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2P00001 -1 ALBANO FRANCO PMOB
***110**>1<** PARECER ******'***

O obj et ívo desta emenda e o de suprimir o inciso V do
artigo 207, que define a distr-ibuição dos derivados de pe >

tróleo como sendo monopot io da União e que permite a delega -
ção dessa at tvrdaoe a empresas nacionais unrcament e O Cons-
tituinte autor da emenda defende a participação do capital
estrangeiro na distribuição dos derivados de petróleo.
___A Emenda merece ser acolhida nos termos de sua justifi
cação.
___pela aprovação.

2P00002-9 SIQUEIRA CAMPOS PDC
********'" PARECER **"'******

Pretende o ilustre Const 1tu; nte alterar a redação do
Art 61 do Ato das Disposições Gerais e Transitórias do Pro
jeto de Const t tu í ção , que trata da criação do Estado do To
cantins

Pelo tratamento adotado no projeto, a cr t ação de novos
Estados deve ocorrer mediante a aprovação das respectivas As
sembléias Legislativas, por plebiscito realizado na ar ea e
pela aprovação do Congresso Nacional.

O caso específico do Estado do 'rocant ms e especial í55i
mo e o processamento para a sua criação automatica foi fruto
da cont r ibu rçâo do nobre autor da presente emenda e da predo
minância de cp truões

O parecer é pe 1a aprovação

2P00003-7 SIQUEIRA CAMPOS
*****""*ll<>t PARECER ****",*.t:**

Aprovada nos termos da emenda 2p00759-7

POC

f,
2POOOOg-õ COSTA FERREIRA PFL
*... ******* PARECER **"'******

Em que pese os argumentos bem exoend ioos , prefel"'1mos a
manutenção do texto do projeto. que melhor se amoroa às ne-'
cessidades A escolha em 1ista t r-i p l f ce , entre os mt eçrant es
da carreira, nos parece mais adequada. atendendo as manHes 
tações s tçn t f í cat i vas do "Parquet '", em sua maioria

Pela rejeição

2POOO10-0 CLEONÂNCIO FONSECA PFL
*"''''*****''' PARECER ****"''''***

A emenda do Constituinte Cleonâncio Fonseca. pretende
alterar a redação dada pela ccmr ssão de sistematização sem
contudo alterar-lhe o conteúdo

t, nosso entendimento que quando colocamos os t er-mos de
direção da polícia C1Vll "por delegados de pot tcra de carrei
ra" estamos, obviamente, pressupondo a ex t atênc í a da ca-r-e ir-a
do policial, atendendo, ass im ao que e suqer rdo na emenda

Somos pela sua rejelçào

2POOO'1-8 CLEONÂNCIO FONSECA PFL
******~** PARECER ***"'*****

A emenda obj et tva acrescentar uma al t nea ao ar-r 46 di a-'
pondo sobre a aposentadoria aos 25 anos para aqueles
que exercem efetivamente a função de cct icrai

Lei complementar em v i çor- regulamentou as aposentadorias
especiais Ao mesmo modo, o par-açr-ato 10. do ar t 46 do nosso
Projeto de Constituição tamoem remete a Lei Comp t emant ar- a
regulamentação da matéria

Pela rejeição

----------_...----------------------------------------------------------------~

2POO012-6 ACIVAL GOMES PMDB
********* PARECER "'********

A emenda proposta pelo Constituinte Ac tva t Gomes e tdên
tica à emenda de n 2P-00010-0, que foi por nós rejeltada.

Somos, por conseguinte. também pela reje1ção.
-----------------------------------------------------------------------------

2POO018-5 DIONíSIO HAGE PFL
*******"'* PARECER ****>1<****

Pela aprovação - Tal como propõe o ilustre constituinte.
Com a recente promulgação, pelo Congresso Nacional. do Decre
to Legislativo no. 05/87, o Brasil acaba de completar o pro
cesso de ratificação ao estabelecido na Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar, que resultou na Zona Eccnórm ca
Exclusiva.

2POOO15-1 ROBERTO AUGUSTO PTB
**"'****** PARECER *******"'*

A emenda modifica o par-açr-áro 10 do ar-t c g t do Projeto de
Constituição ao suprimir a expressão "de qualquer espec te",
Entende o proponente que a referida expressão acarretara di-
ficuldades de toda ordem na apt icação adequada dos impostos
realmente devidos A emenda aperfeiçoa o texto do Projeto,
razão pela qual dever ser acolhida

Pela aprovação.

PFLCLEONÂNCIO FONSECA2POO011-8

2P00013-4 VALMIR CAMPELO P"L
"'******"'* PARECER **"'******

E objetivo da emenda sob exame a inclusão, nas üt spos i 

ções Gerais e Transitórias do Projeto de const í turção. de ar
tigo que estipula o prazo de cento e oitenta dias para a U
nião proceder à revisão e atualização dos proventos dos s'=!r 
vidores inativos de modo a ajustá-los aos montantes oer-ceb i 

dos pelos servidores em at tv ioaoe cons ioer-a o autor ser esse
dispositivo complemento necessario ao artigo 48, que prevê a
revisão dos proventos da tnat tv i dade na mesma data e
proporção a modificação da remuneração dos ser-v idor-es em
at ividade

Julgamos, com o autor, que a mer-a garantla de correção
equivalente mantera o fosso existente hoje entre a remunera 
ção do servidor ativo e os proventos de seu s imi t ar- aposenta
do Acolhemos, portanto, a emenda que, a nosso ver. preenche
lacuna existente no projeto

2POO014-2 VALMIR CAMPELO PFL
********* PARECER *********

Sugere o ilustre constituinte a alteração da redação do
artigo 60 do Ato das n taoos tcões Constitucionais Gerais e
'tr-ans t tõe taa.a emenda subscr t t a pela const rtutrrte Valmir Cam
pelo tem a mais absoluta pertinência e merece aplauso. po í s
amplia e reforça o dispositivo. Tal como argumenta o autor
os bens 11 i c í tos acumulados pelos tra.ficantes de drogas foram
financiados pelos proprios viciados, submet rdos a toda sorte
de at tc tamento , exploração, extorsão e chantagem

O parecer é pela aprovação.

2P00016-9 DIONísIO HAGE PFL
**"'****** PARECER ******"'**

Pela aprovação - Tal como propõe o ilustre Ccns t t t uf nte ,
com a recente promulgação, pelo Congresso Nacional, do Decre
to Legislatlvo no. 05/87, o ar-as n acaba de completar o pro
cesso de ratificação do estabelecido na Convenção das Nações
Unidas sobre o Di reito do Mar, que resultou na Zona econõnnca
Exclusiva.

Ha necess rdane , portanto, de compat ibi 1taar- o novo texto
const í tucrona t aos conceitos consubs t anc í ados na c i taca Con-
venção. "

Não é o caso de f i car com uma expressão mats genér 1 ca e
permanente

Temos adotados em tratados e conversões (t r-ans r tor-tos
superáveis pelo tempo) devem constar da cons t t t u t çãc

---------2~~~~~=~--------~Õ~~N~S~Õ-~~G~---------------------------~~L-------

*******"'* PARECER "'*******lI'
A Emenda v i sa excetuar o serv toor- púct rco CiVl1 dos

Mi01st:érios Ml1itares do direito a t rv-e associação s f nc t ca l
e o de greve

Somos pela aprovação nos termos do parecer oferecido à
emenoa co 1et 1va no 2p02039-9

Pela aprovação da presente Emenda.

2POOO06-1 FARABULINI JúNIOR PTB
'1'1/."-**"-*** PARECER *** ... ***:1<*

O autor desta Emenda objetiva assegurar a revisão do
valor de todos os oenee rctos nr-ev toenc t ar-tos já concedidos
até a promulgação da nova constituição.

O autor alega Que, face a expedientes capciosos, os res
ponsave í s pela Previdência soc iar acabaram pr-omovendc.ja acha
tamento do valor dos bener ictos em manutenção, criando, com
isso, entre os aposentados e pensionistas, verdadeira classe
de indigentes

ant er-oemos Que, sem a medida ora sugerida, as inovações
que a Constituinte vem or-ocur anoo inserir no texto da Seguri
aade soc iai resultariam inócuas no tocante ao objetivo maior
de 1mprimir equrtíaae ao s rst ema, porque a nova Carta Magna
mostrar-se-á vo l t aua , exclusivamente. para o futuro, despre
zando varias gerações de velhos e doentes que, não conseguin
do sobreviver com os inexpressivos proventos Que recebem,
cont tnuar iam a comprometer a rrnaqem de nossa legislação soci
al.

2P00004-5 SIQUEIRA CAMPOS PDC
*"'*"'***** PARECER **"'****"'*

A Emenda v i sa ao estabelecer a aposentadoria do servidor
públ rco apos trinta e v mte e cinco anos de ser-v tço , para o
homem e a mulher respectivamente, e, por idade, 65 e 60 anos
para o homem e mulher respectivamente Das inúmeras emendas
encaminhadas emer-qrr-am muitas propostas sugerindo vários
l tmi t es de tempo de serviço e idade para fins de
aeosentador'ia Pudemos concluir que, em relação à questão,
nao há pleno consenso entre os ilustres constituintes. Por
outro lado, não podemos negar que a fixação de limite de
tempo ou roaoe é, de certo modo, subjetiva

Em que pese a argumentação de quantos apresentaram
suj est ões a respeito, optamos por manter o que ja está
consagrado no nosso dtr-erto positivo, o qual subs t st e
por Justas razões soc i a í s e eccnómrcas

2P00005-3 FARABULINI JúNIOR PTB
"'.,",,****** PARECER **"'*"'*"'*'"

O art 124 do Projeto, que transfere a instrução crimi
nal para o Judrc iar-to , ê incompatível com a manutenção, já
assentada, do tnnuer í to pot rcta t

Pela aprovação

2P00007-0 FARABULINI JúNIOR PTB
*****"'*** PARECER ******"'**

A Emenda propõe o acréscimo de rnc í so ao artigo 240, no
sentido de assegurar, no ensino oficial. regime de
semi-internato nas quatro pr- tme t r-aa ser-tas do 10. grau.

O proponente justif1ca a adição apelando para o fato de
que as escolas pr imár-f as do tnter ior- do Brasl1 mlnistram
apenas duas horas de aul a por dia e para o di reito de as
cr vanças permanecerem em tempo integral nas escolas púb1 tcas ,
t icenoc assim preservadas da v roj ênc í a social e do contato
com v i c í os e crimes

Tendo em v i st a as dificuldades do cumprimento desta
proposta, uma vez que nem o ensino fundamental até hoje foi
assegurado oemorr-át rcamente , o relator vota pela rejeição da
emenda.

Pela rejeição

2P00008-B FARABULINI JúNIOR PTB
***"'**"'** PARECER *********

Vem a nosso exame emenda de autoria do ilustre Constituin
te Farabul t n t Júnior, intentando nova redação ao 23 do art
60 do projeto de Constituição, para estabelecer que será a
pl tcaoa a pena de pr-vsãc perpetua para os crimes de seques
tro, roubo, estupro, seguidos de morte, e trafico de drogas

Justificando a sua proposta. o i lustre Constituinte enfati
za que a soc iecaoa bras i te í r-a não suporta mai s a impunidade
que campeia no pais, tornando-se necessario endurecer as pe
nas do Código.

Todo o nosso ordenamento jurídiCO penal e avesso à sua a
p1 tcacão. Tanto assim é verdade que o nosso atual Código Pe
nal estabelece como pena máxima o per~odo de 30Ctrinta) anos,
para os crimes dolosos qual í f í cadcs , com as suas diversas
formas de agravantes

Pela rejelção



Ha necessidade, portanto, de compatibilizar o novo texto
constitucional aos conceitos consuost anctaocs na citada con
venção

Não é o caso de f i car- com uma expressão mai s çenér- i ca e
permanente

Temos adotados em tratados e conversões (transitórios,
superáveis pelo tempo) devem constar da conat r tu tcão

2POOO19-3 NILSON GIBSON PMOB
****",,,,*,,,. PARECER "'********

Pela rejeição, considerando-se que não está acorde com
os princípios adotados no ProJeto da o
Sistematlzação e, inclusive, com a Emenda Coal t tva pertinente

com o parecer que oferecemos à matéria

2POO020-7 JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PFL
*****~*** PARECER **"'******

O autor propõe a realização de eleições gerais em 15 de
novembro oe 1988, e p l et-t sc t to sobre a forma de governo, se
pres1dencista ou parlamentarista, na mesma data

Somos contrários à reallzação de eleições na data propos
ta, tendo em vista a redução de mandatos que vai provocar

O mandato que o povo confer-iu aos seus governantes e
representantes deve ser respeitado e cunpr-f oo

A redução só deve ser admitida em casos excepcionais,
quando os interesses supremos do Pals a exigirem

Quanto ao pt etn sc í t o proposto, também opinamos contraria
mente à sua real í zação tendo em vista Que os eleitores confe
riram poderes aos constituintes para redigir a nova Consti
tuição.

Pela rejeição.

6

de modo a permit i r que os homens e mulheres tenham também o
di reito de determinar o espaçamento entre seus fi 1hos

Inicialmente devemos deixar claro que a definição de
planejamento familiar não pode ser igualada à da determinaç1io
do número de filhos Planejamento familiar é um conceito mui
to mais amplo, contendo, em sua asaênc ra, também o número de
filhos, porém estendendo-se mais alem, abrangendo habitação,
saúde, al tment açâc, educação, emprego, e muito mais

Quanto à i ncl usão da expressão "e espaçamento", parece
-nos que o dtr-e i t o à decisão sobre o número de fi lhos já
traz, implícito, o direito â decisão sobre o espaçamento en
t r-e os mesmos.

Pelo acima citado samos pela rejeição da Emenda

2POOO26-6 BEZERRA DE MELO PMDB
********* PARECER *********

A Emenda propõe a adição da expressão "a ser financiado
na forma do artigo 2311' ao item VII do artigo 241, que trata
do apoio suplementar ao educando.

O proponente justifica o acréscimo afirmando que as
at ividades ali mencionadas se inscrevem perfeitamente nas
definidas em seguridade social, devendo, portanto, ser
financiadas pelos mesmos recursos.

O conceito de seguridade social, adotado neste Projeto
de Constituição, mais amplo Que o vigente, abrange, no
entanto, somente os aspectos de saúde, previdência e
assistência social - esta para a poput ação carente - , sem
incluir estritamente as ações de apoio suplementar ao
educando, ja r manctanas por outras fontes.

O relator vota pela rejeição da emenda,

2POO021-5 NI LSON GI BSON PMOB
"'*"'*"'**"'* PARECER **"'******

Sob o argumento de Que a atual Constituição Federal fixa
em seis anos a duração do mandato do Presidente da República,
o nobre Constituinte Nilson Gibson vem de propor a supressão
do art 40 do Ato das "Disposições const t tucrona t s Gerais e
Transitórias" do Projeto de Constituição, Que impl ica na
fixação em quatro anos do mandato do atual Presidente.

O fundamento de sustentação da presente Emenda sucumbe a
este argumento, inconteste, de Que os eleitos para o mandato
presidencial com inlcio em ts de março de 1985 aceitaram o
honroso encargo sabendo-se detentores de um mandato para um
período de transição pol t t í ca e em razão do Que as
circunstâncias pol i t tcas do r-asoecr tvo per~Ddo é Que deveriam
altar, inclusive quanto ao período os representação, as
normas compat ive í s com o objetivo de pleno retorno do Pa'rs ao
pleno regime democrático, Que e~pec'a}ment expl icou e justi 
ficou a escolha dos e l e t t oa

Em razão de tanto, não ha falar no precedente
constitucional aludido pelo nobre autor da Emenda, só
erig~vel como argumento de sustentação de sua manutenção para
situações de nor-mal rdada e não quando se trate, como "in casu
", de situação singular a extç tr- solução po t tt tca adequada
aos objetivos maiores do fortalecimento das instituições
democráticas neste Pa's

Somos. assim. pela REJEIÇÃO da Emenda

2POO022-3 NI LSON GI BSON
.. *****>I.,/<* PARECER ***'fê'i<****

PMOB

2POOO27-4 BEZERRA DE MELO PMDB
********* PARECER *********

A presente Emenda de autoria do ilustre Constituinte Be
zerra de Melo visa a eliminar os dois parágrafos do Artigo
246 do Projeto, os quais, segundo o Parlamentar, contradizem
o princípio da autonomia untver-sar ta, escrito no caput do
dispositivo As idéias propostas estão, todas, presentes no
texto do Projeto e a intenção declarada do Autor é suprimir a
participação das comunidades no controle da gestão das uni-
versidades, o que julgamos ant t-cemocr-at tco e contrário a05
nobres e superiores obj et ivos da Universidade Portanto, so
mos pela rejeição da Emenda

2POOO2B-2 BEZERRA DE MELO PMDB
********* PARECER *********

O nobre Constituinte Bezerra de Melo pretende,através des
ta Emenda. suprimir os itens I e n, do artigo 247 do Proje
to Justifica o t tust r-e parlamentar que com a adoção do texto
proposto para o citado Artigo, este ficaria mais "enxutcv i r-e
metendo-se à lei ordinária a tarefa de definir quais seriam
as "escolas privadas sem fins lucrativos" ,dlgnaS de receberem
recursos públ icos Não obstante o zelo formal do constitu
inte, julgamos importante. necessar to e ínsubst f tu'ívet a re
dação do artigo, bem como os termos dos seus dois itens,posto
inseparáveis do principio que se quer consagrar. Além disto,
0$ dois ítens instruem claramente o legislador ordinário para
o seu trabalho de regulamentar os mandamentos constitucionais
dirigidas à democratização e melhoria da qualidade do ensino.
Assim, somos pela rejeição da Emenda

A ur-çênc ia da criação dos Tribunais Regionais Federais
ficou r-econhecrda ao ser examinada a Emenda 2POO739-2, cujo
parecer é mant rdo Desnecessário fixar-se, no texto const t
tuctonat , a local í zação dos Tribunais Regionals Federa15 a
serem instalados.

