:Eetividade do direito re:ferido
neste artigo. incumbe ao Poder PUblico:

I preserv::ar e restaur::ar os processos de e:EiciêDCias eco
lógicas essenciais e prover o manejo sustentado dos recursos
naturais renováveis e dos ecossistemas. bem como o uso rac:io
nal e parc:imonioso dos recursos naturais não renováveis. impe
dindo • por 'todos os lIICios. o desperdicio e a má gestaio dos
lIICSmos;

II _ preservar Q diversidade e a integridade do ~trimônio

genético do Pais. mediante a manutenção de bancos de germo
plasma e Q :iscalização das atividades de pesquisQ e manipula
ção do \\\QteriQl genético por parte de entidades especializa
dQs;

III _ dc:Einir. em 'todas as Unidades da Federação. espaços
territnriais e ecossistemas especi:icos e especiais por eles
colrl:ormados. a serem especialmente protegidos. :icando vedados
quaisquer usos que comprometam a integridQ(le dos Quibu'tos que
justi:iqUClll suas protec;:ães;

IV _ exigir. an'tes do processo de tnmada de decisões poli
'ticas. locacionais e econômicas vol'tadas à execução de obras e
atividades potencialmente causadoras de degradações e trans
:ormac;:ões Ql\Ibientais. a elaboração de estudos p!:'évios de im
pactns ambientais. custos e benc:Eicios econômicos e sociais e
outras ilrl:ormac;:ães que deverão ser amplamente divulgadas e
discutidas por 'todos os estamentos das populações envolvidas;

V _ controlar a produção. comercialização. transporte e
emprego de produtos. processos de produção. tecnologias de
processamento que possam dar origem a riscos ao lIICio :ambiente.
à saúde e à manutenção dos niveis ótimos de qualid:ade de vid:;a
dQS comunid~des h~~nas~

I
~
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EMENDAS DO CENrnÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

vi _ d::lr prioridade a atividades econômicas que, em S'mS

tipologias :fatoriais, sejam extensivas no emprego do capital e
intensivas no uso da mão-de-obra e que empreguem com prudência
ecológica os estoques de recursos naturais, principalmente em
regiões deprimidas, onde ainda é nccessário viabilizar estra
tégias de sobrevivência intimamente ligadas à natureza e exer
cidas por grandcs p::lrcelas de suas populações;

VII _ promover a educação :formal que obedeça uma metodolo
gia integradora em pedagogia e presente em todas as etapas de
:formaçi'.\o, em todas as matérias curriculares, em todos os pro
cessos e procedimcntos educativos e que contenha \llI\a nova ma
neira de encarar a realidade, incorporando, assim, \llI\a visão
mais humana e sensivel da relaçi'.\o in~ma e insep::lrável exis
tente entre o meio ambiente, a qualidade de vida, o desenvol
vimento econômico e o uso pleno da cidadania;

VIII _ promover a educaçi'.\o ambiental in:formal junto às co
munidades urbanas ou não, privilegiando os agentes tradicio
nais de pzodução , o uso seletivo dos recursos naturais e a re
produçi'.\o cultural que lhes permitiu sobreviver ao meio;

IX _ proteger os recursos :faunisticos e :floristicos, ve
dando, na :forma da lei, usos e práticas que os coloquem sob
risco de extinção, bem como, regulamentando suas explot::lÇÕes,
capturas, con:finamcmtos, relocações. caças e e>tploraç..~o irra
cional. evitando-se. com isso. a quebra de consorc::iamentos e
de importantes elos das ~~deias alimentares daquelas espécies
mais suscetiveis de e>tploraçi'.\o predatória. protegendo. ao mes
mo tempo, seus nichos ecológicos;

X _ sob quaisquer pretextos. impedir desmatamentos. mane
jos de discutiveis sustentabilidades. substituições de cober
turas vegetais lk"lturais por essências exóticas e outras
práticas silvoculturais das áreas da Pré-Amazônia e dos man
guesais. cujas renovabilidades não são asseguradas;

XI _ sustar todos os projetos de siderurgia localizáveis
na A1Il."lzônia e Pré-Amazônia que usem carvão vegetal COl\\o ener
gético e redutor;

XII estabelecer maior controle sobre as arboviroses. o-
riundas dã rel\\oç.~o do substrato :florestal da Amazônia e da
Pré-Am."lZônia que vêm ocasiolk"lndo o recrudescimento de molés
tias tropicais até há bem pouco tempo controladas. bem Ctil\\O o
surgimento de outras ainda não identi:ficadas pelos controles
sanitários do Pais;

XIII _ ampliar estudos de entomogeogra:fia dos vetores de
poleni:z:ação das selvas Amaz8'nica e Pré-Amazônica. cujas b::lr
reiras ecológicas ainda não estão per:Eeitamente de:finidas;

XIV _ manter sob controle de uso restrito a pequenos pro
dutores, reservas de e>tploração de recursos naturais
renováveis. no caso. seringais, cas'ranhaãs , cocais, manguesais

,I....
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e ou'tros, cujas explotações seletivas vêm sendo executadas
tradicionalmente;

XV _ m.'lnter <Íre.'lS reservadas e a:foradas 11 pequenos produ
tores. para cultivos e engorda de organismos aquáticos. en'l pe
quena escala e a partir de procedimentos que não atentem con
tra a reproduçfío de outras espécies aquáticas;

XVI _ assegurar a conservação da energia e dos recursos
naturais n.~o renovAveis. utilizando-se. para tanto. o recurso
à reciclagem e à mAxima redução dos desperdicios e reformulan
do as politicas industrial e de exportações que. na divisoo
in'tf>..rn.':lcional do trabalho deram primazia a empreendimentos e
nergéticos intensiqos. altamente dependentes dos insumos hi
dricos. com sérios impactos ambientais; e

XVII _ estabelecer um programa nacional de con'trole e ma
nutenção dos recursos hidricos nacionais.

§ Gg _ Aquele que :for autori2:ado explorar o patrimônio de
recursos n:;lturais renováveis. :fica sujeito 11 normas cienti:fi- I
camente apropriadas. de :forma a orientar processos de explora- ~

ção sustentada e que propicie a renovabilidade dos estoques 0'1

explorados. " I
Et~NDA: ZP01091-1
lU.OÍSIO VASCONCELOS PHDB

Substitua-se o art. ZGZ. do Projeto de constituiç$o da co
missão de sistcmatizl1çOO (A>. pelo seguinte:

"Art. ZGZ. Os recursos naturais renováveis. ben'l como o
meio ambiente constituen'l. em seu equilibrio ecológico n:;ltural,
um patrimônio da sociedade lõltual e das gerações :futuras. es
senciais que são à garantiaa da qualidade de vida e ao susten
to das populações. impondo-se ao Poder Público e Q coletivida
de o dever de preservá-los e de:fendê-Ios.

"§ 19 Para assegurar a e:fetividade dos direitos referidos
neste artigo. incumbe ao Poder Público:

"I _ pesquisar. di:fundir e promover :fOrtl\::lS adequ.'ldas de
exploração do solo. da ngua. das :Elorestas e da :fauna silves
trc. com vistas a sua proteção contra a exaustão. a sua recu
peração aos niveis originais e a sua conservação para as gera
ções :futuras;

"11 _ pesquisar. di:fundir e promover :formas de preserv~

dos ecossitcmas naturais, das belezas e paisagens n:;lturais é
das espécies :Eloristicas e :faunisticas. seja em seu habita't
natural. seja em bancos de germoplasma para :futuros trabalbos
genéticos de melhoramento de plantas e animais;
"111 _ de:finir. em todas as unidades da Federaçãi. espaços
territorias e seus componentes a Seren'l especialmente protegi
dos. vedada qu.-'llquer utilização que comprometa a integridade
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dos atributos que justi:fiquem sua proteção;
"IV _ promover, nos niveis :federal., estadual. e municipal.,

gar~ntia às comunidades de condições saudáveis do meio ambien
te, de :forma a proporciolk"lr-lhes vida de boa qualidade ambien
tal., livre de poluições e agressões, que, eventualmente, pos
sam decorrer de atividades industriais ou de degradação dos
recursos naturais;

"V _ promover, através dos programas de ensino e dos meios
de comunicação de massa, a conscientização de toda a popula~o

sobre os male:ficios da degradação dos recursos naturais
renováveis, Qssim como da poluição do meio ambien'te, mostran
do, em contrapar'tidQ, os bcnc:ficios sociais e econômicos do
emprego de práticas r1ilCionais de uso do solo e de pro'te~ ao
equilibrio ecológico;

"VI _ proporcionar aos agricultores, usuários do solo, bem
como às comunidades onde a integridade do meio ambiente es'teja
ameaçada, assistência 'técnica e crediticia capaz de ajudá-los
na impl::m'ta~o de prá'ticas conservacionistas de uso do solo e
de medidas de pro'teção do meio ambiente;

"VII _ par'ticipar, com uma parte dos custos de implant~o

das práticas de conserva~~o do solo e demais recursos naturais
renováveis, assim como das medidas de proteção ambiental que
venham a ser implan'tadas por particulares em bene:ficio da co
le'tividade;

"VIII _ criar e implementar com parcelas especiais dos im
pos'tos e taRas relacionados com a 'terra e o meio ambien'te, na
Unitío, nos Es'tados e nos Hunicipios. um Fundo de censcrvacãc
do solo e Pro'te~~o Ambien'tal _ F'UNSOLO, para o:ferecer assis
tência credi'ticia aos par'ticulares que exeeutem práticas con
servacionais'tas e medias de proteção ambiental de interesse da
sociedade;

"IX insti'tucionalizar, nos niveis :federõll, estadual e
municipal: organizações governamen'tais e comuni'tárias para su
pervis50 e coozdcuação dos programas, pre:ferencialmente nos
moldes de "Insti'tu'tos", "Fundações", ''Dis'tri'tos Comunitários",
"Cooperativas" , "Bacias Hidrográ:ficas In'tegralizadas", "Áreas
de DClI\onstração" e "Projetos Comunitários Especiais", 'todos
eles com o objetivo comum e social da conserva~o do solo e do
melhor uso dos recursos hidricos, da de:fesa e proteção da :flo
ra e da :fauna e da pro'teção do meio ambiente.