Pela aprovação, portanto, nos termos do parecer à Emenda
2POO739-2.

Pe1a aprovação

2POO023-1 NILSON GIBSON PMPB
.******** PARECER. *********

Pretende o 11ustre Const t tuí nte acrescentar ao art igo 62
das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Pro
jeto de Constituição, dispositivo visando a extinção do Ter
ritório Fernando de Noronha e a reincorporação de sua área ao
Estado de Pernambuco

O parecer é pela rejeição, tendo em v i sta que a criação
de Território, sua transformação em Estado ou sua r-emtecr-a
ção ao Estado de orfgem será objeto de regulamentação em lei
Complementar. (ar-t 20, 40).

2POOO24-0 MARCONDES GAOELHA PFL
•******** PARECER *********

A emenda propõe a supressão do parágrafo 20. do artigo
234, que veda a exploração dos serviços de saúde no Pa i s por
parte de empresas e capitais de procedência ext r-ançe tr-a ,
entendendo que a redação do dispositivo tevar-à a distorções
em sua ap l tcab l l rdade , ademais de ser mat êr i a regulamentar
e não const itucional

O Relator concorda em Que se trata de matéria
r-eçut ament ar-, devendo, portanto. as ccss tve ts distorções
serem previstas e prevenidas em legislação oscect r tca
apropriada t. exatamente por tal razão que a matéria é
SUbmetida â legislação posterior, explicitando o texto
mandamental apenas o sent i do geral que deve ser resguardado,
por ser uma questão de soberania nacional

Pela rejelção

2POOO25-B SARNEY FILHO PFL
**.****** PARECER *.*******

A presente emenda refere-se ao Art 263, 40, do Pro-
jeto de Constituição da Comissão de Sistematização, mudando a
redação do citado artigo, com vistas a eliminar a conjunção
Me", liame entre as expressões "direito de determinar livre
mente o número de seus filhos" e "o Planejamento famil lar".

A justificação apresentada argumenta Que a permanência
da conjunção "e" leva à conclusão de que as duas expressões
acima referidas têm ccnce rtos distintos, e conclui afirmando
que "a det er-mmação do número de fi lhos é o próprio conceito
t écntco-jur-tdtco de planejamento familiar"

Sugere também a Emenda que, apos o vocábulo "número". do
citado paragrafo, seja incluída a expressão lOS espaçamento",

2POOO29-1 JOFRAN FREJAT PFL
******"'** PARECER *********

Vem a exame deste Relator Emenda de autoria do t tust r-e
constituinte JOFRAN FREJAT, intentando dar nova r-edação ao

23 do ar t . 60. do Projeto de Constituição, de forma ares
salvar a legislação penal mi1itar em caso de guerra externa,
quanto à ap'l i cação de "pena de morte".

JU5tiflca o seu Autor que a guerra externa, como atitude
extrema, excepcional iza a apl i cação de norma jur'dica, vi
sando a desistimular as ações inimigas que ameacem os valores
mais elevados e caros à Nação.

Tanto em relação aos militares inimigos como aos integran
tes de nossas Forças Armadas que cal aborarem com as forças
adversas

Entretanto, o art 160, item t r , combinado com o art. 162
e seus itens, ao permtt rr ao Presldente da República solici
tar autorização ao Comgresso nacional para decretar Estado de
Sitio em caso de dect ar-ação de estado de guerra ou resposta
a agressão armada estrangeira, permite várias medidas de
segurança contra a pessoa humana. não tnctu tnoo entre elas a
"pena de morte".

A pena capital aplicada ao saber- das emoções momentâneas
pode ensejar o cometimento de injustiças irreparáveis

Pelo exposto. somos pela rejeição da ressalva proposta •

2POO030-4 OSVALDO BENDER PDS
****"'**** PARECER *********

Pretende o ilustre Constituinte fixar nos 150 Km a largu
ra da faixa interna de fronteira, Quando o Projeta de Const1-

tulnte adota o 1imite alternatiVO de até 150 Km
A redação imperativa do 20 do artigo 22 não nos pare-

ce conveniente, tendo em vista que i1'l ocupação e ut t t tzação
das ár-eas de fronteiras serão regulamentadas em lei comple
mentar, devendo o legislador ter liberdade para estabelecer
cr í t er tos em observância às peculiaridades de cada região.

O parecer é pela rejelção.----------------------------------------------------------------------------
2POOO31-2 RODRIGUES PALMA PMOB
********* PARECER "'********

Pela rejeição, tendo em vista a redação adotada no Pro-
jeto de const tturcão parece-nos mais adequada à disciplina
~fu:~~;r6;~si~~~~n~:snecessárío o acr-ásct ma proposto pelo

As expressões adotadas no texto "organização, garantias
~r~~~igé5~fu~;r~02~~~~r~~i~t~bl1rzação" já compreendem o Que

2POOO32-1 MARCOS LIMA PMDB
*** •• **** PARECER *********

Propõe a Emenda em causa nova redação para o par 43 do
art. 60., que remete à "forma que a lei estabelecer" o exer
cício do direito de reunião em locais abertos ao PÚbl tco ,



pacHicamente, e sem armas, "não ínt er-vmoo a autor ioace se
não para manter a ordem"

Seu autor, Constituinte MARCOS LIMA, just1fica a propo
sição com o argumento de Que o exer-c icio do referido direito
"exige a interferência do poder público para assegurá-lo em
toda a sua p l en t t uda"

Por concordar com os judiciosos fundamentos da emenda,
opinamos pela sua aprovação

2P00033-9 SADIE HAUACHE PFL
*"'****>1.** PARECER ********'"

Propõe o i lustre constituinte modif1car a redação do m
c í so XXVII do artigo 24 do Pr-oj et o de Const i tu í ção , acrescen
tando a expressão "rnob t 1 f zação nac iona t v

Argumenta o autor da emenda, "que o fato de ao Presiden
te da Republica caber decretar mobilização nacional, a qual
Quer momento, impõe a ex i st enc í a de um p l anej ament o pormeno
rizado" feito com antecedência e constantemente atual t zado

O parecer é, pois, pela aprovação por ser a emenda coe
rente com o Que dispõe o inciso x í v do artigo 95, "in fine"

2P00034-7 SADIE HAUACHE PFL
*",*",*",*>1-* PARECER ***"'*"'**'"

A emenda propõe nova redação ao paragrafo 80 do art
60 do ProJ eto

Segundo a proposta, "o crime de terrorismo e os prat ica
dos mediante tortura são mar t ançáve t s , tmpr-escr í t tve ts e t n
suscetíveis de graça, rndu l to ou anistia"

E'mantida a parte f tna l do d í spos i t tvo
Cabe à emenda. porém, a mesma sol ucão Que f 01 dada à de

numero 2p00199-8
Pe1a aprovação

2P0003S-S VALMIR CAMPELO PFL
*****"""** PARECER *********

Intenta o ilustre Constituinte Valmir Campelo oferecer
nova redação ao paragrafo 24 do ar-t 60. do Pr-ojato de Cons
t t t u t çâc (A), de forma a subt r tu i r no seu texto a expressão
"autoridade j ud i c í ár ra competente", por 'autoridade compet en
te"

Em verdade, o texto do pr-oj et o melhor protege o c i daoêc
do comet tment o de ar-tn tr-ar reoaoes por parte de mmv itnros
alçados â conorção de autoridade e mesmo dos integrantes da
pol ic ia c í v í 1 ,ao exigir ordem escr i t a e f undament ada de auto
ridade Judiclaria competente

Somos. pois, pela rejelção da Emenda

2POO036-3 IRAM SARAIVA PMDB
"'***"'**** PARECER ********* _

O acréscimo proposto peca, malgrado louvavel mtenção do
nobre Constituinte, pelo excessivo detalhamento cal idindo com
o princípio de concisão Que deve predominar no texto consti 
tucional A matéria deve ser dlscipl mada no âmbito da legis
lação ordinária

----------------~-~~~:::~_:_~:~~-~:~:~~~~------------------------------------
2P00037-1 IRAM SARAIVA PMDB
********* PARECER *"'*******

A Emenda proposta prevé o eatabe t ec rmerrto , na Lei do
Sistema r mance tr-o. de cr tt sr ros que r-eat r tnj am o fechamento
de agênclas de instituições financelras instaladas em areas
de exploração econômica recente, resultantes pr tnc ipa l ment e
da expansão de fronteiras agrícolas

Em que pese os elevados propôs i tos do 1 1ust re autor,
somos pelo não acolhimento da Emenda, porquanto, se aprovada,
poder ra trazer consequênc í as e resu1tados negativos para
essas regiões, uma vez Que l f mít ar t a também a abertura ele
açênc ras -íe instituições r mancetr-as nestas "areas
pioneiras"

Pela r-ej a icêc
-----------------------------------------------------------------------------

2P0003B-0 IRA\I SARAIVA PMDB
"'******** PARECER '1'********

ObJetiva a Emenda em exame alterar a redação do art 63
do Ato das Dispos1ções Constitucionais Gerais e t r-ans t tor í as
do Projeto de Constituição para exc l u t r os casos de criação
de Estado da vedação imposta à União de assumir encargos com
pessoal tnat ivo e amortização da dívida púb l r ca , interna ou
externa

Na justificação, o Autor alega que o texto aprovaao pela
coarssão de Sistematização atinge apenas o Estado de Goias,
com a criação do Estado de Tocantins, pois em relação aos
outros dc i s-Ror-a íma e Amapá - a, União não tem como se furtar
daque1as responsabil idades

Redigida como esta, a Emenda esta inintel ig~vel, pois
excl ui ndo-se "os casos de cr í ação de Estado", f l ca vedado a
União assumrr "em cecor-r-êncra da criação de Estado os
referidos encargos, o que nos leva a crer que não ficam
exc l u t dcs os casos de cr t açâo de Estado.

Alem disso, entendemos que a União não poda arcar com
gastos adicionais, quando a pretensão e diminuir-lhe a
participação na df st r-ibutção dos recursos públ ices

Diante do exposto somos pela rejelçâo da Emenda

2P00039-B IRAM SARAIVA PMDB
"'*****"'** PARECER *********

A emenda pretende inserir na Cons t í tu rção a obrigatorle
dade de eleições prévias para 8 escolha dos candidatos car t r
dar-tos à Presidência da Repúb l t cav a governadoria dos Estados,
ao Senado e as Prefeituras, assegurando-se ainda aos fi t taoos
participação na elaboração das listas de candrtíatos às elei
ções pr-opor-c rona i s

"O processo de escolha que preconizamos - just if rca seu
ilustre autor - apenas reconhece a Quem de direito cabe tomar
as decisões dentro dos partidos po l i t tcos" A nosso ver, a
proposição não se caracteriza como matéria constitucional, f a
que a Carta não incumbe o papel de ditar pr-mc ip tos de demo
cr-ac ia mter-na aos partidos po l t t f cos Às bases par t tdar í as
cabe empunhar essa bantíe t ra

Pela r-ej e tção é o nosso parecer
----------------------------------------------------------------------------
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2P00040-1 ALOYSIO CHAVES PFL
"'***,.. •.;c*~ PARECER ....."' .... *w*>t*

Lastreada em copiosa bibl iograf18 doutrinária, a emenda
modifica a redação do o i spos t t tvo , suprimindo o termo "con-
venções", com o argumento poderoso de que a oout r ma "e unâ
nime em apontar tratado como sinônimo de convenção" e a con
d i ção generica e abrangente da expressão "tratados" está "na
sua propria utilização pela doutrina nacional e estrangeira"

O t l uate autor da emenda salienta o fato de que, repor 
tando-se a const i tutções br-as t l e í r-as anteriores, o mestre
Afonso Arinos obser ....ou Que, ao serem usadas as palavras "tra
tados e convenções u , para "exprimir o mesmo obJeto jurídico".
t er i a havido "ma técnica const ttucrona t "

Pe1a aprovação

2P00041-0 ALOYSID CHAVES PFL
*......... *** ... * PARECER ***"..,.****

A Emenda dá nova redação ao 59 do Art 6. do Projeto de
const i tutção para exp l tc t t ar que "os direitos e garantias
expressas nesta Constituição não excluem outros decorrentes
do regime e dos or-rnctpros por ela adotados, ou dos tratados
tnt er-nac rona rs de que o Estado seja parte".

O i lustre Autor da Emenda visa, na verdade, a substituir
no texto da Comissão de Sistematização, a expressão "atos
internacionais" por "tratados internacionais" e de que o Pa1s
seja signatário" por "de que o Estado seja parte".

A justiflcação das alterações parecem-nos procedentes e,
por isso, somos pe1a sua aprovação

Pe1a aprovação

2P00042-8 ALOYSIO CHAVES PFL
********* PARECER **,,******

A presente emenda visa a modt e rcar- parte do texto do
art 137 do projetop de constituição

Justifica seu Autor Que da forma como se acha redigido
esse artigo. não terá a Justiça do Trabalho competência
exp l rc t t a para apreciar questões que envolvam outros entes.
senão os Que sejam sujeitos pertencentes a Missões Diplomáti
cas.

Realmente a substituição do texto l'inclusive de missões
d t p l omat rcas acreditadas no Pa'i s" por "inclusive entes de
Direlto Púb l tco externo", trará de forma mdub t t ávet um me-
l nor- aperfel coamento ao texto apresentado pel a Comissão de
Sistematiz.ação

Assim, somos pela aprovação da emenda

2P00043-6 ALOYSIO CHAVES PFL
******"''''* PARECER *********

O conteudo da presente emenda constitui matéria típica
de legislação or-d rnar t a Com efeito, d i snos tções relativas a
di r e i tos previ denc i ar 105 de seri nguei ros e seus dependentes,
máxime de um grupo determinado pertencente a um certo per to
do. ostentam tal grau de especificidade que seria realmente
absurdo prestar-lhes tratamento de natureza mandamental.

Face ao exposto, opinamos pela rejelçào da presente e
menda

2P00044-4 COSTA FERREIRA PFL
********* PARECER *********

A Emenda propõe que se restaure a redação dada pelo 10
suost í tut ivo do Relator (Cabral n, ao caput do artigo 60,
nos termos seguintes

"Artigo 60. a Constitui..ção assegura aos brasileiros e
aos es tr-anqe i r-os residentes no pais a mvtorant t toade dos di
r ei tos concernentes à v i da , à integridade física e moral. à
llberdade e à prosperidade, nos termos seguintes

Como alega o autor
"Trata-se de uma especie de resumo, de uma emenda, reco

mendada pela boa técnica legislativa. em nada alterando o
projeto, apenas o aoer re tçoantro, dentro da nossa tradição
const rtuctonat v

A síntese que f 01 dada ao "caput " é a mai s adequada ao
texto Const í tuc rona t Dispensavel Qualquer exo l rct tação reda
ciona l do mesmo

Pela reJelçâo, portanto

2P00045-2 COSTA FERREIRA PFL
**"'*"'**** PARECER *********

Trata-se de emenda modtr i cat iva da redação do
30 do ar-t rço 263, incluindo limitação Quanto ao númer-o de

dissoluções do v i ncu l o conjugal, permitindo uma única conces
são de divórClO.

Pela rejeição, por não se coadunar com a orientação do
Projeto da Connsaão de St st emat f zação, a qual, a nosso ver, é
a que melhor satisfaz as necess idaoss da sociedade brasi
leira.._- --------------------------------------------------------------------------

2P00046-1 AMARAL NETTO POS
*"''''*''' ... '''*''' PARECER **"''''*****

Tem razão o nobre autor da Emenda ao propor seJ a
aupr tnu da do 20. do ar-t 12, do Ato das Disposições
const í t uc tcna t s Gerais e Transitarias, a expressão
"e Estaduals" D~ fato, os Deputados Estaduais, por não serem
Const i t utnt as , nao se enquadram na exceção temperar la de que

---------_!~~~~-~-~~~~~~~:~-~!~:~~~--~=~~-~~~~~~~~~-------------------------
2POO047-9 AMARAL NETTO PDS
*******"'* PARECER *"'*"'*****

A Emenda em exame acrescenta art igo ao r t tuto IX do Pro
j et o , ~eterminando~que "Lei complementar defm r r-á hipóteses e
cono icões de t sencão t r í butar r a sobre patrimônio e renda de
herdeiros e sucessores de pessoas v r t tmadas por crimes do
losos contra a vida", sob a f us t t t í cat tva de que as maiores
vítimas dos assass matos são os dependentes e fami 1iares do
lide cUJus", pois sobre el es recaem pesados ônus decorrentes de
sua morte, devendo, por isso, ser resguardado o respect ivo
patrimônio e atenuados os CUStos otir-tqatór-ros por te t •

O artigo 172 do Projeto (A) dispõe Que cabe a lei com-
plementar, entre outras mater í as , d ispor- sobre "obrigação,
l~nçamento, cr-adr t o , prescrição e decadênc ia" (item lU, b),
a i mctutnoo-sa, portanto, as hipoteses e condições para con
cessão de isenções t r tbut ár-f as , entre as qU81S, se assim o
i~t~~d:~i~e~~~i;~~~~r comum. poder-a ser contemplada a pr-cpoa-
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2POOO52-S JUAREZ ANTUNES PDT
********* PARECER *****"'***

Pela aprovação, nos termos do Parecer oferecido à Emen
da no. 2p01B1B-1

2POOO53-3 JUAREZ ANTUNES POT
*******"'* PA~ECER *********

Pela rejeição, por não se compat ibil izar com a Emenda
nO.2pOO339-7, a qual oferecemos parecer favorável

Ressalte-se que uma das orr-et r-taes do sistema tributário
até agora aprovado é a de abrigar na Constituição apenas as
imunidades tradicionais, remetendo-se a legislação trrrr-acons
titucional as modalidades de exclusão do créd1to tributário.

Pela rejeição.

A emenda propõe acrescentar dispositivos ao art. 203,
referentes ao s i stema cooperat ívo

A proposta mantém o sistema cooperativista como 110 filho
predi 1eto do ast acce. A esse respeito é pert i nente atentar
para o disposto no 30 da emenda Que atribui, a nf ve I cons
titucional, "imunidade ao ato cooperativo", el iminando a tri-

2PDDD59-2 ELIEL RODRIGUES PMDB
********'" PARECER **"'******

Pretende o r l ust r-e Constituinte Eliel Rodrigues dar nova
redação ao 23 do art 60. do Projeto de Const t tutção, vtsan
do a resalvar, quanto à pena de morte, a legislação penal mi
litar em caso de guerra externa, e, quanto à prisão perpétua,
os crimes de assalto ou r-oubo, seguidos de morte e os de se
questro, de estupro, e de produção ou tráfico de drogas.

Ao justificar a sua Emenda o i lustre Constituinte argui
que se a vida, a existência digna e a integl"'ida fisica e men
tal são direitos e liberdades individuais invioláveis, há de
se estabelecer medidas drasticas àqueles que atentem contra
tais pr1ncipios

A Yl01ênc1a urbana e rural. afirma. caminha a passos lar
gos para a história do medo.

No que se refere à ressalva da legislação penal militar,
quanto à ap l i cação da pena de morte, reportamo-nos aos ar-t
160, II e aos itens do ar t 1ô2 do mesmo Projeto de Consti
tuição que permite várias medidas de segurança contra a pes
soa humana, não incluindo, entretanto, entre eles a pena de
morte

A ap l tcaçâc da pena de morte ao sabor das emoções do mo
mento poderá ensejar o cometimento de injustiças irrepará
veis

Já, no que se refere à pena de prisão perpétua, todo o
nosso ordenamento penal é avesso à sua aplicação, tanto assim
que a pena maior prevista em nosso CódigO é a de prisão por
30(trinta) anos n05 crimes dolosos qual ificados e com as suas
dtver-sas formas de agravamento.

Pela sua rejeição.

2POO057-6 ANTONlD UENO PFL
******"'** PARECER *********

A emenda do nobre const t tu rnt e objetiva alterar o con-
ceito de empresa nactona t , supr imtnco o controle declsório
como condição para aquela caracterização.

É necessário ter presente que o efetivo contr-ole nacio
nal em um determinado empreendimento se expressa por um con
junto de variáveis distintas e tnt er-r-etac tonadas , tais como
o controle do capital, tecnológico, de acesso ao mercado,
etc. Suprimir a expressão "tíac i sór í o" significa pois
abstrair da interveniência desse conjunto de variávies, des
caracterizando a necassár i a diferenciação deste segmento pro
dutivo.

Estudos e pesquisas recentes apontam como insuficiente
o controle de capital, como pretende a emenda, para que se
tenha o domínio nacional num determinado setor Ao contrário,
não são pouco significativas as evidências Que demonstram Que
mesmo em situações de participação minoritária no capital.
sob a forma de "j otrrt-ventur-es ", o controle tecnológico ou de
mercado assegura o efetivo controle do empreendimento por em
presas estrangeiras.

but ação entre associado e cooperativa e entre cooperativas.
Tal medida contribui, ainda mais, para atrelar o sistema coo
perativista ao Estado Numa economia ce mercado, seria consa
grar um grande privilegio do sistema cooperativista em rela
ção às demai 5 empresas

No que se refere aos outros cf spcs í t tvos , no nosso en
tender, eles já estão devidamente contemplados no disposto no
ar-t , 203. 10 do Projeto.

Somos pela. rejeição.

2POOOBO-6 ELIEL RODRIGUES PMOB
*******"'* PARECER *******"'*

O i tusrr-s Constituinte ELIEL RORIGUES propõe emenda ad t-'
t íva que acrescenta um tereei ro parágrafo ao Art. 238

O emenda pretende que as entidades particulares, sem
fins 1ucrativos, venham a merecer reconhecimento, estimulo e
apoio do POder Público, desde que visem a recuperação dos
portadores de deficiênc1a.superdotados, toxicômanos, alcoóla
tras ou outros portadores de desvio do comportamento normal.

O dispositivo proposto repete alguns ccs objetivos fixa
dos como prioritários para a prestação de assistência social,

2POOO5B-4 ELI EL RODRI GUES PMDB
********* PARECER *****"'***

A emenda, sob aná t ise, pretende dar nova redação ao ar
tigo 11 e suprimir seu parágrafo 10 Entende o nobre Consti
tuinte que, na forma como se encontra. o referido dispositivo
contraria os pr-rncíntos democraticos. Embora compreendamos
sua justa preocupação, julgamos Que a redação do artigo 11
constante na nosso Projeto de Constituição está em perfeita
harmonia e, até mesmo, decorre do verdadeiro exer ctcto da de
mocracia. Se a greve é Justa, ainda que nos serviços essencr
a i s à comunidade, não na porque restringir tal dlreito, ainda
que nos serviços essenciais à comunidade Fazê-lo, seria ne
gar a igualdade de todos perante a lei. Convêm lembrar, en-
fim, que os parágrafos 10 e 20. do artigo 11 são bastante
claros com relação à manutenção dos servrcos indispensáveis e
à responsabilidade dos grevistas Acreditamos, pois, Que não
há perigo algum de dano á ordem e aos direitos dos outros
cidadãos decorrente do preceito em questão.

Pela rejeição.

2POO05B-B ANTONIO UENO PFL
********* PARECER *********

ObjetlVa a emenda estabelecer que a Lei não dtscr-tmtnar-á
empresas legalmente constituídas no País.

Não resta dúvida, cabe como primeira abser-vação , Que uma
vez constituídas legalmente no Pais qua1squer empresas estão
aptas a desenvolver as suas at iv tdades . Por outro lado, na
medida em que houve a inserção, no texto constitucional, de
um concerto bem especHico de empresa nacional, a orientação
aí contida se exp l tc t t a , qual seja de marcar um papel estra
tegicamente bem definido para aquela A continuidade do texto
exclarece essa afirmação, na medida em que determina que o
Poder PÚblico dará tratamento preferencial à empresa nacio
nal, quando for adquirir bens e serviços Preferência não se
confunde, de forma alguma, com discriminação ou exclusão,
tanto que o próprio texto admite claramente os investimentos
de capital estrangeiro, desde que exclusivamente no interesse
nacional.

Pela rejeição.--------------------------.--------------------------------------------..------

PFL2POOO5S-0 ANTONID UENO
********* PARECER *********

2POOO4B-7 AMARAL NETTO POS
"'******"'* PARECER **"''''*****

Vem o ilustre Constituinte Amaral Netto através da Emenda
no. 48, ms tst tr- na instituição de pena de morte nas hipóte
ses da lei mil t t ar- em tempo de guerra exter-na. de assalto,
r-oubo, sequestro e estupro, seguidos de morte, assegurando ao
acusado a mais ampla defesa, tnc l us rve at r-rbumdo efeito sus
pensivo aos recursos interpostos para as instâncias or-dtná
rias e extraordinárias e ao pedido do indulto feito às auto
ridades competentes.

Embora os crimes r-el acf onados pelo i rustr-e Constituinte
como pass ive í s da pena capital sejam por demais repudiados
pela sociedade, ensejarão, sem dúvida, seja por deficiência
da defesa ou por fatores circunstânciais ou emocionais,
o cometimento de injustiças ímpos -
e tve ts de serem reparadas.

Pela rejeição

2POOO54-l ANTONID UENO PFL
********* PARECER *********

A emenda tem por obj et tvo promover alterações na norma
do Projeto const rtuc ionat que c isctpt ma a aquisição de bens
e serviços pelo Poder Público Nesse contexto, propõe que a
preferência pela empresa nacional definida na norma se de
tão-somente quando da ocorrência da igualdade de ccndtções .em
termos de preço, qual idade e prazos de execução de serviços

A explicitação pretendlda com a emenda se nos apresenta
desnecessária, haja vista que constitui característica de
processos 1tc t tatór tos a estipulação de condições pertinentes
ao preço, à qual idade, prazo de entrega, desempenho, etc, dos
bens e ser-v tcos a serem adquí r toos pelo governo. Dessa forma,
a preferência à empresa nacional não se exerce de forma in
condicional, mas sim uma vez atendido aquele conjunto de con
dicionamentos t preciso ter presente Que as compras governa
mentais constitui um importante instrumento de política eco
nômica, universalmente uti t tzaoo para a pr-omoção do segmen
to nacional e para a redução de disparidades regionals de de
senvolvimento. Q exerci cio da preferência atende, assim, ao
alcance desses objetivos, e não a exclusão da l tvr-e concor
rência ou a exclusão de empresas estrangeiras, como faz crer
a emenda

Pela rejeição

2POOOS1-7 JUAREZ ANTUNES POT
********* PARECER *********

A presente emenda ocrer tva acrescentar parágrafo ao
art. 60. do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e
Transitórias, no sentido de determinar ás Assemblé,as Le
gislativas a elaboração de seus Regimentos Internos no prazo
de cinco dias, a contar da pr-omutçação da Constituição
Federal

Entende o ilustre Autor da proposta que os Regimentos
em questão foram baixados com base na cons t í t utção
outorgada pe l a Junta Mi1i tar I tornando-se necessári a sua
democrat 1zação.

Em que pese a louvavel preocupação do eminente Autor,
considero desnecessária a medida proposta, desde que
nenhum regimento interno de Assembléia Legislativa poderá
.corm-er tar- a nova Carta Magna, sob pena de nul idade do
dispositivo violador Por outro lado, a pretendida atual i
zação regimental processar-se-á, normalmente, após a adap
tação das Constituições Estaduais à futura Lei Maior
(art. 60., caput i do ADCGT)

Pela rejeição

2POOOSO-9 JUAREZ ANTUNES POT
********* PARECER *********

A presente emenda objetiva deflnir a compreensão do pa
r todo do trabalho noturno, qual a duração da hora e SUa remu
reração O autor just i r tca sua proposição alegando a neces
sidade de garantir ao trabalhador melhares condições de pro-
dução. "Embora sua intenção seja mar rto- ra entendemos Que a
sua pretensão não consubstançia materia const itucional tra-
tando-se, na verdade, de objeto pertinente a lei ordinária
ou, até mesmo, a convenção ou acordo coletivo. Tais data l na
menta não cabem numa constituição onde a preocupação funda
mental é a de estabelecer pr tnc tp tos gerais

2POOO49-5 AMARAL NETTO POS
********* PARECER *********

A Emenda da autoria do ilustre Deputado Amaral Neto,
manda incluir, once couber , d i spos t t ívo prevendo, plebiscito,
120 dias após a promulgação da nova Carta. para decidlr so
bre a inst í tutçãc da pena de morte no Brasi 1.

O tema já fOi longa e exaustivamente debatido nas diver-
sas fases de elaboração da const i tutção , com o consenso de
que não e compat ível com nossa formação e i ndo l e.

PeTa rejeição



ao tempo que ampl ia por demais o espectro das prioridades
consignadas, chegando, mesmo, a incluir os toxicômanos, al
coólatras e outros desvios do comportamento normal, vale di
zer, todos os pacientes psiquiátricos e desajustacos sociais

Ora, a tnt ensão do Artigo 238 e seus Hens é jus!amente
o de estabelecer prioridades a uma pol i t í ca de ass1stencia
social evitando que os recursos d1spon~veis sejam pulveriza
dos, más que, pelo contrário, se atenda aos grupos mais vul
neráveis da sociedade, considerados como prioridade nacional;
Ademais para aqueles portadores de patologias varias, haver-á
sempre bs recursos do sistema de saúde, podendo ser atendidos
no contexto adequada às suas necess iuades

A proposta do nobre Constituinte, pois, encontra-se con
templada em outros dispositivos constitucionais, sendo desne
cessária a inclusão deste parágrafo ao Art. 238, por ser tau
tológica

---------------~~~::_~~~:~~:~:_~:~~_:~~-~:~:~:~~---------------------------
2POOOBl-4 ELIEL RODRIGUES PMOB
********* PARECER *********A presente Emenda do nobre Constituinte Eliel Rodrigues

pretende modif1car o Art 25 do Ato das Dispos1ções Constitu-
cionais Gerais e Transitarias, negando a propriedade
definitiva das terras dos qui lombos às comunidades negras
remanescentes

Alega o Parlamentar que a emissão dos títulos de
propriedade pelo Estado criará "ver-oace í r-os guetos" e a
prática do "apar-the í d" no Brasil. A despeito da preocupação
do Constituinte quanto à possibilidade de segregação social e
desigualdade dos direitos crvts , a nossa posição não enxerga
esses males, porem apenas objetiva legitimar uma situação de
fato e de direito, isto é, a posse e o domínio das
comunidades negras sobre áreas nas quais vivem, real izam a
sua história durante mais de um século, continuadamente,
apesar dos atentados e crimes de toda ordem prat icados contra
as suas cut turas , 1i berdades e di rei tos Os guetos são
fenômenos sociológicos, antropológicos, filhos da História do
Homem e da Civil tzação , e não obras de escrituras públicas
que apenas oficializam o domínio pleno, justo e continuado de
um povo exi lado de sua própria pátria, pela violência e a
injustlça

Pela rejeição da Emenda

2POOOB2-2 JORGE ARBAGE POS
********* PARECER *********

Propõe o autor, com a presente emenda individual, alterar
varios dispositivos do Projeto de Constituição, não havendo
correlação entre alguns deles, o que contr-ar ra o disposto no
item II do art 3 da resolução n. 3, de 1988, da Assembleia
Nacional Constituinte

No exame do primeiro dispositivo que imprime nova redação
ao caput do 3. do art 16, ver i f i camas Que o autor pre
tende el iminar a filiação partidária como condição de elegi
bl1 idade e reduzir o prazo de domicilio eleitoral para cinco
meses

A pretensão do autor não pode ser atendida por contribuir
para o enfraquecimento dos partidos pol i t tces O prazo de
domí c í t to eleitoral deve ser de seis meses

Os demais dispositivos não serão considerados por contra
riarem o Regimento Interno

Pela rejelção.----------------------------------------------------------------------------
2POOOB3-1 JORGE ARBAGE POS
********* PARECER *********

A emenda acrescenta a li nea ao ar t i go 178 vedando a
União Estados, Distrito Federal e Territórios instituir
impostos sobre proventos dos aposentados com mais de 70
anos de Idade

Acreditamos ser mcamvet a vedação proposta, pois
criaria prevl1egio para determinada categoria de contribuinte
o Que projeto cuidou de eliminar

Pela rejeição, nos termos do parecer dado à emenda
2p01579-4

2POOOB4-9 JORGE ARBAGE POS
********* PARECER *********

Emenda que acrescenta ao Ato das Disposições Gerais e
Transitórias artigo permitindo aos atuais Procuradores da Re
pública o exercício da advocacia se optarem pelo quadro su
plementar do Ministério Público Federal no prazo de 180 dias

O fato de virem a optar pela inclusão no quadro suple
mentar referido não significa necessariamente que não venham
eles a se defrontarem com situações t tp tcas do cargo tncompa-
t tve í s com o exer-ctctc da advocacia. As dr soos tções que se
contêm no Projeto (Art. 90 do Ato das Disposições Gerais e
Transitórias) representam o resultado do trato nas diversas
comissões da ANC em que foram examinanas

Pela rejelção----------------------------------------------------------------------------
2POOOB5-7 ROBERTO BALESTRA POC
********* PARECER *********

A Emenda propõe nova redação ao paragrafo 80 do art 190
Bo. do Projeto (A) da Comissão de Sistemat tzação.

Consoante a Emenda, além da tortura, são tambem impres-
cr-t t ive ts , inafiançáveis e não suscetíveis de graça ou indul
to os crimes de sequestro e da prática do terrorismo

Aduz ao texto original, ademais, a regulamentação em lei
das drogas enquaor-áve ts no parágrafo

Somos pela sua aprovação coerentemente com outras Emendas
de 19ual sentido----------------------------------------------------------------------------

2POOOBB-5 ROBERTO BALESTRA POC
********* PARECER *********

Trata-se de Emenda que pretende acrescentar parágrafo
ao art. 237 do Projeto de const í tutção com o objetivo de
estabelecer que a aposentadoria do trabalhador rural ocorrerá
aos cinquenta e cinco anos de idade, sendo-l he assegurado o
piso mmtmo regulamentado em lei

Ao emitirmos parecer à emenda de no. 2P01815-7,
aprovamos a redução do limite de ldade para a aposentadoria
por velhice do trabalhador rural, que está previsto pelo
Projeto de Constituição em sessenta e cinco anos de idade,
para o homem, e, sessenta, para a mulher, fixando-o, pois, em
sessenta e cinquenta cinco anos de idade, respectivamente
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A redução ora pretendida pela presente emenda para
cinquenta e cinco anos de idade, extensiva a ambos os sexos,
parece-nos demasiada e descabida.

Pela rejeição da emenda

2POOOB7-3 ROBERTO BALESTRA POC
"''''****'''** PARECER *******"'*

A emenda, sob anãl ise , visa suprimir o parágrafo 30. do
artigo 7 que trata da proibição da intermediação remunerada
de mão de obra permanente, ainda que mediante locação Enten
de o autor que o referido dispositivo gerará desemprego e di
ficuldade de formação de mão de obra qualificada para substi
tuir o "staff" já existente. Julgamos, porém, improcedente
tal r-actccrntc. Na realidade, a aludida proibição atinge uma
classe de trabalhadores com pouquí ss íma ou nenhuma qualifica
ção. Por outro lado, a hipotese do desemprego inexiste. Seria
ridículo pensar que a necessidade dos serviços hoje realiza
dos mediante locação, desaparecessem com a proibição da in
termediação. Essa necessidade, simplesmente passará a ser sa
tisfeita mediante estabelecimento de relações diretas de em
prego entre trabalhadores e usuários do serviço. A nova norma
Constitucional, longe de prejudicar o trabalhador, visa pro
tegê-lo da exploração que muitas vezes ê vt t tma.