,,§ 22 As condutas e a'tividades consideradas ilicitas e le
sivas à integridade e equilíbrio dos recursos naturais
renováveis e do meio ambien'te, inclusive aqueleas lig<:ldas à
mineração, à eons'tzução de estradas e grandes obras de enge
~~ia. sjeitnr50 os in:fratores, pessoas :fisicas ou jurídicas,
às sanções penais e administrativas. independentemente da 0

brigaç50 de reparar os danos causados, aplicado-se, relativa-

.......
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REF.: 8-6-0-262-01-00-);
§ 19 Para assegurar a

efe~iQidade do direito referido
nesrte =tigo. incumbe ao Poder
Público:

R~F.: 0-6-0-262-01-01-*
I - preserQ= e res

~aurar os processos ecológicos
essenci:lis e prover o manejo
ecológico das espécies e ecos
sistem..':ls ;

REF.: 0-6-0-262-01-02-*
11 - preservar a di

versidade e a integridade do
pa~rimônio genético do Pais e
~iscali:z;ar ::lS entidades dedica
das ~ pesquisa e manipulação de
ma~erial genético;

REF.: 8-6-0-262-01-03-);
111 - d~inir, em to

das as unidades da Federaç.~o,

espaços terri~oriais e seus
componentes n serem especial
mente protegidos. vedada q~~l

quer utilizaç;5o que comprometa
a integridade dos atributos que
justi~iquCll\ sua proteçfío;

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 257-01-00-;(
§ 1~ Incumbe aos Poderes

Públicos:

REF.: 257-01-01-*
I - preserv= e restaurar

os processos ecológicos essen
ciais;

REF.: 257-01-02-*
11 - preservar o patrimônio

genético do Pais. coibir abusos
contr::l as espécies e reprimir
~oda ~onte de uso e de manejo
predatório.

REF.: 257-02-00-*
§ 2~ A uni;';io. sem prejuizo

da iniciativa dos Estados e Hu
nicipios, poderá reservãll:' espa
ços territoriais onde a ~auna e
a ~lora serão especialmen~e

protegidas.

EMENDAS COLETIVAS EliENDAS INDIVIDUAIS

mente :;lOS crimes contra os recursos na~ãds renováveis e o
meio ambiente. o disposto no Ar~. 202, § Sg

"9 3~ A Flores~a A!na:z:ônica, ãl !'t;l~a A~lântica. ãl Serra do
Mc':lr. o Pant;.uml Mc':ltogrossense e a Zona Cos~eira são patrimônio
nacional e sua utli:z:nção ~=-se-á den~ro de condições que as
segurem ãl conservaçfío de seus recursos na~ais e de seu meio
ambiente.

n§ 4~ são indispensáveis as ~erras devolutas ou arrec..':ld::ls
pelos Es~~dos, por ações discriminatórias, necessárias à pro
~eç.~ dos ecoxsds'tcmas nat\ll:'ais."

EMENDA: 2P01390-0
SÉRGIO SPADA PHDB
El:lENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: inciso III, do § 1~, do Ar~. 262

Ao inciso III. do § 1~. do Art. 262, do Projeto de Consti
tuiç."ío. dê-se a seguinte redação:

l'Art.. 262 li> lO ..

§ 1~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
111 - dclinir. em todas as unidades da Federação, espaços

terri~ori~is e seus componentes a serem especialmente protegi-

0\
00
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dos. permitida sua utilização desde que não comprometa a inte
gridade dos atributos que justixiquem sua proteçf;ío;'

EMENDA: ZP01691-0
RAltfUNDO BEZERRA PMDB

Dê-se ao inciso III • do Parágra:fo 19 do Artigo 262. do
Projeto de constituição (A>. a seguinte redação:

"Ar't.. .. " "..".." " ..

§ 19

REF.: 6-6-0-262-01-04-* REF.: 257-01-03-*
IV - exigir. para ins- III - exigir. para instala-

talação de obra ou atividade çf;ío de obra ou atividade poten
potencialmente causadora de cialmente causadora de signixi
signiXicativa degradação do cativa degradação do meio aIl\

meio ambiente. estudo prévio de biente. estudo prévio de impac
impacto ambiental. a que se to ambiental:
dará publicidade: -------------------------------

III DeXinir. em todas as unidades da Federação. espaços
territorinis e seus componentes a serem especil:llmente protegi
dos. sendo l:l alteração e supressão permitida somente através
de lei. vcdadl:l qualquer utilização que comprometa a integrida
de dos atributos que justixiquem sua proteção."

-,
0\
\O
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REF.: 0-6-0-262-01-05-*
V - controlar a produ

çf;ío. come.rcializaçf;ío e emprego
de técnicas. métodos e substân
cias que comportem risco para o
meio ambiente e a qualidade de
vida;

REF.: 257-01-04-*
IV - xiscalizar a produção.

comercialização e emp~go de
técnicas. métodos e substâncias
que comportem riscos para o
medo ambiente e para a qualida
de de vida.

REF.: 0-6-0-262-01-06-* REF.: 257-01-05-*
VI - promover a educa- V - promover a educação aIl\-

ção am;'iental em todos os ni- biental:
vcds ~e ensino; -------------------------------

EMENDA: 2P01415-1
LÚCIA VÂNIA PMDB
Emenda ao item VI do art. 262
Acrescente-se ao inciso VI do art. 262. após a palavra ensino.
o seguinte:
"Art. 262
VI _ ••••••••••••••••••• e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente".



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 0-6-0-262-01-07-*
VII - proteger a xauna

e a xlora, ved:mdo, na xorma da
lei, as práticas que as colo
quem sob risco de ~inção ou
submetam os animais a
crueldade.

REF.: 8-6-0~262-0Z-00-*

§ Z!! Aquele que explo
rar recursos-minerais :fica o
brigado a recuperar o ambiente
degradado, de acordo com solu
ção técnica descrita no estudo
de impacto ambiental, aprovado
antes do inicio da exploração.

REF.: 0-6-0-Z62-03-00-*
§ 32 As condutas e a

tividades consideradas ilici
tas, lesivas ao meio =biente,
sujeitarão os in:fratorcs, pes
soas xisicas ou juridicas, às
sanções penais e administrati
vas, independentemente da obri
gaç.'ío de reparar os danos cau
sados, aplicando-se, rclativól
mente aos crimes contra o meio
ambiente, o disposto no artigo
202, § 5~.

REF.: 0-6-0-262-04-00-*
§ 4~ A Floresta Amazô

nica. a M..ta Atlântica, Q Serra
do Mar, o Pantanal Hato
Grossense e a Zona Costeira são
patrimônio nacional e sua uti
lizãlç.'ío :far-se-á dentro de con
dições que assegurem a conser-

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: Z57-01-06-*
VI - proteger õI xauna e a

:flora, vedando, na xorrna da
lei. as práticas que as colo
quem sob risco de extinção ou
submetam os animais a
crueldades.

REF.: Z57-03-00~

§ 32 As condutas e ativida
des consideradas lesivas ólO
meio ambiente sujeitarão os in
xratores a sanções administra
tivas e penais, independente
mente da obrigação de reparar o
dano causado.

REF.: 257-0'4-00-*
§ '4!! A Floresta Amazônica,

a MatQ Atlântica, a Serra do
Mar, o Pantanal Mato-Grossense
e a Zona COsteira são patrimô
nio nacional e sua utilização
:far-se-á dentro de condições
que assegurem o uso racional de

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01690-1
RAIMUNDO BEZERRA PHDB

Dê-se ao inciso VII , do Parágra:fo 1!! do Artigo Z6Z, do
projeto de Constituição (õI), a seguinte redação:

"Ar't.. • .

s 12

VII Proteger a :fauna e a :flora, vedando, na :forma da
lei, as práticas que coloquem as espécies sob risco de extin
ç.t;lo ou submet='os animais a crueldade."