Pela rejeição

2POOOBB-l RDBERTO BALESTRA POC
********* PARECER *"'*******

Propõe-se na emenda, a substituição da expressão Sistema
único de saúde por unificado, para afastar a idéia de exclu 
são de outras formas ou sistemas de prestação de serviços mé
dicos,

Ora, toda forma ou sistema de prestação de serviços
médicos estará automaticamente no Sistema único de Saúde, uma
vez que será ele único Não se trata de exclusão ou de
unificação mas de somação de esforços, de união, com a meta
comum - a saúde do brasileiro

Aliás, a questão é tão - somente de impressões
particulares, uma vez que ambas as palavras - unir e unificar
- são dicionarizadas como sinônimas.

pela rejplção

2POOOB9-0 SOTERO CUNHA POC
********* PARECER *********

Emenda ao ato das disposições gerais e transit6rias, que
modifica as d i spos í ções relativas à aposentadoria do ex-com 
batente

Pela rejt;!ição. nos termos do parecer oferecido à emenda
2p00742-2

2P00070-3 SOTERO CUNHA POC
********* PARECER **"'******

A emenda abrange o 40. do artigo 2B3 do Projeto de
Constituição (A), modificando sua redação no sentido de nele
incluir pr-f nctp to de proteção à vida, desde a concepção.

Visa a Emenda a não deixar aberto o caminho para a prá
tica 1ivre do aborto, ou seja, para impedir que um casal ten
ha, em suas mãos, o direito de decisão sobre vida ou morte do
fllho

Pela rejeição, por referir-se à vida desde a concepção.
Trata-se de posicionamento contrário ao aborto, o que diverge
da orientação adotada pela Comissão de Sistematiza.ção, que
considera a matéria afeta à legislação ordinária

2POOO71-l SOTERO CUNHA POC
***"'***** PARECER *********

A Emenda i ntroduz pequena a lteração ao teX'to do paragra
fo 7 do Proj eto, suor 1mindo as expressões f i na i s " com seus
bens li.

A restrição que a Emenda oferece vulnera e restringe di
reitos consagrados, ínsitos à liberdade de ir e vir, pois não
se pode exigir que aqueles que deixem o Pais aqui deixem os
seus bens, o mesmo ocorrendo com relação aqueles que para o
Bras t l i mtgrem, pai s , como sabemos, nossa economia sempre re
cebeu o reforço de capitais dos que para cá vieram com seus
bens empresas e fami l í ar-es , com o ânimo de permanência defi
nit íva ,

A restrição que a Emenda impõe pode ser prejudicial ao
Brasil.

Pela rejeição, portanto

2POOO72-0 CUNHA BUENO POS
**"'****** PARECER *********

A emenda em apreço merece ser acolhida.
A receita que pode ser suprlda com a venda dos lmóvels

da União não ap l tcaoos em serviços públ icos , como prevê a pro
posta, é vultosa e minimizará, de muito, o deficit públ tco na
ctonar •

Constitui efetivamente incoerência a existência de tan
tos imóveis urbanos ou poder da União, a ela incorporados em
decorrêncla de execução de dlvldas,responsabllidades fiscais
e outras ações congêneres, sem qualquer aplicação verdadeiro
capital público ocioso- o qual deveria, em parte, diminuir a
d tv f da da União ou financiar a melhoria da qualidade de vida
da pcpu l ação

Ao propor a at ienação dos imóveis urbanos em geral não
aplicados em serviço público, no prazo máximo de cinco anos
e os imóveis residenciais não ocupados por servidores. no
prazo máximo de três anos, assegurada preferência para os atu
ais ocupantes , ambos os casos mediante concorrência pública, a
proposição, além do seu sentido moral í sador-, injetará vultosos
recursos na combalida economia do país, a qual temos certeza,
solucionara muitos dos seus graves problemas.

A medida é meritória, altamente moralizadora e deve me
recer a indispensável acolhida dos senhores constituintes

Pe1a aprovação

2POO073-B CUNHA BUENO POS
****"'***. PARECER *********

·A emenda, sob analise, visa dar nova redação ao art 37
do Ato das Disposições Gerais e Transitórias que trata da ex
ti nção do 1nst ituto da enf iteuse.



o proponente introduz importantes modificações no texto,
que o aperfeiçoam, e com as Quais estamos plenamente de
acor-do.

Por esse mot i vo, somos pe 1a sua aprovação
------;~ÕÕ;;4=6---------CÜNHÃ-6ÜENÕ-----------------------------~ÕS---------

*"''''*''''''*** PARECER *******"'*

A presente emenda propõe Que, em 7 de setembro de 1993,
o eleitorado defina, por meio de plebiscito, o regime de
governo que desej a para Pa~s. República Presidencialista,
República Parlamentarista ou Monarquia Parlamentarista;
garante ainda o acesso gratuito aos meios de comunicação, na
forma da lei, para livre divulgação desses sistemas.

Segundo seu autor, o per toco recubt tcano apresentou,
desde sua tnst t tutção por gOlpe militar, uma série de
incidentes que desaconselham sua continuidade, devendo ser
dada ao povo a oportunidade que nunca teve de opinar sobre o
regime ideal para o Brasl1 (pois as Constituições
republ i canas sempre vedaram qualquer proposta tendente a
abolir a RepClblica).

A proposta apresentada pelo autor, qual seja, a
realização de um plebiscito para que o eleitorado se
manifeste sobre a ror-ma de QOverno ideal para o Pa's,
coincide, no global, com uma série de outras emendas
apresentadas por diversos Constituintes. No entanto, é mais
completa que as demais, na medida em que, além de estipular
um prazo razoâvel para a realização da consulta (dando
opor-t untuade a que o eleHorado veja o sistema republicano
parlamentarista em funcionamento), oferece mais uma opção
para o eleitor (a monarquia parlamentarista) e garante o
acesso gratuito aos meios de comunicação. para divulgação das
car-act ee í st tcas de cada sistema

Pela apr-ovação.---------------------------------------------------------------------...------
2POOO75-4 CUNHA BUENO POS
**** .... *** PARECER ...******.*

A emenda. modificando a redação proposta para o parágra
fo 2. do artigo 56, Objetiva supr tmtr o limite máximo (ses
Senta Deputados) para a representação popular dos Estados e
do Dfstrfto Federal na Câmara dos Deputados, mantendo apenas
o l1mite mlnlmo (oito Deputados).

Invoca o e~emplo do Japão, que teria. "cer-ca de mil Depu
t ados " (na verdade são 511) para representar uma população
sempre crescente. Seria o caso de lembrar a composição da Câ
mara dos Representantes dos Estados Unidos da America (pa'i s
que tem o dobro da população japonesa), há muito tempo fixa
da em 435 membros

O certo é que esta é a oportunidade adequada para fixar
a composição de nossa Câmara e para aumentar o número total
de Deputados, face ao nosso crescimento populacional.

A emenda não fixa esse número. Por outro lado, deter-mtna
que o número de Deputados por Estado ou üt st r t to Federal será
estabelecldo proporcionalmente á popu lação.

Convennamos, adotando o argumento da emenda 2p01863-7,
Que não é pcss tve l observar a proporcionalidade. sem a fixa
ção de um número total de membros da Câmara

Pela rejelçAo, nos termos da Emenda No 2P01B63-7----------------------------------------------------------------------------
2POOO78-2 RUBERVAL PILOTTO PDS
********* PARECER *********

Postula a emenda modificação do inciso IV do paragrafo
10. do artigo 262, de forma a substituir a cláusula "a que
Se dará publ fc1dade H pela condtção Hcuja aval i ação será feita
pelo poder público, consut taca a comunidade diretamente inte
ressada na forma da lei".

Em nosso entendimento, a redação or1gina1 permite que
sej am alcançadas, de forma mai 5 adequada, os ob.l et i vos pr-opos
tos pela emenda Com efeito, o inciso IV subordina-se a para
grafo que estabelece incumbências do Poder Públ íco , determ~

nando , entre elas, que esse Poder deve exigir estudo prévio
de impacto ambiental Evidentemente, essa exigência envolve
decidir acerca da adequação do mencionado est uco.

De outra parte, tal como propõe a emenda, o texto do
Projeto, ao ordenar a publ i cação do estudo prévio de impacto
ambiental, enseja a oportunidade de a comunidade expressar
sua opinião, por meio de suas organizações ou por Qualquer do
povo Ademais, o dt spoto na redação origlnal apresenta o as
pecto positivo de não permitir que a clausula "na -forma da
lei" venna a terminar funcionando como medida protelatória à

imediata aplicação do preceito constitucional
Pela rejeição.

2POOO77-1 qUBERVAL PILOTTO PDS
......... ****** PARECER **",* ... ****

O objetivo do autor, através da presente emenda, é o de
isentar os proventos e pensões pagos pela Previdência Social
da i nc í dênci a de qua1quer tipo de imposto

A proposta. a nosso ver, é excessivamente abrangente,
seja no tocante à matéria tributária, saj a no concernente às
pessoas beneficiadas Com efeito. beneficiárlos haverá, prin
cipalmente após a promulgação da Nova Constituição, que ven
cerão proventos e pensões de valor mut t o scoer-tor- ao da. maio
ria dos trabalhadores Brasileiros No entanto. tais privile
giados permaneceriam, graças às disposições ora comentadas,
isentos de todo e QUalquer tipo Cle tributo.

Pela rejefção da presente emenda.

2POOO7B-9 RUBERVAL PILOTTO POS
********* PARECER *********

Busca a Emenda incluir Artigo determinando que não
incidirá nenhum imposto direto ao assalariado que perceber
até vinte vezes o valor do salário mínimo.

A não incidência proposta criaria privilégio para
determ1nada cateçor ta de cont r tbu í nt es , o que se choca com
a estrutura trlbutárla propcsta

Pela rejeição

2POOO79-7 UBIRATAN SPINELLI PDS
********* PARECER *********

O i 1ust re autor da emenda propõe a supressão do art i go
124, Que prevê a criação, por lei, dos ju í zaoos de tnstr-ução
criminal.
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A just1ficação bem argumenta, no sent1do de que a inves
t rçação criminal já se encontra adequadamente otstr tbutoa
entre a autorldade pot í cta) (art. 60. 29), o Ministério PCl
bl í co (ar t 169) e o próprio Poder dud í c í ár í o (ar t 119).

Desnecessária, pois, a previsão do artigo 124
Pel a aprovação.

2POOOBO-l UBIRATAN SPINELLI POS
********* PARECER *********

Objetiva a emenda conferir tmum dade tributara aos
proventos de aposentadoria, pensão e sa Iâr to de até vrnte
vezes o valor do sa t ar to mínimo, como forma de promover maior
justiça social para com o assalariado, o aoosarrtaco e o pen
sionista

Tal imunidade previlegiaria categorias de contribuintes
o Que esbarra na or i ent ação que pr es tdru a estrutura tributá
r-ta proposta

Pela rejeição, nos mesmos termos da emenda 2p01579r4------------ L. _

2POOOBl-9 UBIRATAN SPINELLI pbs
**"'****** PARECER *********

Pretendem os 11ust res autores da emenda em apreço 2 su-
pressão do inC1SO VII, do artigo 70 do Projeto, que assegura
ao trabalhador um salário fixo, não inferior ao mínimo, nos
casos de r-emuner-ação var i áve 1 •

Em nossa opinião, o d1sposHivo objeto da emenda constitui
a garantia efetiva da urnver-sat idade do sarar-to mínimo na eco
nomia nacronat . E satndo que a remuneração por meio de comís-

~~:nt~s~:~ ~~r i~~~~~~~d;e~~~;~rdg g6~~~~~~n~âo~a~~, f~lqU~~-
um mês de trabalho, com um montante inferior ao sa l ar tc' nu n t-'
mo Ora, se ace i tamos o preceito constitucional do direito ao
mínimo salarial, não se Justifica a discriminação de cateço
ganas inteiras de trabalha.dores com relação a esse direito.

A 1iberdade contratual, alegada pelos autores, deve ser
assegurada, e o e no texto do Projeto Seu exer ctc to deve,
contudo, restringir-se aos 1imites ditados pelo int1eresse
público, entre 05 que sobressai a obediência a um m'nimo sa
larial que pcs tb l l í t e a sobr-ev tvênc ia digna do trabalhador e
de sua famí 11a.

Pela rejeição

2POOOB2-7 JOSÉ VIANA PMOB
********* PARECER "'********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda
2P0129B/l.

2POOOB3-5 RONALDO CARVALHO PMOB
********* PARECER ***.*****

A Emenda em exame acrescenta parágrafo ao art igo 189 do
Projeto, para determinar que a União e os Estados repassem
automaticamente, no ato do recolhimento, as parcelas dos
impostos federais e estaduais devidos aos municípios, sob o
argumento de que os atrasos hoje ver tf tcacos em tais
transferências, na forma de quotas, acarretam, pela desvalo
rização, a corrosão dos valores correspondentes.

Em pr une í r-o lugar, deve-se considerar que a arrecadação
dos impostos estaduais e federais é ef et uada , em regra geral,
pela rede bancar i a autorizada, que, caso acottu oa a Emenda,
ficaria responsável pelos cálculos do repasse automático
pretendido, dr f í cut t ando e sobrecarregando as ativldad€ls de
conferência. controle e acompanhamento dos recolhimentos
efetuados

Além disso, tmnecn r ta que as transferências intergoverna
mentais de recursos operassem em favor da e t f minação , ou pelo
menos redução, das desigualdades í nt er-murríc tpaj s e regionais
na distribuição da renda nacional, que é um dos objetivos do
s rstema Tributaria proposto

Pela rejeição.----------------------------------------------------------------------------
2POOOB4-3 RONALDO CARVALHO PMOB
********* PARECER *********

A emenda tem como objetivo rnser ir- no texto const í tuc to
nal as associações micro-regionais, como ent toeoees reconhe
cidas pelos poderes públ icos federal e estadual, para fins de
destinação de recursos ao seu desenvolvimento

O acolhimento da proposta sob exame tnv t ab t l í zavem nosso
entender, a sistemática de discriminação de renda, nos termos
estabelecidos no Capitulo do Sistema Tributário Nacional. Re
gistre-se. por oportuno, que o pr-ocec iment o adotado na repar
tição dos recursos tributários expressa amplo consenso entre
os Constituintes

Pela rejeição

2POOOB5-1 RONALOO CARVALHO "MOB
*******"'* PARECER **"'******

Quer a Emenda tnc lutr na letra llC" do Hem II do Artigo
178 a expressão "as nncr-o-empr-esas definidas em lei".

A medida conferiria tmun f dade tributária em vez do
tratamento especial concscrco às micro-empresas

Entendemos ser mcantve t a imunidade proposta, por caber
à 181 or-mnar ta o tratamento especial mencionado

Pela rejeição.

2poooas-o RONALOO CARVALHO "MOB
********* PARECER ****"'****

Pela rejeição. tendo em vista que a proposição do 111.:5
tre Const ituinte esta adequadamente consuostãnc taoa no artigo
32, i tem II do Projeto de Const i tutção----------------------------------------------------------------------------

2POOOB7-B AFFONSO CAMARGO PTB
********* PARECER **** ....... "'**

Pela r-ej e tção ,
üobj et tvo de estabelecer isonomta saj ár í at entre os ser-

vidores do Poder Executlvo. Legislativo e Jud i c íar í o já esta
amplamente assegurado pelo texto do Projeto. que tem o mer t-'
to de preservar as diferenças de carater individual ou quan-

to ao local de trabalho.

2POOOBB-6 AFFONSO CAMARGO PTB
"'******** PARECER *******"''''

Manda a emenda Que se acrescente como item II do artfgo
199 do projeto de conatut utção, renumerando-se os demais



itens, o seguinte princípio II - Pr-odução de Bens Es-
senciais.

Concordamos com o nobr-e constituinte que o asseguramento
de existencia digna para todos inexiste sem 11 subsistência ll,

sendo esta ccnsequênc ta da 11 produção de bens essenciais II

Adicione-se ainda que a participação desse segmento pro
dutivo na formação do produto, em nosso País. está em níveis
inferiores aos prevalecentes em economias avançadas Tal
constatação conduz a que essa baixa participação reflete tam
bém persistir entre nós uma distribuição de renda desigual e
perversa Pela aprovação.

2POOOB9-4 AFFONSO CAMARGO PTB
********* PARECER *********

Pela aprovação, nos termos do parecer a Emenda número
2P00434-2

2POOO90-B AFFONSO CAMARGO PTB
********* PARECER ********'"

A definiçâo de 1imites de Faturamento, como pretende a
emenda, para efel to de enquadramento de roicr-oempr-eaas não re
presenta matéria Constitucional.

Além do mais, a estipulação de um l imí t e único, com a-
brangência nacional, contraria a diversidade setorial e re-
gional desse universo de empresas, podendo mesmo vir a com-
prometer a eficácia das pol íticas de apoio e promoção ao de
senvolvi mento desse setor.

2POO091-6 BENEDICTO MONTEIRO PMOB
,,**"'***** PARECER *********

O Decreto-Lei nr. 1164, de Oi de abr í l de 1971, foi in-
tegralmente revogado pelo Decreto-Lei nr 2375 de 24 de no
vembro de 1987 A emenda é justa e seus objetivos são corre
tos

Pe1a aprovação

2POO092-4 BENEDICTO MONTEIRO PMDB
**"'****** PARECER *********

A Emenda deve ser considerada coma subst í t ut tva , haja
vista a revogação de Decreto-Lei no 1164, de 10. de abril de
1971, pelo Decreto-Lel no 2375, de 24 de novembro de 1987

Pel a aprovação-----------------------------------------------------------------------------
2POO093-2 MAURíLIO FERREIRA LIMA PMOB
********* PARECER *********

A emenda do nobre deputado Maur' 1 to F Lima adota o ar
tif'cio regimental de partir do Art. 95, Que trata das atri
buições do Presidente da Repúbllca, para modificar outros ar
tigos da Constituição

SUbmetido às dificuldades prõprias deste artifício,
S.Exa. acaba por adotar não um Presidencialismo parlamentari
zado, mas rigorosamente o presidencialismo clássico, uma vez
que a moção de censura é alterada para o quorum de 2/3 O
quorum de 2/3 tnví ab t t tza , na prática, a moção de censura e a
torna um mecanismo meramente decorativo

Existe, além disso, a "falsa U moção de censur-a, por
maioria absoluta. Que tem o efeito de dar "um susto" nos Mi
nistros. Aprovada a moção de censura por maioria absoluta, o
Ministro não cai, só leva um susto

Cabendo moção de censura individual, imagine-se o que
1550 representará em termas de fonte permanente de crises.

Ou sej a gera só a cr 1se po1 ~ t i ca , sem o poder de supe-
ração de impasse, Que é a saida efetiva do Ministro

Além disso, em nossa interpretação, não é matéria corre-
lata às atribuições do Presidente, mas sim da Câmara dos De
putados.

A valer a artimanha regimental de S.Exa , é poss tve l al
terar todo o Projeto de conat t tu tção a partir do Art 95, com
uma "Reação em cadeia", que pode envolver todos os seus arti
gos".

S.Exa. alterou dtspos í t tvos autônomos, ferlndo a Reso-
lução no 3.

No que tange, portanto à tecnicalidade regimental e ao
mérito, somos pela rejeição.

2POOO94-i MAURíLIO FERREIRA LIMA PMDB
********* PARECER *********

O eminente Constituinte MAURíLIO FERREIRA LIMA propõe
emenda modificativa ao item IV do artigo 238, pretendendo ex
pli citar a habi 1 t t ação e reabilitação das pessoas portadoras
de def1clência, "COM OS EQUIPAMENTOS E MEIOS AUXILIARES NE
CESSÁRIOS", alem de substituir a expressão "INTEGRAÇÃO Á VIOA
COMUNITÁRIA", por "INTEGRAÇÃO Á VIDA ECONnMICA E SOCIAL DO
PAís" •

Ora, a habilitação e a reabilitação já pressupõem a ado
ção de quaiquer meios que se façam necessar ros para se lograr
atingi-las. E quanco um dispositivo constitucional assegura
determinado fim está, lIipso facto", assegurando o provimento
dos meios e instrumentos necessários

Por out rolado, a expressão I NTEGRACÃO À VIDA COMUNITÁ
RIA slgnifica o mesmo que INTEGRAÇÃO Á VIDA ECONnMlCA E SO
CIAL DO PAís, pois a integração comun1târia implica o proces
so de dar e receber, produzir e ser recompensado, aceitar e
ser aceito. Se acaso não bastasse esta exegese, o item !II do
mesmo artigo preconiza A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE
TRABALHO, que conjuntamente â expressão INTEGRAÇÃO À VIDA CO
MUNITÁRIA, do item IV, obarcam inequivocamente a expressão
proposta na emenda ao Projeto de Constituição

Face ao exposto, compreendemos ser a modificação sugeri
da desnecessária, pelo que somos pela sua rejeição.

2P00095-9 ANTONIOCARLOS MENDES THAME PFL
********* PARECER **"'******

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido á Emenda
no. 2P02038-1.

2P00096-7 ANTONIOCARLOS MENDES THAME PFL
********* PARECER **"'******

Pela aprovação, nos termos do parecer emitido à Emenda
no. 2POOOO6-1.
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2POOO97-5 ANTONIOCARLOS MENDES THAME PFL
*"'*"'***"'* PARECER *******.1:*

A propaganda está em nosso sistema de mercado,
indissocialmente 11gada à produção e ao consumo, criando e
impondo padrões de comportamento econômico.

Faz-se necessario incluir a propaganda no rol das
matérias de competência legislativa concorrente dos Estados,
Munic~pios e União

Pela aprovação.

2POO09B-3 NABOR JúNIOR PMDB
*******"'* PAREC.ER *"'*******

Aprovada I
A matéria já foi contemplada nas definições transitórias,

art 60 de forma favorável A emenda é maí s abrangente e
~~~hor colocada no corpo permanente do Projeto de copst t tur-

2P00099-1 NABOR JúNIOR PMOB
********* PARECER *********

A Emenda tem corno escopo determinar que a apl icação dos
recursos destinados a operações de créditos de fomento seja
efetuada somente através das tns t í t ulções financeiras

oficiaiS .
Em que pese os elevados propósitos do ilustre autor,

somos pelo não acolhimento da emenda, uma vez que a situação
já está prevista no Projeto de Constituição, no capitulo
referente ao Sistema Financeiro Nacional, art 228, 20.

Pela rejeição.

2P00100-9 NABOR JúNIOR PMOB
***-****** PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer emitido a Emenda
No. 2P 00043 - 6

2POO101-7 NABOR JúNIOR PMDB
********* PARECER *********

Visa a Emenda reduzir o quór-um previsto nos 50. e 60
do Artigo 184 do projeto de dois terços para maioria absolu
ta do Senado Federal na aprovação de a t rquot as do ICM

Entendemos que o quorum especi a 1 deve ser mant i do para
aprovação daquelas at 'quotas, em razão de sua importância
amp1 t t ude nac i ona 1

Pela rejeição

2P00102-5 ANTONIO FARIAS PMB
********* PARECER *****"'***

O nobre constituinte Antonio Farias manda incluir no Ato
das Disposições Constitucionais Gerais e rr-ans i tór-tas dispas;
t tvo no sentido de que os partidos com registro provisório
até a data da promulgação da Constituição estejam hab t 1t taoos
a concorrer às eleições que serão real tzadas em 1988.

Ocorre que a pretensão constante da emenda Já encontra
guarida no texto do Projeto de Constituição da Comissa5 de
Sistematização, mais precisamente no lo.art 49 Ato das Dis
posições Constitucionais Gerais e Transitórias, in ver-b t s "
registro pr-ovteór to . defere ao novo par-t roc todos os direi
tos, deveres e prerrogativas dos atuais inclusive o de oar-r t
cípar-, sob legenda própria das eleições que v-er-em a ser re
alizadas nos doze meses seguintes à seu formação'l

portanto,a pretenção do atuante Parlamentar já está con
templada no texto do Projeto aprovado pela referida Comissão
Destarte, opinamos pela rejeição da emenda

2P00103-3 ANTONIO FERREIRA PFL
********* PARECER *********

O eminente constituinte ANTÓNIO FERREIRA apresenta emen
da modificativa ao artigo 29, das DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS,
rementendo à lei or-otnár ia a regulamentação do disposto nos
nos incisos V e VI do Artigo 37 e do inciso I do Artigo 239

A proposta fica prejudicada, na medida em que a princi
pal preocupação do nobre Const Huinte é a situação futura dos
funcionários das entidades de assf st ênc ia social, t a rs como
a LBA.

O Que está disposto no texto constitucional não implica
na desat tvação destas entidades, mas, sim, na sua necessária
descentralização pc l 'i t t co-admtn t at r-at rva Desta forma, os
serviços prestados pelas instituições atuais não terão solu
ção de continuidade e o relator, preocupado com a preserva
ção do vínculo empregat'clo dos funcionar 105 dessas entida
des, deu nova redação ao texto do Artigo 29, prevendo a ces
são, por convênio, dos funcionários das atuo roas institui
ções

Somes, pois, pela rejeição da emenda
----------------------------------------------------------------------------

2P00104-i HENRIQUE CÓRDOVA PDS
***"'***** PARECER *********

O i lustre Constituinte Henr rque Córdova propõe emenda, v t-'

sanco dar nova redação ao parágrafo, do art.6D do Projeto de
Constituição, com o objetivo de assegurar a qualquer pessoa,
física ou Jurídica, o direito de petição, reclamação, repre
sentação e de queixa contra atos ou omissões dos poderes pú
bl tcos que ameacem seus leg'itlmos interesses bem

como o direito de obtenção de certidões junto as reoartições
públicas necessárias à prova de suas alegações ou ao esclare
cimento de situações, independentemente de pagamento de emo
1umentos e taxas.

O objetivo principal da emenda é dar ampl r tude e clareza
ao texto, como afirma o seu autor.

a dispositivo está redigido de forma clara, objetiva, as
segurando a todos os cidadãos o direito de petição aos
Poderes Púb I tcos em defesa de seus direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder.

De outra parte, é de se destacar que a Proposição possui
elencada nos 4B, 49, 50, 51, S2, 53 e 55, do art. 6 vá-
rios instrumentos legais que a pessoa física pode ut t 1 í zar
para a defesa de seus interesses, tais como: "habeas corpus",
mandado de segurança, mandado de injunção, "habeas dat a", a
ção popular, e, tnctus ive , a ação de inconstitucionalidade

De forma que, pelo exposto, entendemos d í sp í c tendo alte
rar a redação proposta.

Pela rejeição



2P00105-0 HENRIQUE CÓRDOVA PDS
*****"'*** PARECER *********

O ilustre Constituinte HENRIQUE CORDOVA apresenta emen
da propondo a fusão dos incisos V e VI, do Artigo 238, do
Projeto de Constituição

A emenda proposta é pertinente e, de fato. sem deixar de
contemplar os portadores de deficiência e os cidad5es maiores
de sessenta e cinco anos, incapazes de prover a própria SUb
s í st êncta , consegue s ímpt t f tcar- e sintetizar o dfspos í t tvo
constitucional.

De outra forma, ainda consegue garantir ãs pessoas maio-
res de sessenta e cinco anos e merecedores do beneficio. o
"quantum" de um salário rm n tmo, o que não foi previsto no
texto do Projeto de Constituição.

Pela sua procedência e justeza, somos, pais. pela apro
vação da emenda

2POO10B-B HENRIQUE CÓRDOVA PDS
******'*'** PARECER *****"'."'*

Pretende o ilustre Constituinte suprimir do inciso 11 do
Art. 22 do Projeto de Constituição. as palavras "as terras
marginais" e lIe as praias f1uviais u

O parecer e pela rejeição, tendo em vista aprovação da
emenda coletiva relativa à disciplina da matéria.

2POO107-B HENRIQUE CÓRDOVA PDS
********~ PARECER *********

la i lustre Constituinte visa, com a presente Emenda, a
alterar a r-eoação dos 10 e 20. do artigo 72, para, no
primeiro incluir, no dire1to de representação pr-opcr-c tonat
nas Comissões os blocos parlamentares e, no segundo para
especificar detalhadamente, a competência das Comissões

lnobstante o elevado propósito do Autor a Emenda deve ser
rejeitada uma vez que trata de matérta regimental.

Pela rejeição.

2POO10B-4 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB
***"'***** PARECER *********

Propõe o autor a coincidência de eleições e mandatos.
Trata-se de uma. questão polêmica, que os pot t t tcos vêm

debatendo há várias décadas
Os que a defendem, a1inham, dentre outros argumentos, as

vultosas despesas que as eleições frequentes acarretam.
A não coincidência e defendida sob o ponto de vista de

que as eleições frequentes, a cada dois anos, por exemplo.
contribuiem para o aperfeiçoamento das instituições po1~-

ticas e democráticas Quanto ma i s o eleitor votar, melhor
será para a democracia.

Somos, por-tanto; pela tncornc tcênc te de eleições e manda
tos

Pela rejeição.

2POO1D9-2 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB
********* PARECER *********

A emenda objetiva alterar o art. 107, "caput ", de modo a
permitir que qualquer brasileira nato, maior de trtnta e cin
co anos, e não apenas os congressistas, possa ser nomeado
pelo Primelro-Ministro.

Ao adotarmos o parlamentarismo, temos de adequá-lo à si
tuação or-asi tetr-a. Pode ser até que em Pai ses onde a eleição
direta não seja um pr-tncf pto geral, como o está sendo e será
do Brasil, se pudesse adotar a fórmula proposta. No nosso ca,
50 porém, a legitimidade para ocupar funções de relevância
púb1 í ca há de assentar-se na confiança do eleitorado.

Dessa forma, parece-me que a opção adotada no projeto é
a mais coerente com a real idade nacional

Pela rejelção.

2POO110-B JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB
********01' PARECER ***"'*****

Na área do serviço público, a necessidade do trabalho
deve ser avaliada e oet er-mtnaca pela administração pública,'
diferentemente do que ocorre com a área privada, onde o pres
tador de trabalho pode ter mator arbltrio SObre a época que
considera maí s oportuna ou proptcf a para sua aposentadoria.

O Estado não pode permitir uma poss íve t flutuação fndfs
ci pli nada dos seus recursos humanos

Somos pel a rej el ção,

2PD0111-4 JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB
********* PARECER *********

O ilustre Constituinte pretende, com esta emenda acres 
centar artigo à SUbseção I do CapHulo I, r t tuto IV para dis
ciplinar a revisão constitucional a ser realizada a cada cin
co anos, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Con
gresso Nacional, na forma que a lei estabelecer

Na justificação, argumenta que se optou por uma Carta a
nal í t tca impõe-se a sua revisão periódica para mentê-1a sem 
pre atual.

lnobstante os elevados propósitos do seu autor a Emenda
deve ser rejeitada pelos mesmos argumentos Que expedimos ao
exarar o parecer na Emenda no. 2p01759-2, de autoria do Cons
tituinte Ronan Tito

2POO112-2 ANTONIOCARLOS MENDES THAME PFL
********* PARECER *********

A presente emenda visa completar o parágrado IV do arti
go 10 que estabelece a competência da Assembléia ~eral em fi
xar a contribuição da respectiva categoria.
no Projeto de Constituição não está
Constituição não estã expl tct taoa a obrigatoriedade da con
tribuição sindical e, consequentemente, a redação oferecida a

---------_:~~~::~.:.~:::~-~~.:_:~:_~:~~-~~~~~::~~:._------------------------
2P00113-1 TADEU FRANÇA PMDB
******01-** PARECER ***"'*****

A emenda propõe a inclusão no artigo 60 de dispositivo
atinente a penhora de bens, para que esta não incida sobre
imóvel residencial, quando o devedor não possua outro imóvel.

Sem embargo de representar uma espécle de proteção ã fa
mília, a proposta contida na Emenda restringe direitos, como
a hipoteca, a penhora e outros, consagrados no Direito Civil
e na pr-ocessuat ust tca

Pela r-ej e tção , portanto----------------------------------------------------------------------------
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2P00114:9 TADEU FRANÇA PMDB
.******** PARECER ******..**

O eminente const t tutnte TADEU FRANÇA pr-opõs emenda suns
i~Á~~;~3R~~SArt 1go 29 e seus par-aqr-aros , DAS OISPOSIÇOES

Conquanto de excelente intenção, o conteúdo do substitu
tivo, ao nosso ver, não acrescenta maiores contribuições ao A
rtigo 29 do Projeto de Const t t uf ção ,

Ademais, a única frase que acrescenta matéria nova é a
que diz li O plano deve prever cooperação técnica financeira
às arímtnst r-ações mum c tpa f s , além de mecanismos e estratégias
de co-participação e co-gestão administrativa pela comunidade
na execução de suas ações 11

O Artigo 239, em seus tncrsos 1 e 11 já prevê como dire
trizes às ações governamentais na área de ass í stêncra social
o pr-et endrco pelo ilustre Constituinte, sendo tautológico '
qualquer acrescentamento neste sentido

Somos, pois, pela rejeição da emenda.
--------';~;;;;~~5:;---------~~~~~-;~~Nç~----------------------------~;~~------

.... "'***'1<** PARECER *********
A Emenda do nobre constituinte propõe alteração na

redação do 20 do art tço 2BB do Projeto (A) da Comissão de
Sistematização Fundamenta a sua proposta atraves do
argumento de que é Questão de honra nacional a defesa das
ter-ras dos ~ndios, tanto solo como subsolo pois esta é a
condição de sobrevivência das populações l~digenas. Assim, a
profanação de suas terras, bem como as agressões externas
praticadas pelo homem têm provocado a morte da fauna, flora e
índios brasileiros. Embora concordemos com as questões postas
na justificação do autor da emenda, optamos pela sua
rejeição, pois foi acatada a proposta de supressão do
referido 20 do artigo 268, cont roa na emenda de no.
2P01471-2, apresentada pelo ilustre constituinte Alceni
Guerra, por estar a matéria contemplada no artigo 206 do
~~nr~~o(~1 ~~e~~~~ssão de Sistematização. Somos pela

---------;~;;;;~~~:~---------~;~~Ü-;R;NÇ;----------------------------~;~~------.

********* PARECER *******"'*
Tal como está estatuido no Ar t 224 do Projeto Final da

Comissão de Sistematização o recesso à terra. por parte do
estrangeiro como pessoa jur1dica, fica na depdedªncia da au
torização do Congresso Nacional. Ao invés de vedar de manei
ra absoluta, a aquisição de imóvel rural, entenderOOs t s apro
priado o estabelecimento de instâncias decisórias as quais o
assunto deve ser obrigatoriamente submetido E para resguar
~ar_o interesse públ tco, o Congresso Nacional parece-nos o
orgao mais adequado dado o caráter de representação Que o re
veste. Ademais deste posicionamento, no capo I do t i t u l o VII
do Projeto, trata-se da Questão do capital estrangeiro no
pa i s em carater global, portanto apl rcáve t ao tema do Art
224. Como os Art. 200 e 201 não vedam de plano a participação
g~r~~~~i:~.estrangeiro em geral não haveria porque fazê-lo no

pela rejelção
-----------------------------------------------------------------------------

2POO117-3 PAES DE ANDRIIDE PMOB
********* PARECER ********* IJ

A emenda propõe tncrutr . no rol das competências da
União, organização do s t s tema nacional de emprego, tnctus ive
no que dtz respeito ao ônus de eventuais problemas criados no
~~~~~dO de trabalho e na intermediação de mão-de-obra no

A suj estão do ilustre Constituinte parece-nos convenf en
te, mas para figurar no êmbtco da legislação or-dtnácta , não
sendo neceesár-ro eleva-la à ca taçor-i a de no-ma constitu-
cional

O parecer é pela rejeição
-----------------------------------------------~-----------------------------

2POOllB-l HELIO ROSAS PMDB
********'" PARECER **A<****"''''

bli co~~ata-se de Emenda que em muHo agrava as despesas pú-

Pela rejeição.