EMENDA: 2POOZ79-0
AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PI"L

Dê-se ao artigo Z62 § Z!! a seguinte redação:
_ Aquele que explorar recursos minerais :fica obrigado a

recuperar o ambiente. degradado.

EMENDA: 2P00189-1
MÁRIO ASSAD PI"L

Acrescente-se, ao Art. 26Z, do Projeto de Constituição da
Comissão de Sistematização, o seguinte parágra:fo '42,
renumerando-se os atuais '42 e 50:

"Art. Z62
§ '42 As encostas e as nascentes dos rios constituem áreas

de pzeservaçãc permanente. Os danos causados a essas áreas e

-~
I
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vação de seus recursos naturaisIseus recursos naturais e Q pre
e de seu meio ambiente. se.r:vação das caracteristicas de
------------------------------- seu meio ambiente.

seus componentes sujeitam os in:fra'tores a penas de de'tcnção,
sem prejuizo do que estabelece o parágra:fo anterior."

REF.: 6-6-0-Z62-05-00-*
§ S!1 são indisponíveis

as terras devolutas ou arreca
dadas pelos Estados, por ações
discriminatórias, necessárias à
proteção dos ecossistemas
naturais.

REF.: 257-05-00-~

§ 52 são indisponiveis as
terras devolutas ou adquiridas
pelo Estado, quando necessárias
à proteção dos ecossistemas
naturais.

REF.: 8-6-0-262-06-00-* EMENDA: ZP00711-2
DIVALDO SURUAGY PFL

Acrescente-se ao art •. 262 o seguinte § 6~

§ 62 _ A coletividade tem o direito de associar-se para
preservar a dc:fender o meio ambiente e exigir o cumprimento do
dever imposto ao Poder Público, inclusive com ressarcimento
pecuniários, na :forma da lei.

I-'
....:J
I-'

EMENDA: ZP00862-3
ITAMAR mANCO S/P
Emenda Aditiva

Dispositivo Emendado: Artigo 262
Acrescente-se ao artigo 262 o seguinte parágra:fo:
§ As usinas, que operam com reator nuclear, deverão ter

sua lo~lização dc:finida em lei :federal, sem o que não poderão
ser instaladas.

seguinteo262,Artigo
PHDB

VI,

EMENDA: ZP01138-1
FLAVIO PALMIER DA VEIGA

Inclua-se no capitulo
Parágra:fo:

Fica proibido, em todo o Território Nacional, qualquer
tipo de corte de :floresta, onde exista, comprovadamente, a ne
cessidade de se preservar a :fauna, a :flora. as belexas
cênicas. Somente :ficarâo isel1tas desta proibição as proprieda
des que, poe sua na'turC%a. numa cx'tellÇão nunca superior a ZO
hectares, necessitam proceder ao desmatamento com o objetivo
de utilização a área par :fins de agricultura e pecuária, vi
sando o sustento dos habitantes dessa região, devendo esta i
senção ser autorizada pelo Prc:feito Municipal em cujo munici
pio esteja a rc:ferida propriedade, depois de ouvida a câmara
de Veredaores.
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EHE:NDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS E:HENDAS INDIVIDVAIS

EMENDA: 2P01343-1
FAUSTO ROCHA

EMENDA ADITIVA
Acrescen~e-se onde

parágr:no:
"é proibido :fUl1l<'1r nos

pn

couber no art. 262 o seguinte

REF.: 8-6-0-999-00-00-.

REF.: 0-6-3-262-01-04-.

EMENDA: 2P00044-5
THEODORO MENDES PtlDB

Titulo VIII
Acrescen~-se ao capitulo VI, do Proje~ de Consti'tuição

<A>, o seguin~e ar~igo:

A.r~. As a~ivid:ldes nucleares no terri~ório ntlCional serão
desenvolvidas exclusivamente para :fins paci:ficos.

§ 12 A responsabilidade da União por danos correntes da
a~ividade nuclc.'1r independe da exis~ência de culpa, vedada
qualquer limi~aç5o rela~iva aos valores indeni'Za~órios.

§ 22 O Congresso Nacional :fiscalizará o cumprimen~ do
dispos~o nes~e ar~igo.

EMENDA: 2P01396-1
MENDES BOTELHO PTB
EMENDA ADITIVA

Acresccn~e-se ao capi~o VI <''Do Meio Ambien"te' > do Titu
lo "VIII', onde couber:

"Art. É vedado a :fabricaç5o e o despósi"to de deje~s de
ma"terial radioa"tivo a dis"tâncias inferiores a 50 quilômetros,
em linlm re"ta, de perimetros urbanos, s:illvo casos explici~s

em lei'.

EMENDA: 2P00076-2
RUBERVAL PILOTTO PDS

Dê-se ao inciso IV do § 12 do Art. 26Z a seguin"te redação:
"IV _ exigir, para ins"talaç5o de obras ou a"tividarle po"ten

cialmen~e causadoras de sigini:fica~iva degradação do meio am
bien"te, estudo prévio de impacto arnbien"tal, cuja ãlvaliaç50
será :fei"ta pelo poder público. consul"tada a comunidade dire~a

men~e in"tercssada na :fo= da lei."

I-"'
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ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA. GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 0-7-0-000-00-00-*
CAPÍTULO VII
DA FAMÍLIA. DA CRIANÇA. no ADO
LESCENTE E DO IDOSO

REF.: 0-7-0-263-00-00-*
Art. 263. A :familia

tem especial proteção do
Estado.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 256-00-00-*
Art. 256. IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01145-4
ALBÉRICO FILHO PHDB

Dê-se aos artigos 263 e 264. § 52. do Projeto de Consti
tuição. a seguinte redação:

"Art. 263. A :familia. constituida pelo casamento ou pela
união estável entre o homem e a mulher. tem especial proteção
do Estado."

......................................................................................................
"Ar"t. 2611. • lO ..

§ 52 Os :filhos os adotivos. independentemente do estado
civil dos pais ou dos adotantes. têm iguais direitos e quali- I ~
:ficaçãcs. vedada :;\ omissão do nome dos genitores no respectivo ~
registro." I
EMENDA: ZP01192-6
BENEDITA DA SILVA PT

EtENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 263
"Art. 263. A :familia. constituida pelo casamento ou união

estável. baseada na igualdade entre o homem e a mulher. tem
proteção especial do Estado. que se estenderá à entidade :fami
liar :form.":lda por qualquer \UI\ dos pais ou responsável legal e
seus dependentes. consaguineos não."

EtENDA: 2P01564-6
NELSON CARNEIRO PHDB

Redijam-se assim:
Art. 263 _ A :familia tem especial proteção do Estado.
§ 12 _ O easarsento será civil. e gratuita sua celebração.

O casamento religioso terá e:feito civil. nos termos da lei.
§ ~ _ Para e:feito de proteção do Estado. é reconhecida a

união estável entre homem e mulher como entidade :familiar. A
lei :facilitará sua conversão em casamento.

§ 32 _ Entende-se. tambéltl. como entidade :familiar a comu
nidade :formada por qualquer dos pais e seus dependentes.

§ 4!! _ O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos
em l;ei. desde que haja prévia separação judicial por mais de
\UI\ ano. ou comprovada separação de :fato por mais de dois anos.

§ 52 _ É garantido a homens e mulheres o direito de deter-
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TíTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 0-7-0-263-00-00-* <Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

minar livremente o nÚlncrO de seus :filhos e o planejamento :fa
miliar, vedado todo tipo de práti~ coercitiva por parte do
Poder público e de entidades privadas.

§ 6g O estado assegurará a assistência à :familia ~ pes-
soa dos mCmbros que a integram, criando meCõlnismos para coibir
a violência no âmbi'to dessas relações.

Art. 264 _ Os :filhos, havidos ou não da relaç.'\ío do casa
mento, terão os mesmos direitos c quali:fi~çõcs, proibidas
q~~isquer desig~~ções discriminatórias relativas à :filiação.

REF.: 0-7-0-263-01-00-* REF.: 25a-01-00~

§ 1!1 O Cõlsamen'to será § 12 O ~samen'to é a :fOrtl\:;l
civil, e gra'tui:ta a sua própria de consti'tuição da
celebração. O casamerrto reli- :familia. A celebração do ~sa

gioso terá e:feito civil, nos mento civil será gra'tuita e o
termos da lei. religioso terá e:feito civil.

------------------------------- nos termos da lei.

REF.: 0-7-0-263-02-00-* REF.: 250-02-00-*
§ 2!1 O Cõlsamento pode § 2!1 O ~samcnto civil pode

ser dissolvido nos cases ex- ser dissolvido nos casos ex
pressos em lei, desde que Mja pressas em lei, desde que h.~ja

prévia separação judicial por prévia separação judicial por
mais de um ano. ou comprovada mais de dois anos, ou comprova
separação de :fato por mais de da separação de :fato por mais
dois anos. de três.

EMENDA: 2P00134-3
CHAGAS DUARTE PF'L _-

O § 22 do art. 263 passa a ter esta redação:
Ar"t. 263 .
§ 22 O c<~samcnto é indissolúvel.

EMENDA: 2P00570-5
MÁRCIA KUBITSCHEK PHDB

Emenda Hodi:fi~tiva

Dispositivo emendado: § zg do Ar't. 263
Hodi:fique-se a redação do § 2!1 do Ar't. 263, passando a 'ter

a seguinte redação:
Ar'"t. 263 _ •••..•..••..•••.•••••....••••••..••.•••.••.•••
§ 2!1 _ O ~s:mento poderá ser dissolvido pelo divórcio nos

casos expressos em lei. após um ano da data do matrimônio ou,
quando comprovada Q separação de :fato por mais de dois anos.

EMENDA: 2P01191-0
BENEDITA DA SILVA PT

SUbstitua-se o § zg do artigo 263 do Proje'to de Consti'tui
ção da Comissão de Sistemati7:ação:
"Ar't. 263. • •••.•••••••••••••••.••••••••••.•••••.•••••••.••••

§ zg _ O ~samcn'to pode ser dissolvido pela livre opção de
qualquer dos cônjuges."

......
~
I
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PDT
do art. 263. § 32. pela seguinte

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 8-7-0-Z63-03-00-*
§ 32 A lei não

limitará o número de dissolu
ções do vinculo conjugal.

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00045-Z
COSTA FERREIRA PFL

Emenda Modi~icativa

Para dar ao § 3 do artigo 263 do SUbstitutivo nova redQÇão
em que limita o número de dissoluções do vinculo congugal.

Artigo 263 ..
§ 32 O divórcio será concedido uma só vez podendo cadQ

cônjuge contratar novo casamento civil. nos prazos e condições
legais.

EMENDA: ZP00785-6
JOÃO DE DEUS ANTUNES

SUbsti"tuição ao tex1:o
redação:

Art.. 263 _ :' ..
§ 32 A lei limitará o número de dissoluções do vínculo

conjugal. -

EMENDA: 2P00919-1
AmÔNIO DE JESUS PMDB
EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo emendado: art. 263. § 32

No projeto da comâsaão de sistematização. onde se lê:
"Ar"t.. 263 lO ..

§ 3~ _ A lei ~~o limitará o número de dissoluções do vin-
culo conjugal."

Leia-se:
"Art.. 263 ..
§ 3~ A lei limitará o número de dissoluções da sociedade

conjug:l1. ;;

ElIENDA: 2PO1144-6
EUNICE MICHILES PFL

Acrescente-se ao Artigo 263. o seguinte parágra:fo 3!!:
"Nao será p~itido o aborto como método de planejamento

~amiliar. cabível apncas nos casos de es"tupro. gravidez de
alto risco e má ~o~o ~etal que possa levar a uma vida
vegetativa".

EMENDA: 2P017Z3-1
MATHEUS IENSEN PMDB

Dê-se. ao § 30: do art. 263 do Projeto da Constitu:i.çáo. a
seguinte redação:

"Art.. 263 to ..

§ 3~ A Lei limitará o número de dissoluções do vinculo

....
Ul
I
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TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 0-7-0-263-03-00-. <Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

conjugal. "

REF.: 0-7-0-Z63-04-00-_ REF.: 250-04-00-_
§ 4~ É garantido a ho- § 4~ É g~antido aos cônju

mens e mulheres o direito de gcs a livre decisão por meios
determin."lr livremente o nÚJncrO licitos, sobre o número de seus
de seus :filhos e o planejamento :filhos, vedado todo tipQ de
:familiar, vedado todo tipo de prática coercitiva de planeja
prátic.':l coercitiva por parte do mento :familiar. O Estado por~ à
Poder público e de entidades disposição da :familia os meios
privadas. de acesso às in:Eormações
------------------------------- necessárias ao pleno exercício

desse direito.

EMENDA: 2POOOZS-O
SARNEY FILHO PFL

Dar ao Art. 263 § 4!i! do Projeto de Constituição da COmis
são de sistem~tiz~y~o a seguinte redação:

uÉ garantido n homens e mulheres o planejamento :familiar,
direito de determinarem livremente o número e o espaÇ<':llllCn'to de
seus :filhos, vedado todo tipo de prática coercitiva por par'te
do Poder Público e de entidades privadas."

EtmNDA: 2P00070-3
SOTERO CUNHA PDC

Dê-se ao § 4~ do art. 263 do projeto de Constituição (A> a
seguinte reday')o:

Art. 263
§ 4l! É garantido a homens e mulheres o direito de deter

minar livremente o número de seus :filhos e o planejamento :fa
miliar. sem in:Eringir o principio de proteção à. vida desde a
concepção.

EUENDA: 2POOZOS-4
-TOnGE BORNHAUSEN PFL
Dê-se ao § 4<1 do art. 263, a redação seguinte:

uÉ garantido aos pais o direito de determinar livremente o
número de :filhos, sendo vedada qualquer :forma coercitiva em
contrário, pelos poderes públicos ou entidades privadas. É 0
brig::ly')o do Poder Público assegurar o acesso à educação , à in
:form.':lY~O e aos meios e métodos adequados de planejnmcnto :fami
liar respeitad~s as convicções éticas e religiosas dos pais.'

EMENDA: 2P00644-2
RITA CAU"TA PMDB

Emenda Hodi:ficativa
Dispositivo Emendado: Parágra:Eo 4~ do Artigo 263.
Dê-se ao par;ígr~:Eo 4!i! do Art. 263 Q seguinte red::lÇão:
§ 4~ É garantido aos pais o direi'to de determinar livre

men'te o nilmero de seus :filhos, sendo vedada qualquer :forma co
ercitiva em contrário, pelos poderes públicos ou por entidades
privadas. É obrigaç."io do poder público assegurar a homens e
mulheres o acesso à. educação , à in:Eor=y~o e aOS meios e modos
adequados de pl:mejamento :familiar, respcitad;as as convicções
éti~"ls e religiosas.

I-'

~
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EMENDA: 2P01143-0
EUN!CE HICUILES PFL
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TÍTULO VIII - DA ORDEH SOCIAL
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REF.: '~7-0-2G3-04-00-* <Cont.)

REF.: 0-7-0-263-05-00-*
§ Sq O Estado

asse~~ará a a~sistência à :fa
milia na pessoa dos membros que
a integr::un. criando mecanismos
para coibir a violência no ron
bito destas relações.

REF.: 0-7-0-263-06-00-*

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Dê-se ao Artigo 263, Parágra:fo 4~, a seguinte red:::lção:
nÉ gar:::lntido a homens e mulheres o direito de determinnr

livremente o númczo de seus :filhos, competindo ao Estado colo
~~ ~ disposiç.~o da socied:::lde in:forrnQÇÕes c recursos técnicos
c cientificos recomend:::ldos pela medicina para o exercicio des
se direito. É vedado todo o tipo de prática coercitiva por
parte do Poder Público ou de entid:::ldes privêldas. n

EMENDA: ZP00314-1
JESUS TAJRA PFL

Emenda ao Projeto (A)
Inclua-se o seguinte § 6 ao art. 263
Art. 263
§ 6 Para assegurar a proteção à :familia prevista neste ar

tigo, será criado o Fundo de Proteção à Família carente, cons
ti"tuido com cinco porcento (5%) da receita de impostos da U
ni50, para atender à suas necessidades básicas de alimentação,
moradia, vestuário e saúde. A lei ordinária definirá os crité
rios de aplic.'1ç.~o do Fundo, observada a ordem inversa da renda
per C<'1pita dos Estados.

EME1~A: 2P01030-5
ERVIN BONKOS!{I PMDB

Acrescente-se um § 6~ no art. 263 do Projeto de Constitui
ç.~o da Comiss50 de Sistematização:

Ar"t. 263 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 6~ _ são vedadas práticas cienti:ficas ou experimentais

que atentem contra a integridade :física, a dignidade e a vida
hunk'1na desde o momento da concepç.~o.

EMENDA: 2P01413-5
LÚCIA VÂNIA PMDB
Inclua-se o seguinte paráQt:<tto ao art. 263 do substitutivo do
relator:
Art.. 263 " to

& _ A uni~o estável ou natural tem direito à proteção do Esta
do e ~ efetiwlç.~o de condições que permitam a realizaç.~o pes-

.....
::j
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 8-7-0-263-06-00-* <Cont.)

t::MENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COu:TIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

soa.L dos seus mcn\bros.

PTB
Artigo 263 do Projeto de COnstituição o se-

EHENDA: 2P01625-1
tlARLUCE PINTO

InclUe'l-se no
guinte Partlgr;rlo:

par;ígr:xfo 6~ É licita a interrupcão
origi~'lda de violência.

da gravidez quanto

REF.: 0-7-0-Z64-00-00-*
Art. 264. É dever da

:familia. da sociedade e do Es
tado ~ssegurar à crian~ e ao
adolescente. com absoluta prio
ridade. o direito à vida. à
saúde. à alimentação. à educa
Ç<".io. ao lazer. à pro:fissionali
zação. à cultura. à dignidade,
ao respeito. à liberdade e à
convivência :familiar e
comunitária. lllém de coloctl-los
a salvo de toda :forma de negli
gência. discriminação. explora
ç.5o. violência. crueldade e
opressão.