2POO119-0 HELIO ROSAS PMDB
********* PARECER *********

A Emenda pretende que seja "contado para todos os efel
tos". o per~odo o mandato parlamentar "não cumprido em
decorrência de cassação ou suspensão de direitos pot f t tccs
por Ato Inst teuc tonat e • E manda que as Leis que dispuserem
sobre Institutos ou Fundos de Pensão ou Aposentadoria das Ca
sas Legislativas sejam adaptadas para cumprimento dessa dis
posição

O parecer aceita ou rejeita a Emenda, não pode alte
rá-la A reivindicação é Justa, eis que se refere apenas ao
mandato violentamente interrompido.

No âmbito federal, tal providência já está em vigor,
desde a Lei no. 7 586, de 06 de janeiro de 1987 Resta ao le
gislador estadual inclui-la na leglslação reguladora dos Ins
titutos ou Fundos de Pensão locais, com as cautelas constan
tes daquele9d~ploma legal ou as possibilidades e maoce n-as
dos r-espect tvos 6rgãos.

Na impossibil idade de sugerir nova redação à Emenda, ex
pl icitando Quanto acima se expôs, meu parecer é pela sua
reje1ção.

Brasília. 19 de janeiro de 1988.
Constituinte NELSON CARNEIRO

(*) O Senhor Relator Bernardo Cabral declarou-se impe
dido de oferecer parecer sobre a presente Emenda

2POO120-3 EZIO FERREIRA PFL
****"''''*** PARECER ******>1<**

A emenda propõe ampliar o princípio de tnvtotatn t icaoe
do mandato dos vereadores, inscrito no inciso II do artigo 32
do Projeto de Constituição, de modo a abranger tambêm os de
putadçs estaduais e prefeitos

A imunidade, assim como a tnvrot ant lidade, são garantias
do mandato parlamentar e não do mandato executivo Existem
não como pr tv í légios dos senadores, deputados e vereadores,
mas sim como meios de assegurar o bom o livre desempenho da
representação poput ar.
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A modificação pr-opost a peca pelo excess ivo detalhamento,
contrariando a pr tnc ip to de concisão Que deve predominar no
texto constitucional Por outro lado, a imunidade dos edis es
ta co-is tcnaca no Projeto de co-rs t t tu tção de forma análoga à
empregada para os parlamentares federais e estaduais.

O parecer é, pois, pela rejelçáo

condições exclusiva o reg1me jurídico apt rcáve t ao Ministerio
Público

~ de toda oportunidade a proprosta, o procuratório da
União não se confunda com as funções t tpf cas do Ministério
Públ tco , que deve ter tratamento espec tr tco

Opinamos pela aprovação da Emenda.

2POO 125-4 THEODORO MENDES PMDB
********* PARECER "''''*****'''*

Tendo a emenda no 2P02040-2 outorgado tratamento mais
completo à matér ra. opino pela rejeição

2P00127-1 IVO MAINARDI PM08
********* PARECER *********

A Emenda dá nova redação ao parágrafo 20. do art. 153
vedando que se ext enda aos Procuradores da União quando em

A Emenda busca modificar a redação do parágrafo único
do artigo 155. que dispõe sobre a l e t complementar que
or-çamzar-à a Defensoria Púb l ica, suprimindo a expressão que
assegura regime jur~dico tdênt tco ao do Ministerio PObl ico.

As razões aduzidas são convicentes. Pela aprovação

2P00122-0 ALEXANDRE COSTA PFL
********* PARECER *********

A fundamentação das promoções e cotas do Ministerio Pú 
bl í co const r tut o fulcro do texto O projeto fortalece o ór- 
gão do Mlnistério Público, exigindo, todavia, circunstanciada
fundamentação, quando se trata de diligências investigatórias
e instauração de tnquer í t o policial. As razões aduzidas na e
menda não nos convencem, pois a cota de "mero expediente" po-
dem ser fundamentadas, embora conc isamente Demais disso,
convém não esquecer que a norma const i tuctonat seá devidamen
te adequada no COd1g0 de Processo Penal, com as alterações
cabíveis.

Pela reJeição

2P00134-3 CHAGAS DUARTE PFL
********* PARECER *********

A emenda altera a redação do 20. do artigo 263, tornan
do indissolúvel a união conjugal, just1ficando ser o divórcio
elemento desagregador da famll ra.causaoor de efeitos devasta
dores, principalmente sobre os filhos do casal

Pela rejeição, com base na argumentação ot er-ec roa a
Emenda no 2POOO45-2

2POO133-5 CHAGAS DUARTE PFL
********* PARECER *********

A presente emenda propõe alteração na redação original
do caput do art1go 268 do Projet" IA) da Comissão de
Sistematização, sugerindo a supressão da expressão 11

de posse imemorial onde se acham permanentemente
localizados. 11 por ". por eles habitadas 11 A
emenda foi rejeitada pois foi acatada a proposta contida
na emenda de número 2P 01471-2 de autoria do nobre
Constituinte Alcen1 Guerra, que trata da mesma matéria,
modificando de forma clara e racional a redação original do
dispositivo em pauta.

Assim, foi subst ttuf da a mesma expressão do texto do
Projeto (A) da Com1ssão de Sistematização por". que
ocupam ••• ", por entendermos que a expressão sugerida
oferece maior garantia à terra necessária à sobrevivência
flsica 2 cultural das populações 1nd~genas, impedindo
interpretações outras que possibil item a violação deste
direito fundamental dos índios Somos pela rejeição da
emenda.

2POO128-9 CARLOS VINAGRE PMDB
********* PARECER *********

O texto do art 156 30 trata da elaboração de proposta
orçamentaria Não se justifica que a Constituição estabeleça
regras, sobre execução do Orçamento especialmente para este
ou aquele órgão do Poder Executivo.

Pela rejelção.

2POO130-1 CARLOS VINAGRE PMOB
********. PARECER *********

A fórmula adotada pelo Projeto, ao conferir à Le i
Complementar a organização do Ministério PÚblico, melhor
discipl inar a matéria

Ressalte-se que a legislação complementar deverá tratar
das prerrogat tvas do Procurador-Geral

Pela reje1ção.

2POO131-9 CHAGAS DUARTE PFL
** ... ****** PARECER *********

A Emenda, propõe o acresci mo de parágrafo ao artigo 60.
do Projeto, estabelecendo a tipificação do crime de aborto em
lei penal, ressalvando os casos de perigo de vida para a ges
tante.

A matéria ê redundante ou desnecessária, uma vez que o
Codigo Penal Brasileiro não só tipifica o crime de aborto,
como prevê as exceções em que o mesmo é adrnt t ido perigo de
vi da para a gestante e estupro

Pela rejeição.

2POO135-1 ANTONIO SALIM CURIATI POS
*** ...... "'*** PARECER ***"'*****

Modificando a redação do capu't e dos parágrafos 2 e 3
do ar t tpc 56, a emenda propõe seja reduzido, para
225. o número de Deputados Federais eleitos nos Es-
tados e no Distrito Federal, e para 3, dos eleitos
em cada Território, além de fixar a proporção de
um representante para cada 500 mi 1 habitantes e
o '1 imite mrntmo de 4 deputados em qualquer Estado.

Considerando o aumento da população e a criação de novos
Estados, deve-se aumentar, e não reduzir, a representação do
povo na Câmara dos Deputados

A aprovação da emenda resultaria que um Deputado Federal
representaria 500 mil habitantes; atualmente ele representa
em média 300 mil habitantes Por conseguinte, diminuiria o

2P00129-7 CARLOS VINAGRE PMD8
********* PARECER *********

Não nos parece aconselhável a posisão Constitucional de
equiparações de vencimentos no serviço pub I í co , pois podem
elas servir de precedentes para outras equiparações
injustificáveis e será conferidas pela Lei.

Pela rejeição

2P00132-7 CHAGAS DUARTE PFL
********* PARECER *********

Postula a Emenda nova redação ao artigo 269, segundo a
qual o conceito de "ter-r-as de posse imemorial dos índios" de
veria ser subst t tutco pelo de "terras habitadas pelos índios",
e o parágrafo ia. ser suprimido, mantendo-se os demais dispo
sitivos originais.

Julgamos pertinente a preocupação do eminente Constituinte
com respeito a substituição da expressão constante do texto
original, a qual, devemos reconhecer, apresenta caráter um
tanto vago Entretanto, parece-nos mais preciso o conceito
proposto pela Emenda 2P00281-1, o Qual foi por nos acolhido

Ademais, cremos tmcr-esctndtve t a manutenção do paragrafo
10 do artigo 269, com a redação proposta pela citada Emenda
2P00281-1, a fim de definir com o necessario rigor O objeto
da norma do caput do menci onado art i go

Bem assim, somos de opinião que a supracitada Emenda
2P00281-1 oferece redaçã~ apropriada aos paragrafos 20 e
30., bem como sugere a oportuna inclusão de novo parágrafo ao
artigo 269, conforme as razões aduzidas no parecer àquela
Emenda.

Dessa forma, somos pela rejeição.

PMDB2P00126-2 JOS~ COSTA
********* PARECER *********

2POO124-6 JOFRAN FREJAT PFL
********* PARECER *******"'*

A emenda propõe que 05 Decretos-Leis que não tenham sido
aor-ecrados pelo Congresso Nacional até a promulgação da Cons
t itUl ção sejam considerados rejeitados

Entende seu autor que o Decreto-Lei e um instrumento de
usurpação, pelo Poder Executivo, das prerrogativas do Poder
Leç f s l at tvo , tendo sido suprimido do Projeto de Constituição
e substituído pelas medidas provisórias, Que devem ser subme
t idas de imediato ao Congresso Nacional, sob pena de terem
seus efeitos anulados ate a origem se não forem, no prazo de
30 dias, convertidas em lei

Em que pese as louváveis intenções de seu autor, não po
demos aoovar a emenda apresentada, pois, caso se torne ímpos
s ive t ao Congresso Naclonal apreciar os Decretos-Leis ainda
pendentes de aprovação, o que é bastante provável, devido aos
trabalhos da própria Assemb1eia Nacional Constituinte, ocor
rerá a rejeição em bloco de uma série de medidas, muitas de
las indispensaveis ao funcionamento da economia do País, sem
que com lSSO se obtenha qualquer vantagem que compense os
problemas que serão gerados.

Pela rejeição.

2P00121-1 EZIO FERREIRA PFL
********* P~RECER *********

Sugere o eminente co-ist í tutnt e ÉZ10 Ferreira, por meio
da presente Emenda. seja acrescido ao art 89 do Projeto pa
rágrafo segundo o qual "ao M1nistério Públ rco junto aos Tri
bunais de Contas. ap t icam-se as disposições contidas no Inci
so VI do ar t 113, no art 114 e nos parágrafos dos art i gos
156 e 157

O ocj et tvo da pr-opos i tur a , segundo a Justificação, é "dar
ao Mln1stér10 Públ ico dos Tr rbuna í s de Contas as mesmas
prerrogativas e a mesma dlgnidade funcional dos membros do
Ministerío Púb11CO Judiciário"

Bem é de ver, a nr-opos í t o. que o MimstérlO Público, nos
termos do Projeto(art 157), compreende cinco(5) ramos, a
saber

I - o Ministério Púb l rco Federa1;
II - o ~imstério Público Ml1itar,

!II - o Ministério Púb l tco do Trabalho;
IV - o N1inistério PÚb1 tco do Distrito Federal e dos

rer-r í t cr ios , e
V - o Ministerio Públ í co dos Estados
Dal ressalta ev rdent e , a nosso ver, que tnex í st r-á ramo

especial do Mimsténo Público junto ao Tribunal de Contas,
devendo funcionar, portanto, perante aquela Corte, órgãos do
propr ro Mimsteno Púb l ico Federal, a quem Ja são ap l icaveis
algumas das disposições referidas pelo eminente Autor

Ademais , não há como ap t icar-rse ao Ministério Público, no
caso, a regra do art 114 do Projeto, haja vista que a
composição da Corte de Contas obedece a critérios
espec í t rcos , em que, a exemplo de outros tribunais
superiores, não prevalece o quinto previsto no sobredito art
114

Nosso parecer, ass tm, é pela reJelção da Emenda

2P00123-8 JOSE CARLOS GRECCO PM08
********* PARECER *********

A Emenda v i sa a dar nova redação ao artigo 157, 30.,
r r • alinea "a", permitindo ao membro do Ministerio Público
o exer-ctcro de cargo admln1strativo de excepcional
relevância

Convem sa 11 entar que a "mens 1eg1 5" que norteu o
posicionamento do órgão do Ministério Público na carta magna
e l abor-ada , não pode condescender com a presente emenda, em
que pese seus argumento bem colocados

Propugna-se no projeto, por uma instituição cuja
impôrtancia e "pureza" possa, ao lado da magistratura, compor
objetiva e eficaz prestação jurisdicional, não se permitindo
aos seus membros qualquer desvio de função, exceto o
magisterio

Pela rejeição.



índtce de representatividade na relaçllo de habitantes por
deputado federal

Pela rejeição, nos termos da emenda Ulysses Guimarães
( 2P01B63-7)

2P00136-0 LEUR LOMANTO PFL
*'*"''''****''' PARECER **"'***:rit**

A Emenda visa a explicitar. no texto Constitucional. a
aspiração do Brasil não apenas pela integração latino
amer tcana, como também pela formação de uma comunidade 1uso
tropical de nações, que responderia aos laços profundos Que
mantemos com Portugal e Africa

Compreendemos o esptr tto que anima a proposta, mas
devemos r-ej e f t á-t l a em face do parecer favorável acol hendo a
Emenda coletiva

Pela rejelçllo

2P00137-8 LEUR LOMANTO PFL
*******"'* PARECER ***_.****

A emenda visa proibir que os ext í tutar-es da Presidencia
e das diretorias do Banco Central assumam cargo ou função di
retivos na empresa privada por um per-toco de dois anos.

Sem dúvida, a pretensão do autor seria evitar que os re
feridos ex-titulares co ioouem a serviço das mesmas o cabedal
de informações, ccnnec tmento , prestigio e relações po t t t tcas
e pessoais adquiridas pela sua permanencra naquele estabele
cimento. Em que pese o sentido morallzado da emenda entende
mos que a mesma poder i a ser cons 1dar-ada se se refer i sse a en
tidades f1nançe1ras privadas.

2P00138-6 LEUR LOMANTO PFL
"'****"'*** PARECER *********

A Emenda ora sob anát tse acresce ao inciso 1 do Art. 69
as seguintes expressões. 1/ •• ou, eventualmente, de Prefeito,
Superintendente de Autarquia, Presidente de Empresa Pública
ou Empresa de Economia Mista Federal"

Pretende, dessa forma, reauzir o elenco de restrições im
postas à participação de Senadores e Deputados nos mais altos
escalões do Poder Executivo, sem perda do respectivo mandato

Considera que, já a partir da Emenda Constitucional no. 1,
de 1969, per-mí t tu-ee a investidura de Senador ou Deputado na
função de Ministro de Estado, e que as Emendas nos. 3/1972,
13/1979 e 22/1982 tnat í tu ir-am o acesso desses parlamentares
aos Governos estaduais, do Distrito Federal e dos TerritÓ
rios, às Secretarias de Estado e às Prefeituras de Capitais.

Em que pese o caráter inovador da proposta e a intenção do
autor em, dessa maneira, viabilizar-se "mais um fluxo de are
Jamento democrát í co da organi zação governamental,. tão carente
de maior par-t tctpação dos representantes do povo", deve-se
convir que a ampliação dessas oportunidades de integrar as
equipes do Executivo reduz o Legislativo a uma etapa de as
censão na carreira pol itica, em nada contribuindo para a ele
vação do conceito públ1co do polltico brasileiro

Deve-se, também, destacar que os eleitores obviamente sen
tir-se-ão frustrados, ao verem evadir-se do Congresso Nacio
nal aqueles em que evidenciaram confiança através do voto
Essa franquia, acarretaria, por-t errto, maior desinteresse do
povo quanto ao processo eleHoral

Pela rejeiçllo

2POO139-4 LEUR LOMANTO PFL
*****"'*"'''' PARECER *********

A emenda objet tva acrescentar parágrafo ao art. 194 do
Projeto Constituição (A). determinando que um percentual não
lnferior a 30% (trinta porcento) da renda tributária anual da
Un1âo venha a compor o orçamento para os proj etos de desen
volvimento da Região Nordeste, pelo prazo de 30 (trinta) a
nos matéria disciplinada por lei complementar

Não obstante os altos propósitos do eminente conar t tutn
te Autor da Emenda, preconizando uma prioridade para a refe
rida Região do Nordeste, a proposta conf l t t a com a sistemáti
ca geral acotana pelo Projeto de Constituição De ressaltar,
todavia, Que o projeto já prevê recursos especificos para as
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, embora em percentual
bem menor, como se encontra na Seção VI do Capitulo I deste
Ti t ul c (Art 188, I, c), alocando recursos para aplicação em
programas de financiamento ao setor produtivo daquelas regi
ões. de acordo com os planas reglonais de desenvolvimento
Assim, somos pela rejeição da Emenda.

2000140-8 C~SAR MAIA PDT
"""''''****'1:* PARECER ********'*

A emenda tem por objetivo suprimir a expressão "acr-escv
do dos encargos da divida pública" no texto do inciso III do
art 196 do Projeto de const í tutção (A), sob a alegação de
Que a referida frase, alem das distorções econõmtco-r mance t
ras exporia, ainda, nosso texto constitucional ao descrédito.