REF.: 259-00-00-*
Art. 259. É dever da :fami

lia. da sociedade e do Estado
assegurar à crian~ e ao ado
lescente o direito à vida. des
de a concepção. à saúde e à
promoção e desenvolvimento de
sUe') personalidade.

EUENDA: 2P003Z2-Z'
RENATO VIANNA. PMDB

EMENDA tlODIFICATIVA
Dê-se ao Artigo 264 a seguinte redação:
"Art. 264: É dever da :familia. da sociedade e do Estado

assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida desde a
concepção e. com absoluta prioridade. à saúde, à alimcntaÇ<=ío,
à educação. ao lazer. à pro:fissionalização, à cultura. à dig
nidade. ao respeito. à liberdade e à convivêncill :fl;lll'liliar e
comunitária, além de coãocá-ãcs a salvo de toda :forma de ne
gligência. discriminação. exploração. violência, crueldade e
opressão."

EMENDA: 2P00570-1
turnIA LÚCIA PMDB

Acrescenta e>q>ressão no ::I:rt. 264 de Projeto de COnstitui
ção (A), cuja red:.lÇ<llo :fi~'ll :fic::l:rQ assim constituida:

Art. 2&4 É dever da :fl;lll'lilia, da sociedade e do Estado
assegurar à criii"nça e ao adolescente. com absoluta prioridade.
o direito à vida desde a concepção , à saúde. à alimentac;:ão. à
cduc:.'lÇ<"ío. ao lazer. à pro:fissionalizac;:ão. à cultura, à digni
dade. ao respeito, li liberdade e à convivência :familiar e
comunitária. além de coãocâ-ãos a salvo de toda :forma de ne
gligência. discriminac;:ão'. exploração. violência. crueldade e
operaÇ<llo •

EMENDA: 2PO'lOOS-7
SANDRA CAVALCANTI PFL

Elnenda Hodi:ficativa
Dê-se ao artigo 264 a seguinte redação:
"Art. 264. É dever da :fl;lll'lilia, da sociedade e do Estado

assegurar ~ crian~ e ao adolescente o direito ~ vida desde ~

concepção e, com absoluta proridade, à saúde, à Qlimentação. à
educação , ao lazer. à pro:EissionalizQção. Q eultura, à digni
dade. ao respeito. foi liberdade e à convivênci;a :El;IlI'Iiliar e
comunitária, além de coãocâ-ãos a salvo de todQ :forma de ne
gligência, discrimin:ação. exploração. violência. crueldade e

I-"
-..,J
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REF.: 8-7-0-264-00-00-* <Cont.)

REF.: 8-7-0-264-01-00-*
§ 19 O Estado

promoverá, conjuntamente com
entidades não governamentais,
programas de assistência inte
gral à saúde da criança e do
adolescente, obedecendo aos se
guintes principios:

REF.: 8-7-0-264-01-01~

I - o maior percentual

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 259-02-00-*
§ 22 O Estado porá à dispo

sição da :familia meios de pro
teção e assistência à criança e
ao adolescente, dirigidos para:

REF.: 259-02-01-*
I - amparo à saúde materno-

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

opressão."

EMENDA: ZP01564-6
NELSON Cl\RNEIRO PMDB

Redijam-se assim:
Art. 263 _ A :familia tem especial proteção do Estado.
§ 12 _ O casamen'to será civil, e gratuita sua cclebraçSo.

O casamento religioso terá e:feito civil, nos termos da lei.
§ 22 _ Para e:feito de proteção do Estado, é reconhecida a

união estável entre homem e mulher como entidade :familiar. A
lei :facilitará sua conversão em casamento.

§ 32 Entende-se, também, como entidade :familiar a comu
nidade :formada por qualquer dos pais e seus dependentes.

§ 42 _ O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos
em lei, desde que h.";\ja prévia separação judicial por mais de
um ano, ou comprovada separação de :fato por mais de dois anos.

§ 52 _ É garantido a homens e mulheres o direito de deter
minar livremente o númeJ;o de seus :filhos e o planejamento :fa-
miliar, vedado todo tipo de prática coercitiva por parte do I :::i
Poder Público e de entidndes privadas. \O

§ 62 _ O estado assegurará a assistência à :familia na pes- I
soa dos membros que a integram, criando mecanismos para coibir
a violência no âmbito dessas relações.

Art. 264 _ Os :filhos, havidos ou não da rell;lÇão do easa
mento, terão os mesmos direitos e quali:ficações, proibidas
quaisquer designaçoes discriminatórias relativas à :filiação.

EMENDA: 2P01724-0
ODACIR SOl\RES PFL

Inclu.'l-se no Art. 264, do Projeto de Constituição da Co
miss50 de sistClltc'lti:z:ação; o seguinte parágra:fo 12 ,
renunerando-se o atual e demais:

,,§ 12, Enqu.')nto não :forem instaladas e disponiveis as cre
ches de que trnta o Inciso XII, do Artigo 72, :fica assegurado
a um dos pais, pre:fcrencialmente à mulher trabalhadora, com
:filhos menores na primeira in:fância, o direito a jornada de
trabalho de seis horas corridas, sem prejuizo de salário, di
reito e vantagens relativamente aos demais trabalhadores, se
assim o requerer, vedando-se ao requerente a utilização do
turno restante em atividade remunerada :fora do lar."
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dos zceuesos públicos destina-I in:fantil;
dos h saúde será aplicado na -------------------------------
assistência de saúde materno-
in:fantil;

REF.: 0-7-0-264-01-02-* REF.: 259-02-03-*
II - serão criados UI - ensino, inclusive ao

programas de prevenção e atcn- excepcional de:ficiente ou bcm
dimento especializado para os do'tado, integrlilc;:ão à vida
portadores de de:ficiência :fisi- comunitárilil e acesso QO traba
ea , sensorial ou mental, bem lho na :forma da lei;
como de integração do adolcs- -------------------------------
cen'te portador de de:ficiência,
mediante o treinamento para o
trabalho e a convivência, e a
:facilitação do acesso aos bens
e serviços coletivos, com a e
liminação de preconcei'tos e de
obs'táculos arqui'te'tônicos. '""'"s

I
REF.: 0-7-0-264-02-00-*

§ 2~ O direito
criança e do adolescen'te à
cação compreende:

da
edu-

REF.: 0-7-0-264-02-01-*
I - a obrigatoriedade,

por parte do Estado, de o:fer'ta,
a todas as :fa~ilias que o dese
jarem, de educação especializa
da e gratuita, em instituições
como creches e pre-cscolas ,
para crianças de zero a seis
anos;

REF.: 0-7-0-264-02-02-*
II - o ensino :funda

mental universal, obrigatório e
gratuito;

REF.: 0-7-0-264-02-03-*
III - a destinação de
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percentuais minimos de recursos
à educação pré-escolar. na :for
ma da lei;

REF.: 8-7-0-264-02-04~

IV - a participação da
sociedade no controle e na exe
cução da politica educacional
em todos os niveis. através de
organismos coletivos. criados
por lei especial.

REF.: 8-7-0-264-03-00-*
§ 3~ o direito a pro

teção especial abrangerá os se
guintes aspectos:

REF.: 0-7-0-Z64-03-01-*
I - idade minima de

quatorze anos para admissão ao
trabalho. observado o disposto
no artigo 72. § 22;

REF.: 0-7-0-Z64-03-02-*
II - garantia de di

reitos previdenciários e traba
lhistas e de isonomia salarial
quando o adolescente realize
trl'ilial'.o equivalente ao do a
dulto'

REF.: 0-7-0-264-03-03-*
III - garantia de a

cesso do trabalhador adolescen
te à escola;

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

,....
00,....

REF.: 0-7-0-264-03-04-* REF.: 259-05-00-*
IV - proteção contra § 52 A lei punirá. severa

abuso , violência e exploração mente. o abuso. a violência e a
sexuaãs , exploração sexual da criança e

do adolescente.
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REr.: 8-7-0-264-03-05-* IREF.: 259-02-05~

V - garantia de ins- V - assistência judicial.
~o contraditória e de ampla ------------------------------
dc:Eesa, com todos os meios e
.recursos a ela inerentes, à
criança. e ao adolescente a quem
se atribua autoria de in:fração
penal;

REF.: 0-7-0-264-03-06-*
VI - obediência aos

principios de brevidade, excep
cionalidade e respeito à condi
ção peculiar de pessoa em de
senvolvimento, quando da apli
cação de qualquer medida pdva
"tiva de liberdade decorrente de
in:Eração penal;

REF.: 0-7-0-264-03-07-*
VII - estimulo do Po

der público, através de assis
tência juridica, incentivos
:fiscais e subsidios, nos termos
da lei, ao acolhimento, sob a
:forma de guarda. de criança ou
adolescente órião ou abandona
do;

REr.: 8-7-0-264-03-08-* REF.: 259-02-04-*
VIII - programas de IV - atendimento especiali-

prevenção e atendimento espe- 'Z:ado à criança e ao OOolescen-te
cializado à criança e ao 000- dependente de droga;
lescente dependente de droga. -------------------------------

REF.: 8-7-0-264-04-00-* REF.: 259-03-00-*
§ 4g A adoção será as- § 3g A adoção será assisti

sistida pelo Poder Público. na da pelo Poder Público. na :forma
:forma da lei. que estabelecerá da lei. que estabelecerá os ea
casos e condições de sua e:feti- sos e condições de sua c:Eetiva
vação por parte de ção por parte de estrangeiros.

.....
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VUI - DA ORDEM SOCIAL

PROJET~ DE CONSTITUIÇÃO

estr"ü.geiros.

REF.: 8-7-0-264-05-00-*
§ 5g Os :filhos, inde

pendentemente da condição de
nascimento, inclusive os adoti
vos, têm igu;:lis direitos e
quali:ficações.

REF.: 0-7-0-264-06-00-*
§ 62 No atendimento

dos direitos da criança e do
;adolescente, levar-se-á em con
sideração o disposto no artigo
239 , I , além de assegurad;a a
par'ticipação da comunidade.

REF.: 0-7-0-264-07-00-*

REF.: 0-7-0-Z65-00-00~

Art. 265. Os pais têm
o dever de criar e educar os
:filhos menores. Os :filhos mai
ores têm o dever de ajudar e
amparar os p~is na velhice, ca
rência ou en:fermidade.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: ZS9-04-00~

§ 4g Os :filhos, independen
temente da condição de nasci
mento, e os lildotivos, têm i
gu;:lis direitos e quali:fic:ações,
na :forma da lei.

REF.: 260-00-00~

Ar't. 2&0. Os pais têm o de
ver de assistir, criar e educar
os :filhos menores. Os :filhos
maiores têm o dever de ajudar e
amparar os pais na velhice, n;~

carência e na en:fermidade.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP0114S-4
ALBÉRICO FILHO PHDB

Dê-se acs artigos 2&3 e 264, § sg, do Projeto de Consti
tuição, a seguinte redação:

"Art. 263. A :Eamilia, constituida pelo casamento ou pela
união estável entre o homem e a mulher, tem especial protec;:ao
do Est;ado."

"Art. 264. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 5g Os :filhos os adotivos, independentemente do estlildo

civil dos pais ou dos adotantes, 'têm iguais direitos e quali
:ficações, vedada a omissão do nome dos geni'tores no respectivo
registro."

EMENDA: 2P006ZS-G
JOÃO CUNHA PHDB

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se tIO artigo 264, do capitulo VII: Da Familia,

da criança, do Adolescente e do Idoso, o seguinte parágra:fo:
VII - independentimente do seu estlildo civil, os pais têm o

dever de recolher seus :filhos.

EMENDA: 2P00673-6
FRANCISCO CARNEIRO PHDB
Emenda adi'tiva
Titulo VIII da Ordem Social
capitulo VII: da Familia, da criança, do Adolescente e do
Idoso.
Art. Z6S: Os pais têm o dever de criar e educar os :filhos me
nores, tendo, a neg~ção de 'tal dever, tratamento penal de cri
me i~iançável. Os :filhos maiores 'têm o dever de ajudar e am
parar os pais na velhice, carência ou en:fermidlilde.

I-'e
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 0-7-0-266-00-00-*
Ar't. 266. 550 pcnnl

mente inimputáveis os menores
de c1Clzoito anos, sujeitos às
normaS da legislação especial.

REF.: 0-7-0-267-00-00-*
Art. 267. O Esi:ado e a

socicdnde têm o dever de ampa
rar as pessoas idosas, mediante
polii:i~~s e programas que asse
gurem su-~ participa~~o nn comu
nidade e d~cndam s~~ dignida
de, sctúde e bem-estar.

t'~'<"'. ~ 0-7-0"Z67-99-00-l!
Parngra:Eo único. Os

progr<1nL-"ols de amp<1ro aos idosos
scr~Q cxecui:ados pre:ferencial
mente em seus lares. garantido
o tr::mspor'te urbano gra.tui'to
nos maiores de sessenta. e cinco
;],1\05.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 261-00-00-*
Art. 261. À inimputabilida

de dos menores será regulamen
tada em legislaç-~o especial.

REF.: 2GZ-00-OO-~

Art. 262. A :família, a so
ciedade e o Esi:ado têm o dever
de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua particip~".io na
comunidade, dc:Eendendo sua dig
nidade e bem-estar e
garantindo-lhes o direito à vi
da, mesmo durante ti ocorrência
de doenças :fatais.

REF.: 2G2-99-00-~

Parágra:Eo único. Os progra
mas de amparo aos idosos serão
executados pre:ferencialmente em
seus lares. garan'tindo o 't.r::ms
porte urbano gratuito aos m.-~io

res de sessenta e cinco anos.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00601-9
HIRALDO GOMES PHDB

O "caput" do art. 266 passQrá a ter a seguinte redação:
Art. s50 penaãmerrte inimpui:áveis os menores de 16 :l.nos.

:fi=ndo sÜjcitos, eni:rei:ani:o, às normas da legislação
especi:l.l.

EMENDA: ZP01900-5
JosÉ CARLOS GRECCO PHDB

Redija-se assim o art. 267 do Projeto de constituição (A>:
Art. 267 O Estado e a sociedade têm o dever de amparar

as pessoas idos;s, mediante politicos e programas que assegu
rem S\L-':l pari:icipação nn comunidade e dc:Eendem sua dignidade.
saúde e bem-estar.

§ 12 _ Com a entrada em vigor desta constituição :fic.-~ão

iseni:os gradualmcnte do imposto de renda, nas declarações de
rendimentos de pessoas :fisic:a.s. pela :forma regulada no § Z~ os
proventos derivados de aposentadorias, rc:Eormas ou pensões das
pessoas idoSQs, pagos pelo tesouro da União, dos Estados e Mu
nicipios ou por órg50s previdenciários :federais, es'taduais e
municipais.

§ 22 Os constribuintes de idades compreendidas en"tre
cinq\lcni:a c-cinco e sessenta anos; setcnta e setenta e cinco
anos só estarão sujeitos à incidência do imposto de renda so
bre cinquenta por cento, quarentQ por cento. trinta por ceni:o
e vinte por cento, respcctivamente. dos proventos recebidos no
ano-base, sem prejuizo, em todos os casos. do direito aos aba
i:imen1:os e desconi:os privistos na legislação vigen'te. Acima de
se'tenta e cinco anos de idade, os aposentados, re:fornk':ldos e
pensionistas :fic.-~ão ini:eiramente isentos do imposto de renda
sobre os seus proventos.

§ 32 A par'tir do exercicio :financeiro coinciden'te com a.
promulg:l~:'íõ destn Constituição. os proventos re:feridos nos
par:ígra.:fos ::mteriores não mais so:frerão qualquer desconto do
imposto de renda nn :fonte.

EMENDA: 2P005Z7-6
RUY RACELlI.R PHDB

Dê-se a seguinte redaç.-~ ao parágra:Eo único do art. 267 do
Projc'to de COns'ti't1.dção da Comiss50 de sisi:ema'tização:

"Art. 267

parágra:Eo único _ Os programas de amparo aos idosos serão
Cltecui:::ldos pre:fcrcncialmeni:e em seus lares, garantido o tr::ms-

-~
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ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUItn'E

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII .. IA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 0-7-0-Z67-99-00-~ <COnt.>

REF.: 0-7-0-999-00-00-~

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

porte urbano gratuito aos maiores de sessenta e cinco anos.
assim como isenção do "imposto de renda sobre proventos deriva
dos de aposentadorias. reformas ou pensões pagas pelo Tesouro
da União. dos Estados e Municipios ou por órgãos
previdenciários :federais. estaduais e municipais.

EMENDA: ZPOOS74-0
CÁSSIO CUNHA LIMA PHDB

Emenda Modi:ficativa
Art. ZG7
parágra:fo- único. Os programas de amparo aos idosos serão

executados prefenrencialmente em seus lares. garantindo o
transporte urbano gratuito aos maiores de sessenta anos.

EMENDA: ZP004ZG-1
NELSON SEIXAS PDT

Incluir onde couber no capitulo VII. do Titulo VIII o se
guinte artigo:

"Art. _ A lei disporá normas de construção dos logradouros
e dos edi:ficios de uso público. sobre normas de :fabricação de
veiculas de transporte coletivo. bem como sobre a adaptação
dos já existentes. a :fim de garantir acesso adequado às pesso
as portadoras de de:ficiência.'