A expressão em tese, Quase sempre de montante considerá
vel, foi tnser-rca no texto exatamente para definir melhor O
limite da vedação imposta pelo "caput " do artigo. Não compar
til hamos das eons i derações do il ust re Autor quanto à re
percussão. Somos, consequentemente, pela rejeição da Emenda

2P0014l-6 CESAR MAIA PDT
**"'****** PARECER **.******

A Emenda pretende aIterar a redação do paràgrafo 50. de
Art. 45 no sent ido de que os cargos em comissão e função de
confiança façam parte dos planos de carreira." Trata-se, na
realidade, de uma proposta que visa a profissionalização da
administração púb'l t ca Na ver-dade , a melhor de pr-cr tas tcna
11zar é inxtituir o Plano de Carreira e reduzir aos indispen
save í s os cargos em comissão. Em que a pese a argumentação
do autor, estamos convsnctoos que o d1spositivel constante
no nosso projeto contenha de maneira satisfatória _0 rí í ctpj t>
namento a que o autor visa, razão pela qual somos pela rejei
ção da presente emenda.

2POO142-4 C~SAR MAIA PDT
********* PARECER *********

Visa a emenda sob exame a desmembrar a redação do inciso
XVIII, do artigo 70. do Projeto, de modo a destinar incisos
distintos aos direitas ao aviso prévio e à indenização. Pre
tende igualmente tornar a indenização ali prevista coletiva,
med1ante constituição de FundO de Investimento para o 1ncre-
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mente do emprego, a ser alimentado por cont r tbuições das em
presas que guardem relação com o grau de rotatividade de mão
de-obra nelas verificado.

Somos de opinião que o Fundo de Garantia por Tempo de Ser
viço, o Aviso-Previo e mesmo a Seguro-Desemprego const ftuem
instrumentos ainda precários para garantir a sobrevivência do
trabalhador deSempregada. Parece-nos também de justiça o pa
gamento de compensação financeira, adicional, por parte do
empregador. no momento da rescisão do contrato de tr-abat no,

Por essas r-azõss , consideramos necessárfa a manutenção,
entre os direitos dos trabalhadores, da indenização indivi-
dual e somos de parecer contrário à aprovação da emenda

2P00143-2 C~SAR MAIA PDT
***...***** PARECER *'********

Com o objetlvo de alargar o tempo de efetiVa participa
ção do Poder Leglslativo na análise dos detalhes do Orçamento
que, pelo Projeto, se restringe a apenas três meses, o ilus
tre Autor propõe nesta emenda a inclusão de um novo parágrafo
ao Artigo 194, determinando o acompanhamento ao Orçamento Anu
al de uma "prevf são orça~entária" para o exerci cio subsequen
te, com detalhamento, apenas, das despesas de capital Após a
aprovação do Orçamento Anual, a Comissão Mista Permanente i
niciaria no Congresso a discussão desse novo documento, cujas
conclusões seriam então encaminhadas ao Poder Executivo, ser
vindo para orientar a elaboração do Orçamento Anual.

É oportuno lembrar que o Orçamento Plurianual de Inves
timentos já faz uma previsão orçamentária nas despesas de ca
pital por mais dois anos, sem a correção monetária, evidente
mente.

Mesmo nos parecendo uma iniciativa de mert to , a idéia
ccnf l i ta com a sistemãtica adotada pelo Projeto, motivo por
que nosso voto é pela rejeição da Emenda.

2POO144-1 JOAQUIM HAICKEL PMOB
***"'***** PARECER *"'*******

mspt r-adc na famosa V emenda da Const itui ção dos Estados
Unidos da América, quer o nobre const t tutnte que a nossa Car
ta Politica inscreva em seu Capitulo r, Titulo !I, que trata
dos Direitos Individuats e Coletivos, dispositivo semelhante.
que resguarde o cidadão da obrigatoriedade de prestar decla
rações que possam ser contra ele utilizadas por autoridade de
qualquer n'ive l , Sua pr-oposta , "in verbis":

11 Ninguém serã obrigado a servir de testemunha contra si
mesmo. li

Em sua justificativa, fora, portanto, do texto da emenda,
o autor propõe que, posteriormente, Lei comot ementar regule a
matéria.

Com o nosso parecer pela aprovação da oportuna emenda,
estas observações flnais:

a) a redação merece reparos de natureza técnica; melhor,
data vênia, seria dizer que NINGU~M SERÁ OBRIGADO A PRESTAR
DECLARAÇOES CONTRA SI MESMO A expressão prestar declaraçOes
parece-nos juridicamente mais abrangente que a "servir de
testemunha to;

b) 21 eventual regUlamentação da matéria por Lei Comple
mentar parece-nos dispensável, porque o d i apoe t t tvo é sufici
entemente claro e deve ser auro-apt rcave t • Demais, a proposta
está fora do texto da emenda, que a torna rejeitável à luz da
técnica legislat tva,

QUanto ao local em que deva ser 1nser i da, suger 1mos que
o sej a no 48, renumerando-se os demai s

2P00145-9 ANTONIO CÃMARA PMDB
********* PARECER *********

Emenda ao ato das disposições gerais e transitórias, que
permite aos atuais servidores públicos aposentadoria com van
tagens que especifica

O Projeto preferiu estruturar os aspectos institucionais
que deverão presidir a formação do ordenamento juridico oos
servidores púnt tccs em geral. Por isso mesmo não trata de
vantagens espect r í cas ou modalidades de bene'neios. de1xando
tais aspectos para a consciência do regime juridico Que adv'l-'
rã em consequênc1a do Seu artigo 45, 20. Por outra lado, o
art. 48 do Projeto traz disposições que representam um cons t
deravel avanço institucional no que respeita ã aposentadoria
e Que colocam a Federação brasileira à frente de vários pai 
ses desenvolvidas do mundo quanto a questões relativas a ser
vidores públ ices

Pela rejeição.
----------------------------------------------------------------------------~

2POO146-7 ANTONIO C~MARA PMD8
********* PARECER *******...

A emenda em epigrafe visa a incluir, no Ato das
Disposições Gerais e Transitórias da Projeto de ccnst í tutcão ,
d í spos t t tvo segunda oqual o Congresso Nacional, no prazo de
doze meses a contar da data da promulgação da Constituição,
deverá aprovar leis fixando as diretrizes das pCl Hicas
mineral, tecnológica, industrial, urbana, de transporte e do
comércio interno e externo.

Em que pese aos l ouváve í s propósitos que inspiram a
tn tctat rva, parece-nos que legislar, em nívet constitucional,
sobre a matéria, é incurial. A correção do Poder Exe
cutivo de estabelecer pCl í t tcas públicas por decreto, ou até
por atos de menor hierarquia, vi ré. como ccnsequãncta
do processo de. abertura democrática. a sociedade, por seus
mecanismos de pressão, passar-á a exigir do Governo uma maior
par-t í ctpaçãc nas decisões que lhe afetam diretamente.

Dispositivo com esse objetiva, a nosso ver, pois, destoa
da própria natureza de uma Lei Magna.

Somos. desta forma. pela REJEIÇÃO da emenda.

2Poo147-5 LEOPOLDO PERES PMDB
********* PARECER *********

Pr-econiza a Emenda em epigrafe nova redação para o caput
e paràgrafos 10 e 20. do art. 87 do Projeto, objetivando
ampliar para 15(qu1nze) o númer-o de ministros do Tribunal de
Contas da União, além de oferecer outros critérios a. serem
observados na composição daquela Corte e reduzir, para 4
(quatro) anos, o per toco m\nimo de permanência no cargo para
Que os referidos m1nistros façam jus à aposentadoria

Segunda o eminente Autor, a proposição "visa o
aperfeiçoamento do texto constitucional e tem por objetivo
dar, por parte da Tribunal de Cantas da União ao Congresso



Nacional, uma maior e melhor contribuição como órgão de
fiscal tzação externa do Poder Legislativo".

O Projeto, oportuno é ressaltar, já aumenta de 9 (nove)
para 11(onze) a composição plenária daquela Corte de Contas,
o que, a nosso ver, constitui medida razoável, que atende, no
particular, às necessidades do sobredito órgão de controle.

No que tange aos novos critérios de composição propostos,
entendemos conveniente a mantença daqueles já consagrados no
Projeto, por expressarem a média do pensamento dos senhores
constituintes nas fases anteriores do atual processo de
eldboração constitucional.

Idênticas razões, por outro lado, nos levam a sugerir,
igualmente, a manutenção da regra do & 20 do artigo objeto
da alteração pretendida, segUndo a qual os ministros
.Isomente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo
quando o tenham exercido efetivamente por mais de cinco
anos"

Nosso parecer, ante o exposto, é pela rejeição da Emenda.

2P00148-3 LEOPOLDO PERES PMDB
********* PARECER *********

A emenda em análise acrescenta o artigo 64 ao THulo IX
do Projeto, para isentar da incidência do imposto de renda os
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão pagos por ins
tituições oficiais ou previdenciárias a pessoas que atingirem
a idade de setenta anos, desobrigando-as do ato de declarar
os respectivos rendimentos, sob a justificativa de que jã so
freram tributação durante uma longa vida de trabalho e fazem
JUS à velhice t ranqut l a , Além disso,argumenta o autor, face à
expectativa média de vida no Brasil, a perda de receita seria
irrelevante.

Uma das diretrizes do Sistema Tributário até agora apro
vado é a de abrigar no texto constitucional apenas as imuni
dades tradicionais, remetendo à legislação complementar ou
comum as disposições gerais em matéria tributaria, inclusive
as formas de exclusão do credito, entre as quais se inclui a
isenção.

Assim, apesar de louvável a iniciativa do ilustre autor,
poderá a mesma ser objeto de projeto de lei ordinária

Pela rejeição.----------------------------------------------------------------------------
2POO149-1 RONALDO ARAGÃO PMDB
********* PARECER *********

A emenda do Constituinte Ronaldo Aragão propõe a substf
t uf ção do termo "único" por "público"

A justificação baseia-se no fato de a palavra "úrrícc" dar
um sentido estatizante ao sistema de saúde.

O argumento do autor da emenda não procede uma vez que no
texto da seção "Da Saúde 11 esta garantida a participação da
iniciativa privada nas ações de saúde

Por outro lado, não se está propondo um serviço único de
saúde, mas um sistema, conceito este que permite a convivên
cia de diferentes modal idades de prestação de ações de saú
de, apenas de forma coordenada para melhor atendimento das
necessidades da população

Pela reje1ção.

2POO150-5 JORGE LEITE PMDB
********* PARECER *********

Rejeitada, em face dos termos do parecer exarado na emenda
numero 1776-2.

2POO151-3 JDRGE LEITE PMDB
********* PARECER *********

Quer a emenda incluir letra "CU ao inciso rrr do artigo
177, para impedir a cobrança de tributos sobre proventos de
aposentadoria e pensão

Entendemos que a imunidade proposta fere a orientação
fixada no Projeto com relação à tributação de proventos

Pela rejeição

2POO152-1 JORGE LEITE PMDB
*11:01<****01<'" PARECER ** ...... ** ...**

A emenda em referência tnciut no TItulo IX do Projeto (A)
artigo que atribui à região Norte-Fluminense, durante dez a
nos, incentivos fiscais idênticos aos concedidos para inves-
timentos no Pol ~gono das Secas, sob o argumento de que as
condições climáticas são semelhantes, devendo, por isso, re
ceber os mesmos i ncent i vos f isca15, para fa.vorecer o seu pro
gresso e, consequentemente, o desenvolvimento do Estado e da
União.

Somos pela aprovação da Emenda nos termos e com a reda
ção da Emenda no 2P01084-9, da ilustre Constituinte Sandra
Cavalcanti, a que demos parecer favorável

Pel a aprovação.

2P00153-0 DARCY POZZA PDS
*"'******* PARECER *********

Ao dispositivo constante no Projeto de Constituição,
aprovado pela Comissão de Sistematização, relativo ao inciso
I do Art. 7., foram apresentados 40 propostas de alteração.

A Emenda Coletiva n. 2037-2 e as Emendas individuais ns
153-0. 196-3, 540-3, 678-7, 735-0, 774-1, 799-6, BOO-3, 885-2
887-9, 929-8, 983-2, 988-3, 1005-9, 1011-3, 1049-1, 1137-3,
1174-8, 1217-5, 1240-0, 1304-0, 1309-1, 1310-4, 1355-4,
1508-5, 1509-3, 1611-1, 1629-4, 1728-2, 1778-9,
1779-7, 1802-5, 1804-1, 1872-6, 1936-6, 1955-2,
1993-5, 1994-3, 2025-9 A Emenda coletiva
no. 2037-2, como do conhecimento da Assembléia Nacional
Constituinte, tendo em vista o disposto no artigo 10., da
Resolusão no 3, de 1988. que alterou o Regimento Interno,me
receu tratamento especial, Uma vez que, como Relator, enten
do que, do oonto de vista técnico-legislativo, não há como
desconhecer a ci r-cunst âncta de uma proposição a qual é atr t
butco previlégio pela fato de ter s tdo subscrita pela
maioria absoluta, ou mais, dos senhores Constituintes

As demais emendas, exceto as de números 2P01804-1 e
2P01993-5, de autoria dos nobres senhores Constituintes EVAL
DO TINOCO e GASTONE RIGHI que abrangem todo o elenco dos di
reitos sociais e, em grande parte, reproduzem a Emenda Cole 
t tva número 2P02037-2 já referida, propõe alterações espec i 
ficas no inciso I do art igo 70.
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A questão da chamada estabil idade de emprego foi objeto
da mais acalorada discussão no curso das tarefas cumpridas,
até aqui pela Assembléia Nacional Constituinte e do mais
aceso debate nos meios de comunt cação de massa.

As opiniões se polarizaram. De um lado, aqueles que
defendem uma establ1i dade em termos aesot utos, pl eiteando a
aprovação de norma constitucional que subordine, em regra, a
dfspensa a uma decfsão judfcial. De outro, os que, sob o
argumento de que a tese, se vitoriosa, inviabl1iza a livre
iniciativa em nosso Pais, procuraram por todos os meios e
modo ver a equiparação da garantia de emprego contra a despe
dida tmot tvada à indenização pela dispensa.

O Relator buscou, em todos os mementos, situar-se na bus
ca de uma fórmul a equilibrada

No entrechoque das duas correntes de opiniões, quanto da
votação da matéria na Comissão de Sistematização, o plenário
daquele órgão diVidiu-se em razões de três tendências bem
pronunciadas' estabilidade absoluta, deferimento à lei ordi
nár ra da dí sctp t inação do instituto e equiparação da garantia
de emprego à indenização.

A Assembléia Nacional Constituinte, na fase do trabalho
realizado pela SUbcomissões e Comissões Temáticas concebera
fórmulas decorrentes de tais tendências, tanto assim que , no
primeiro suoet í tut tvo da Comissão, quando lhe cumpria apenas
compatibilizar os textos oriundos da Comissão Temática, o
dispositiVO remetia á legislação ordinária a definição do
instituto

No Substitutivo de sua responsabil idade, aquele que foi
largamente discutido, e em seputnda votado pela Sistematiza
ção o Relator inclinou-se por solução diversa. Nem a estabi-
lidade em termos absolutos, nem o recurso à lei ordinária,
nem o apela á indenização. Garantia de emprego, protegido
contra despedida tmot tvaca, ass1m entendida a que não se
fundar em contrato a termo, nas condições e prazos da lei;
falta grave, assim conceituada em lei, ou justa, causa,
baseada em fato econômico tntr-anspontvej , fato tecnolog1co ou
infortunio da empresa, de acordo com critérios estabelecidos
na legislação do trabalho

A Comissão incl i nau-se pela proposta do Relator. Sua
decisão não obedeceu a critérios de ordem ideológica. Basta
analisar a composição de votos das deliberações que tiveram
1ugar, em número de três.

Um gama variada e rica de fatores de ordem po l í t tca ,
econômica e socra: propiciou O surgimento de uma grande cam
panha de desinformação da opinião pública em torno do
assunto.

A garantia de emprego sob condições suficientes para
impedir que a aplicação do instituto se fizesse em instrumen
to perverso de comprometimento da 1 ivre iniciativa, foi apre
sentado como estabil idade plena.

Na presente fase, foram ao dispositivo apresentadas
i numeras Emendas, vár fas de 1as com propostas de regras com
plementares a serem inscritas entre as de caráter tr-ansf tô
rio.

Com exceção da proposição subscrita pelo Deputado ARTENIR
WERNER, que sugere a garant ia impessoal de emprego, as demais
não se afastam das tendências que se revelaram no plenário da
Sistemat tzação ,

O Relator examinou-as todas com a atenção devida aos
a 1tos propós 1tos de seus 11ust res autores.

A Emenda coletiva .n. 2P02037-2 e seus complementos (emen-
das apresentadas ao Ato das Dfsposições Constitucionais
Gerais e Transitórias) instituem a estabilidade para, ato
cont inuo , r-ecuat-j a à indenização Assim, cria ou, quem sabe,
fortalece o que se pode denominar de indústria de indeniza
ção. base corrente na operação do FGTS

Não seria melhor que se ampl iasse qualitativa e quant1ta
t ivamente esse mesmo FGTS

A mão-de-obra não pode ser encarada, numa soeiedade demo
cr-át tca , como mercadorfa. A garantia de emprego contra a des
pedtda lmotivada s6 tem sentido se encarada como instituto
capaz de promover a 1ntegraç~o dos recursos humanos aos meios
de produção resultantes da aplicação do capital.

O trabalhador ou a trabalhadora que saiba que a sua segu
rança no emprego, nos limites da condição humana, depende de
seu procedimento, da natureza do seu trabálho quanto ao fator
tempo e do reflexo inexorável no seu labor do risco que é um
dos pressupostos da legitimidade do lucro, do seu ou de seus
patrões será, em regra, uma pessoa capaz de se integrar .à em
presa onde trabalha.