~

~
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ASSEllBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SEctlETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJ,,:,O DE CONSTITUIÇÃO

REF.: O-O-O-OOO-OO-oO-~

CAPÍTULO VIII
DOS ÍNDIOS

liliENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 6-6-0-2&6-00-00-* REF.: 263-00-00-.
Art. 2&0. são reconhe- Ar't. 2&3. São reconhecidos

cidos aos indios seus direitos aos indios seus direitos
origi~~rios sobre as terras de originários sobre as terras de
posse imelt\orial onde se acham posse imemorial onde se acham
permanentemente localizados. permanentemente localizados, e
sua organização social. seus sua organização social. seus
usos. costumes. linguas. eren- usos. costumes, língw;ls, cren
ças e 'tradições, competindo à ças e tradições serão respeita
União a proteção desses bens. dos e protegidos pela União.

EMENDA: ZP00133-S
CHAGAS DUARTE PFL

Dê-se ao capu't do art. 266 do Projeto de constituição <A>
o seguinte texto:

Art. 2&6. sãG reconhecidos aos índios seus direitos
originários sobreas terras por eles habitadas, sua organiz~

social. seus usos. costumes, línguas, crenças e tradições,
competindo à União a proteção desses bens.

EMENDA: 2P00494-&
MOYSÉS PIMENTEL PMDB

Emenda
Dispositivo emendado: art. 2&6 e seus parágrQ:fOs do Proje

to de COnstituição <A> da Comissão de sistematização.
Dê-se ao art. 266 e seus §§ a seguinte redação:
"Art. 266. São reconhecidos aos índios seus direitos sobre

as terras de possa imernorial, onde se ~ permanentemente
loc:üizndos, sua organização social, seus usos, cos'tumes, lín
guas. crenças e tradições, competindo à união la proteção des
ses bens.

§ 12 Os atos que envolvem interesses das comunidades indí
gcnns terão a participação obrigatória de õrgão :federal pró
prio. sob penn de nulidade.

§ Zg A eR))loração das riquezas em terras indígenas só
poderá ser e:Eetivada por empresas nncionais, ouvidas as comu
nidades a:fetadas, e obriga à destinação de percentual sobre os
resultados da lavra em bene:Eicio das comunidades indigenns e
do meio ambiente, na :forma da lei.

ElffiNDA: 2POOS64-S
CLEoNÂNCIO FONSECA PFL

Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: Art. 266.
Dê-se ao Art. 266 do proejto de COnstituição <A>, a se

guinte redação:
"Art. 266 são reconhecidos aos índios seus direitos so

bre as terras d;; posse imemorial, onde se ach:m permanentemen
te localizados. sua organização social, seus usos, cos1:umes,
línguas, crenças e tradições, competindo li União lõl proteção
desses bens."

1
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERlU. DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIlU.

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 6-6-0-Z66-00-00~ (Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

§ 12 Os atos que envolvem in'teresse das comunidades in
dígenas terão a par'ticipação obriga'tória de órgão :federal pró
prio. sob pena de nulidade.

§ ,2 _ A exploração das riquezas minerais em terras indí
genas só poderá ser efetivada por empresas nacionais. ouvidas
as comunidades a:fetadas. e obriga à des'tinação de percen'tual
sobre os resul'tados da lavra em beneficio das comunidades in
digenas e do meio ambiente. na :forma da lei.

EMENDA: ,P01109-0
GUSTAVO DE FARIA PHDB
EMENDA MODIFICATIVA
O ~tigo ,60. do capí'tulo VIII. da comissão de sis~tização

e seus p~ágra:fos. passa a ter a seguinte redação:
"Ar't;. Z60. são reconhecidos aos índios seus direitos sobre as
terras de posse imemorial. onde se acham perm.:mentemente loca
lizados. sua organização social. seus usos. ees'tumes , línguas.
crenças e tradições. competindo à união a proteção desses
bens." I I-'
,,§ 12 Os atos que envolvam interesses das comunidades indige- ~
nas 'terão a par'ticipação obriga'tória de órgão federal próprio. I
sob pena de nulidade."
n§ zg A exploração das riquezas minerais em terras indigenas
só poderá ser efetivada por empresas nacionais. ouvidas as co
munidades a:fe'tadas. e obriga a destinação de percen'tual sobre
os resultad05 da lavra em beneficio das comunidades indígenas
e do meio ambiente. na :forma da lei. n

EMENDA: ,P014?1-Z
lU.CENI GUERRA PFL

Emenda Modificativa/SUpressiva
Ar't. 260 do proje'to de consti'tuição da Comissã de sis'tcma

tização
Dê-se ao art. Z66 do Projeto (A> a seguinte redação.

suprimindo-lhe os §§ 12 e 22:
Ar't. Z60 são reconhecidos aos índios seus direitos

origin.~rios sobre as terras que ocupam. sua organização so
cial. seus usos. eos'tumes , línguas. crenças e 'tradições. com
petindo à União a proteção desses bens.

REF.: 6-6-0-Z60-01-00-* REF.: ,63-01-00-*
§ 19 Os atos que en- § 12 Os atos que envolvam

volvam interesses das comunida- in'teresses das comunidades in
des indígenas terão a p~tici- dígenas terão a participação
pação obrigatória de órgão :fe- obrigatória de órgão :federal
deral próprio e do Ministério próprio. na forma da lei. sob

EMENDA: ZP00505-5
RUY NEDEL PHDB
Emenda Modi:ficativalSupressiva
Dispositivo Emendado: Artigo Z66.

Dê-se ao Artigo 260. do Substi'tutivo da comissão de Siste
matização. a seguinte redação. suprimindo-se o seu Parágra:fo



ASSEMBLÉIA mCIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO a:NTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Público. sob pena de nulidade. Ipena de nulidade. Primeiro:
Art. 260 são reconhecidos aos índios seus direitos

originários sobre as terr:õls que ocupmu. sua organiz:ilÇáo so
cial. seus usos. ccs'tumes , línguas. crenças e "tradições. com
petindo Q uni~o a proteção desses bens.

Parágrafo único. A pesquisa e exploração das riquezas mi
nerais em terras indígenas só podem ser e:fetivadas pela União.
mediante autoriza~~o do Congresso Nacional. e obriga à desti
~~o de percentual sobre os resultados da lavra em benc:fício
das comunidades indígenas e do meio-ambiente. na :forma da lei.

EMENDA: 2P013S0-9
NAROLDO LIMA. PC DO R

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EtIENDATO: Art. 260 e seus parágra:fos
Dê-se ao art. 260 e seus parágra:fos do Projeto de Consti

tuição a seguinte redação:
"Art. 260 _ São reconhecido aos ípdios seus direitos

origin..i.rios sobre as terras que ocupmu. sua organização so
cial. seus usos. costumes. linguas. crenças e "tradições. com
petindo Q união a proteção desses bens.

§ 1~ _ Os atos que envolvam interesses das comunidades in
dígenas terão a participação obrigatória de órgão :federal pró
prio e do Ministério Público. sob pena de nulidade.

§ 22 A exploração das riquezas minerais em terrras indí
genas só poderá ser e:fetivada. como privilégio da união. no
caso de ~ exigir o interesse nacional e de inexistirem reser
vas conhecidas e su:Eicientes para o conS\lll\O interno e
exploráveis. em outras partes do territírio nacional. após a
autorização das populações indígenas envolvidas e do Congresso
nacion.'11 e obriga à destinação de percentual sobre os resulta
dos da lavra em bene:fício das comunidades indígenas e do meio
ambiente. na :forma da lei".

....
00
00

I

REF.: 0-0-0-Z60-02-00~

§ 2~ A exploração das
riquezas minerais em terras in
dígenas só pode ser e:fetivada
com autorização do Congresso
",'1cional. ouvidas as comunida
des afetadas. e obriga à desti
nação de percentual sobre os
resultados da lavra em bene:fi
cio das comunidades indígenas e
do meio ambiente. na :forma da
ld.

REF.: 263-02-00-*
§ 2~ O aproveitamento de

recursos hídricos. inclusive
dos poteniais ene.t'géticos e a
exploração das riquezas mine
rais em terras indígen.'1s obser
vada a legislação especi:fica.
obriga à concessão de partici
pação no resultado em :favor das
comunidades indígenas. na :forma
da lei.

EMENDA: 2P0011S-7
Tl\DEU FRJl.NÇA PHDR
Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: Artigo 260 § ~ Título VIII capítulo
VIII

No Título VIII. capítulo VIII. Artigo 260. substitua-se o
§ 22 por:

Art. 260 '•••••••••
§ 22 Fica assegurada a inviolabilidade do solo e subsolo

indígena.-
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PROJETO DE CONST:tTUIÇKO EHENDAS DO CEHTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 6-a-O-269-00-00-~ REF.: 264-00-00-*
Art. 269. As terras de Art. 264. As terras de pos-

posse i\llCll\Orial dos índios são se ill\C1l\Orial dos índios sno
destin.,')das à sua posse perma- destinadas à sua posse perma
nente. cabendo-lhes o usu:fruto nente. cabendo-lhes o usu:fruto
exclusivo das riquezas naturais exclusivo das riquezas natur:rl.s
do solo. dos recursos :fluviais do solo e dos recursos :fluviais
e de todas as utilidades nelas nelas existentes.
existentes. -------------------------------

EMENDA: 2P0013Z-7
CHAGAS DUARTE PFL

Dê-se ao art. 269 do Projeto de COnstituiçlío (A) o seguin
te tex'to:

Art. 269. As terras habitadas pelos índios soo destinadas
à sua posse permanente. cabendo-lhes o usu:fruto exclusivo das
riquezas naturais do solo. dos recursos :fluviais e de todas as
utilidades nelas existentes.

§ 1~ _ As terras habitadas pelos índios sno bens
inalienáveis e imprescritiveis da Unioo. cabendo a esta
demarcá-lns. -

§ 2~ _ Ê vedada a remoçlío dos grupos indpigenas de suas
terras. salvo nos casos de epidemia, catás'tro:fe da n.,')turC2:a e
outros similares e de interesse da soberania nacional. garan
tido o seu retorno quando o risco estiver eliminado.

EMENDA: ZPOOZ01-1
JARBAS PASSARINHO PDS

Emenda Modi:ficatiVãV'Aditiva ao art. 269 do Projeto de
Constituição (A)

Dê-se ao art. 269 do SUbstitutivo da Comissão de Sistema
tização a seguinte redaç."ío. acrescentando-lhe wu parágra:Eo:

Art. ZG9 _ As terras tradicionalmente ocupadas pelos ín
dios são destinadas à sua posse permanente. cabendo-lhes o u
su:fruto exclusivo das riquezas naturais do solo e dos cursos
:fluviais nelas existentes.

§ 19 _ são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
as por ele habitadas. as utilizadas para suas atividades pro
dutivas e as áreas necessárias à sua reprodução :física e cul
tural, segundo seus usos. costumes e tradições, incluídas as
necessárias à preservação do meio ambiente e do seu patrimônio
cultural.

§ Z~ _ As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
são inalienáveis e indispensáveis a qualquer tí-tulo. e os di
reitos sobre elas sno imprescritiveis.

3~ _ Fica vedada a remoção dos grupos indígenas das 'tç.rras
que ocupam. salvo nos casos de epidemia, catástro:fe da nature
za e outros similares e de interesse da soberania nacional, na
:forma dos artigos 159 a 166. :ficando garantido o seu retorno
quando o risco estiver eliminado.

§ 4~ _ são nulos e extintos e não produziroo e:Eeitos jurí
dicos os atos de qualquer naturC2:a que tenham por objeto o do
mínio. a posse. o uso. a ocupação ou a concessãc de terras o
cupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo e dos
cursos :fluviais nelas existentes. A nulidade e a extinçlío de

.-
~
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GlmAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEH SOCIAL

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 0-0-0-269-00-00-* (COnt.)

REF.: 0-6-0-269-01-00-*
§ 19 são terras de

posse imemorial onde se ~
permanentemente localizados os
índios aquelas destinadas à sua
habitação efetiva, às suas ati
vidades produtivas e as
necessárias à sua preservação
cu!tural, segundo seus usos.
ees'tum, s e tradições.

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

que tr:õlta este p=-ngr:ão não dão direito de QÇão ou indeniza
ção contra a União ou os índios.

EMENDA: ZP00907-7
JOSÉ CARLOS SM~ÓIA PHDB

Emenda substitutiva ae =-t. 269.
"Art. As terras ocupadas pelos índíos soo inalienáveis, a

eles cabendo a sua posse permanente e o direito ao usufruto
e~lusivo das riquezas naturais e todas as utilidades nelas
existentes.

§ 1~ FiCQll\ declaradas a nulidade e a ~inção dos efeitos
jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o domí
nio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos índios.

§ 2~ A nulidade e extinção de que trata o p=-ágra:fo ante
rior não dão aos ocup:mtes direito a qualquer ação ou indeni
zação contra a união. li

EMENDA: ZP00777-5
CÉLIO DE CASTRO PHDB

ElI\enda Modificativa/Aditiva
Art. 269 do Projeto de constituição da comissão de

sist=tização.
Dê-se ao art. 269 do Projeto (A) a seguinte redação,

acrescentando-lhe \UI\ parágra:fo:
Art. 269 _ As terras ocupadas pelos índios são destinadas

à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das
riquezas naturais do solo e dos cursos fluviais, e de todas as
utilidades nelas existentes.

§ 1!! _ são terras ocupadas pelos índios as por eles habi
tadas, as utilizadas para suas Qtividades prodU'tiVQs, segundo
seus usos, costumes e tradições, e as áreas necessárias à sua
reprodução física e cul1:Úral, incluídas as necessárias à pre
servação do meio :mbiente e do seu patrill\Ônio cultural.

§ 2g As terras referidas no p=-ágra:fo 'Interior são
inalienávei'S e indisponíveis a qualquer título, e os direitos
sobre elas são imprescritíveis.

§ 3~ _ Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas
terras, salvo nos casos de epide1llia, catástrofe da natureza e
outros similares e de interesse da soberania nacional, na fpr
ma dos =-tigos 159 a 166, ficando garantido o seu retorno
quando o risco estiver eliminado.

§ ~~ _ são nulos e ~intos e 1\00 produzidos efeitos jurí
dicos os atos de qualquer natureza que tenham por objetivo o
domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras
ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo e cur
sos :fluviais nel:ils existentes, não dando , t:ilis nulid:ildes e ex-

I....
8
I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL
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REF.: 0-0-0-269-01-00-* <COnt.>

REF.: 0-0-0-269-02-00-*
§ 2~ As terras re:feri

das no parágra:fo anterior são
bens inalienáveis e imprescri
tíveis da União, cabendo a esta
demarcá-las.

EMENDAS 00 CENTRÃO

REF.: 264-01-00-*
§ 1~ As terras re:feridas

neste' artigo são bens
inalienáveis e imprescritiveis
da União, cabendo a esta
demarcá-las, ouvido o Senado
Federal.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

tinç.~o direito de a ç:.=:io ou indenização contra os índios.

REF.: 0-0-0-269-03-00-* REF.: 264-02-00-*
§ 3~ É vedada a remo- § 2~ É vedada a remoção dos

ção dos grupos indígenas de grupos indígenas de suas 1:cr
suas terras, salvo nos casos de ras, salvo nos casos de epide
epidemia, catástro:fe da nature- mia, catástro:fe na'tural ou de
za e outros similares e de in- relevante interesse público,
teresse da soberania nacional, garantido o seu retorno quando
gar:ntido ~ seu ~t~rno quando o risco estiver eliminado.
o r~sco estiver el~m~nado. -------------------------------

I-'
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REF.: 0-0-0-270-00-00-*
Art. 270. Os índios,

suas comunidades e organizações
são pnrtes legítimas para in
gressar em juízo em defesa dos
interesses e direitos
indigenas.

REF.: 265-00-00-*
Art. 265. Os indios, suas

comunidades e organizações são
partes legitimas para ingressar
em juízo em defesa dos interes
ses e direitos indigenas, me
diante representação do Minis
tério Público.

EMENDA: 2P00510-1
RUBEM BRANQUINHO PHDB

TÍTULO VIII
CAPÍTULO VIII
DOS ÍNDIOS
Art. 270 _ Os índios, suas comunidades e organizações são

partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos inte
resses e direitos indígenas.

Nova redaç.=:ío
Art. 270 _ Mediante representação do órgão próprio da Ad

ministração Federal, os indios e as comunidades indígenas po
derão ingressar em juizo para defesa de seus direitos e
interesses.

EMENDA: 2P01110-1
GUSTAVO DE FARIA PMDB

Emenda Modi:ficativa
Dê-se ao art. 270 do Projeto de COnstituição <A> li seguin

te redação:
"Art. 270. As comunidade indígenas, mediante representação

do Ministério público, ou de órgão :federal próprio, são partes
legitimas para ingressar em juizo na defesa dos interesse e
direitos indígenas."
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EliENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: e-a-O-Z71-00-00-~ REF.: ZGG-OO-OO-~

Art. Z71. Os direitos Art. ZGG. Os direitos pre-
previstos neste Capítulo não se vistos neste Capítulo só se a
aplic:rott aos indios com elevado plicaín aos índios que, e:fetiva
estádio de ac:ult'uração, que mente, h:iliitem terras indígenas
mantenham uma convivência cons- e não possuam elevado grau de
tante com a sociedade nacional acult'urac?o.
e que não habitem terras -------------------------------
indígenas.

EMENDA: ZP01GOG-3
FÁBIO FELDMANN

SUprima-se o art.
sistematização.

PMDB
'Z?1 do Projeto de Constituição da

REF.: e-9-9-999-00-00-~ EMENDA: ZPOOOS9-3
:tTAMAR FRANCO S/P

Inclua-se o seguinte dispositivo _ Habitação, no titulo
VIII Da Ordem Social, Qnde couber:

Ai;t. _ A habitação é direito de todos, dever do Estado, e
corresponderá aos ideaisde desenvolvimento individual e cole
tivo da populac?o.

......
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