Qualquer outra equação que busque estabelecer a harmonia
entre o capital e o trabalho - objeto maior da justiça
soctat - será um mecanismo que a curto, médio ou longo prazo,
levará à luta de classes. .

Os argumentos acima enunciados são a justificativa do pa
recer contrário à Emenda n. 2POO153-0.

Pela reje1ção

-----------------------------------------------------------------------------
2POO 154-8 DARCY POZZA PDS
********* PARECER *********

Preconiza a Emenda em exame, de autoria do eminente
constituinte Darcy Pozza, o acrésctno de expressão ao
dispositivo contido na at mea "b", 10, inciso II do art. 87
do Projeto, de forma a deixar estabe1ecido que, dos ministros
temporários, com mandato de seis anos, não renovável, a
integrarem o colegiado do Tribunal de Contas da Un1ão, cots
sejam obrigatoriamente escolhidos centr-e auditores
independentes

Nos termos da Justificação, a medida "visa integrar no
Tribunal de Contas dois especialistas que. pela natureza da
atividade que exercem, contribuirão com a experiência
adquirida no exer-cvc to da profissão de auditoria externa,
principalmente em razão de sua habl1itação especí f tca na
apreciação de contas sem Qualquer vinculo ou relação
hierárquica." "

Em que pesem as ponderáveis razões do eminente Autor,
entendemos que a proposição discrimina em proveito de
categoria pr-cf f as tonaj especifica.

Ademais. parece-nos mais conveniente deixar ao prudente
critério do Congresso Nacional a livre escolha dos ministros
a que se refere a previsão do dtspce tt tvo alvo da Emenda,
pais o Legislativo, certamente, ao rea1 tzar- esse mister,
levará na devida conta a impresc1nd~vel qualificação



profissional daqueles a serem investidos no cargo mencionado.
Isso posto, nosso parecer é pela rejeição

2POO1SS-6 DARCY POZZA PDS
••• "'••*•• PARECER *•• *****.

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda
no. 2p00406-7.

2POO1S6-4 DARCY POZZA POS
*****.*** PARECER ***.*****

A Emenda visa dar nova redação ao art 49, do Projeto de
const í tutçãc,

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
Coletiva número 2P02039-9.

2POO1S7-2 JORGE ARBAGE PDS
**"'''''''***''' PARECER ***"''''****

A presente Emenda objetiva, com a inclusão de um artigo
na Seção I do Capítulo VII do Titulo lI!, impedir a prolife
ração de art1t1c10s que elevam, indevidamente, os salários de
alguns servidores públicos. Inobstante seja a pretensão do
autor meraória e de cunho altamente moralizador, jul-
gamos, ser desnecessaãria uma vez que seu conteúdo
já está dlsciplinado no parágrafo 14 do artigo 44

Pela rejeição.

2POO1S8-1 MAURO BORGES POC
."'....."'*•• '" PARECER **•• *****

Emenda ao art. 20 do ato das dispas i ções gerai s e t r-an 
s t t ór í as , que isenta de imposto de renda a pensão especial do
ex-combatente.

O pr tncrpto geral tnst í tutdo no Projeto é o da efetiva
universalização dos tributos, ev í t anoo-se o vício em que foi
mergulhada a pol t t tca tributária nacional, que privilegiou
determinados segmentos da sociedade brasileira com a isenção
do imposto de renda Essa universalização iast r-eta-ee no uni
versal e salutar pr tnc tp to da igualdade perante a lei - mor 
mente em questões relativas a 1mpastos em geral.

Pela rejeição.

2P001S9-9 MOZARILOO CAVALCANTI PFL
********* PARECER ***........**

A Emenda propõe a supressão do art. 63 do Ato das Dlspo
s íções Transitórias integrante do Projeto de const t tutção

Mencionado artigo veda à União assumir, direta ou indi
retamente, em decorrência da criação de Estado, encargos re
ferentes a despesas com pessoal inativo e com encargos e
amortização da d~vida interna ou ext erna da administração pú
blica, inclusive da indireta.

A criação de um Estado pressupõe a existência de condi
ções que assegurem autonomia econômica, POl í t tca e adminis
trativa, aspectos com os quais é inteiramente compatível a
vedação estabelecida pelo art. 63

ccnciuteos pela rejeição da Emenda

2POO1S0-2 MOZARILoo CAVALCANTI PFL
.****.*** PARECER *********

A presente emenda estlpula a real tzação de eleições

gerais, em 15 de novembro de 1989, e fixa para 45 dias após
essa data o término dos mandatos dos atuais Presidente da
República, Governador, vtce-nover-naccr-, Prefei tos, Vice'-
~~~:~~~~sé ~:~:~g~~:~' Deputados estacuats , Deputados

Seu autor acredita na necessidade da modificação do atual
quadro pot t t tco e partidário, em virtude da realidade que o
povo passará a viver com a vigêncfa da nova Constituição

Apesar das louváveis intenções de seu autor, e em que pe
se a posição pessoal do relator, favorável a realização de
eleições gerais após a promulgação da Constltulção, não pode
mos apofar a emenda apresentada, em função da decisão da Co
missão de S~stematização sobre o assunto

Pela rejeição.----------------------------------------------------------------------------
2POO161-1 MoZARILDO CAVALCANTI PFL
********* PARECER .*.******

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo terce1 ro do
Art.20 acrescentando a Possibilidade através de, incorpora
ção, desmembramento ou anexação de Estados, possam eles for
mar Território, exigindo-se a edição de Lei Complementar para
implementação da r-eo tvtsão.

A r-edação do Projeto, amplamente discutida e fruto do
consenso dos senhores constituintes, e mais objetiva e redi
gida com melhor técnica legislativa normatizando a criação
dos Terr í tór i os no parágrado ouarto.

Pela rejeição.

2POO162-9 MQZARILDO CAVALCANTI PFL
****."'*** PARECER **•• ***••

A Emenda, sobre flxar parâmetro injustificável a ser ob
servado pelo legislador ordtnár to na edí ção da lei de organi
zação dos Territórios, alude, na redação prposta para o
caput do art 40, à organização "legislativa" dos 'rer-r ttór-t
os, quando é 6bvio que quem legisla para essas unidades admi
nistrativas é a União.

Por último a redação proposta para o art. 40 elimina
disposições importante sobre a submissão das custas do pro
cesso dos Territórios ao Congresso Nacional.

Somos, por essas razões, contrário ã aprovação da Emenda.
Pela rejelção

2POO163-7 JUTAHY MAGALHÃES PMoB
***.***•• PARECER *********

A Emenda sob exame, de autoria do eminente const í tutrrte
Jutahy Magalhães, preconiza nova redação para o ar t 84. do
Projeto, com o objetivo, precipuqmente, de instituir uma "Au
ditorIa Geral da República".

ReferIdo órgão, nos termos da justlficação da propositu
ra, seria criado no Congresso Nacional, como instrumento au
tônomo de auditoria, "recebendo as ordens do Poder Legislati
vo, informar imediatamente as Mesas do Senado e da Câmara
dos Deputados e procurando il ega 1idades , fraudes ou desperd1
cios".

Ainc:la nos termos da Justificação, "a viabilização fisca
lizadora do COngresso Nacional exige r-eror-muteçêc jurtdfca e
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operacional, instituindo um órgão autônomo de auditoria e re
colocando o Tribunal de Contas da União em função adequada de
Julgamento".

Importa ter presente, porém, que, na concepção do Proje
to (art 84, ctt ), o controle externo a cargo do Congresso
Nacional será exercido pelo Tribunal de Contas da União, que
exatamente conta, para a r-eat rzação desse mister, com o ins
trumento presto e eficaz da audt tor ta.

Cometer a função de audt tcr-ta, portanto, a outro órgão,
será amesqutnnar- a compat ênc ia da Corte de Contas, que se ve
rá pr ivana , desse modo, do principal mstrumento suscet1vel
de emprestar a desejável eficácia à sua ação controladora.

De mais a mais, nada obsta que o Legislativo, objetivan
do melhor instrumentalizar-se, crie, em cada uma das duas Ca
sas, órgão de auo t tor-f a que o auxilie no exercício da sua
função f í scat fzadora sobre os atos do Executivo.

Dispensável, contudo, é fazê-lo, "data venia", em sede
constitucional, como pr-et eno i do, bastando, para tanto, previ
são específica em norma propria ao dispor sobre a organização
de seus serviços

Mediante o exposto, pois, nosso parecer é pela rejeiçlio
da Emenda.

2P00164-S JUTAHY MAGALHÃES PMOB
*.******* PARECER *********

Pretende o ilustre constituinte Jutahy Magalhães, com a
Emenda em epígrafe, acrescentar dt spos rt tvo ao art. 85 do
Projeto, para o fim de incluir- na competência do Tribunal de
Contas da União a realização de "inspeções e auditorias de
natureza financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
que forem solicitadas por deliberação da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal e por iniciativa de comissão mista,
técnica ou de tnquêr í to"

Segundo a Justificação, "para o cumprimento da norma
constitucional inerente ao exercício da fiscalização
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, é
indispensável que o Congresso Nacional tenha ao seu alcance
todo o potencial de que tí í spõe o Tribunal de Contas da União.

Oportuno é ter presente, porém, que ao Tribunal de
Contas da União, nos termos do item VII da precitado art .85,
cabe "prestar as informações solicitadas pelo Congresso
Nacional ou Qualquer de suas Casas, por iniciativa da
comissão competente, sobre a fiscal fzação financefra,
orçamentária, operacional e patrimonial e, ainda, sobre
resultados de auditorias e inspeções realizadas".

Os objetivos perseguidos pela Emenda, assim, embora por
outra via, jã se encontram resguardados no preceito acima
referido, razão por que nosso parecer é pela rejeição

2POO16S-3 JUTAHY MAGALHÃES PMDB
********* PARECER *********

Objetiva-se, com a presente Emenda, alterar o 30. do
artigo 72 acrescentando-lhe a expressão "e outros definidas
nos regimentos das respectivas casas", logo após a expressão
"Autoridades Jucidiais". A finalidade é dar maior alcance e
eficácia às Comissões Parlamentares de tncuêr tro permitindo
que sejam elas, pelos regimentos das duas Casas Congressuais,
dotadas de outros poderes, além dos inerentes às autoridades
judiciárlas.

Afigura-se-nos opotur-na a previsão aventada na redução
0('"2 pr-opos ta para o 30. do ar-t 72 do Projeto, r-azão pela
qual manifestamo-nos favoravelmente à presente iniciativa.

Pela aprovação.

2POO166-i JUTAHY MAGALHÃES PMDB
.**"'.**** PARECER ••*******

A presente Emenda de Plenário visa a introduzir um
Parágrafo único no Art 2. do Projeto de Constituição, de
maca a explicitar que "salvo as exceções previstas na
Constituição é vedado a qualquer dos Poderes delegar
atribuições"

O Autor da Emenda relembra quE! tal inclusão, tradicional
em nosso Direito, se faz necessária para a independência e a
Sistematização dos Poderes do Estado e que uma alusão
expressa, no Texto const í tuctonar , à 1ndelegabil1dade dos
Poderes poderia evi ~ar sérios conflitos institucionais e
pol Hicos.

Concordamos com a mencionada argumentação e acot hemos
plenamente a sugestão

Pela aprovação.

2P00167-0 JUTAHY JuNIOR PMDB
***"'****. PARECER ***.*****

A emenda altera a redação do art. 13 das Disposições Ge-
r ars e rr ans i tór-tas do Projeto, com o objetivo de antecipar
o rrri c to da vigência dos novos percentuais das Fundos de Par
t tc ípação dos Estados e Municípios.

Optamos por manter a redação do Projeto, tendo em vista
que a sistemática de repartição dos tributos, na forma como
está definida, insere-se no contexto malor da dtscr tmtnaçãc
de rendas do Sistema TributAria, além de representar consenso
entre os Constituintes. Entendemos, assim, que a alteração
rn-oboet a, dissociada daquele contexto, irá compr-omet er- ia
descentralização tributária e de decisões, grande e legHimo
anse to de todos, nesses últimos anos, que esta Assembléia
busca alcançar.

Tendo em vista o exposto, votamos pela rejeição da
emenda

2POO1BB-8 JUTAHY JúNIOR PMDB
**"'*••• ** PARECER *******.*

A emenda em apreço pretende dar nova r-edação ao i nci sol,
do 10., do artigo 13 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Gerais e r r-ans t tór-f as , do Projeto (A), a fim de anteci
par a aplicação do disposto no art 19o 171 (contr1buição para
o custeio de obras ou ser-v tços resultantes do uso do solo
urbano) e do item I dos artigos 186 e 187. no que tange á
destinação do imposto retido na fonte pelas autarquias e fun
dações estaduais e muntc ipats , sob a justificativa de que é
preciso dar coerência interna ao texto, já que antecipada a
aplicação de outras normas do sistema tributário proposta.

O disposto no artigo 171 e no item I dos artigos 186 e
187 constitui ampliação dos recursos tributários dos Munic1
pios e dos Estados, cuja aplicação deve segufr a regra geral

I
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de vigência do novo sistema tributário, quer para não agravar
repentinamente a carga fiscal dos contribuintes municipais,
quer para não desfalcar ainda mais, de imediato, a receita
fiscal da União.

Pela rejeição

2POO169-6 JUTAHY JúNIOR PMDB
"'**"''''**** PARECER ****"'***'"

A emenda em referência pretende incluir mais um inciso
no lo. do artigo 13 do Ato das Disposições Constitucionais
Gerais e Transitórias. do ProJeto (A), para antecipar a apl i
cação das normas relativas a tributação dos minerais, energia
elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e ccmbuat ive í s
liquidas e gasosos, sob a alegação de que o alargamento do
campo de tnc tdênc ra do ICM, quanto as mercadorias, deve ser
efetivado desde logo, para proporcionar-se maior r-ece i ta aos
Estados e Municipios

A ampliação do campo de incidência do imposto
sobre a circulação de mercaoor ias contitui conquista
dos Estados e dos Municipios, que deve seguir a regra
geral de vigência do novo Sistema Tributário, para
não desfalcar ainda mais, de imediato, a receita
tributaria da União, bem como para permitir a adaptação
do planejamento das atividades dos contribuintes dos setores
at í nç i dos e dos entes tributantes a nova estrutura fiscal

Pela reJeição

2P00170-0 JOACI GÓES PMDB
*"'******. PARECER *********

O autor da emenda pretende suprimir o inciso r n do ar
tigo 59, que atribui ao Congresso Nacional a competênc i a ex
clusiva para "autor-tear o Presidente da República ou o Pri
meiro-Ministro a se ausentarem do Pais. importando a ausência
sem consentimento em perda do cargo", por entender que .. não
reune credenciais para exercer as elevadas funções" quem não
for "capaz de decidir pela própria conta as ocasiões em que
deve ausentar-se do País"

Não nos parece descabida a exigência de prévia autoriza
ção para que o Chefe de Estado e o Chefe do Governo se ausen
tem do Pa t s : pelo contrario, ela é de ser exigida, pois os
representantes do povo, nas casas do Congresso Nacional devem
julgar, previamente, da conveniência, ou não de o Chefe do
Governo, ou do Estado, se ausentar do País em determinado mo
mento

Pela procedente razão, somos contrário à aprovação da
Emenda

Pela rejeição.

2P0017l-B JOACI GÓES PMDB
********* PARECER *********

Considerando que a emenda contraria os princípios estabe
lecidos no Projeto e que, inclusive, se indispõe com a orien
tação fixada na emenda coletiva pertinente à matéria, a que

-----------~:~~-~~~::~~_:~~~~~~:~:_:~~:_~:~~_:~~-~:~:~~~~:_----------------
2P00172-6 JOACI GÓES PMDB
********* PARECER *********

Propõe a emenda suprimir no parágrafo 10 do artigo 170
a expressão ti sempre que poss i ve 1" •

Tal expressão antecede o critério de que os impostos
terão carater pessoal e serão graduados segundo a capac í dade
econômica do contr tnuínt e.

É aconselhável a permanência da expressão, que enseja
ao ente tributante a fixação de critérios de apuração das
condições de cada contribuinte.

Pel a rej et cão

2POO173-4 JOACI GÓES PMDB
********* PARECER **... ******

~ obj et i vo da emenda sob exame ret i r-ar- da redação do pará
grafo 10. ,do artigo 70. do Projeto, as expressões que definem
como crime a retenção de qualquer forma de remuneração do
trabalho já r-eat rzado,

Entende a Relataria ser o salário propriedade do trabalha
dor a partir do instante da realização do trabalho.

Sua retenção, por per iodo posterior ao acordado para paga
mento,constitui, portanto, apropriação indébita de proprieda
de alheia por parte do empregador Enquanto tal, deve ser con
s tder-ada como crime da mesma forma que a lei já define como
crime a apropriação, ainda que temporária, por parte do tra
balhador, de objetos da empresa

A nosso ver, a dificuldade de individualizar responsabili
dades nesses casos, arguida pelo autor, não é suficiente para
retirar o caráter de crime que a retenção de salário, como
toda apropriação indébita, deve ter em nossa Carta Magna

Por essas razões nosso parecer é contrário à aprovação da
emenda.

2P00174-2 JOVANNI MASINI PMDB
********* PARECER *********

Cuida a emenda de reeleição.
O sistema ele i tor-at brasi leiro não adota o instituto da

reelelção.
Embora muitas, nações democrát i cas consagrem em suas

Constituições a reeleição, no Brasil, ainda em fase de de
mocratização, pode ocorrer desvirtuamento do processo elei
toral, ensejando o cont inuí smo a colocação da máquina admi
nistrativa a serviço dos governantes nas campanhas eleito
rais, e comprometendo assim a lisura do pleito.

Pela rejeição.

2POO 175-1 CAIO POMPEU PMDB
********* PARECER *********

Propõe o autor o voto facultativo para os maiores de 18
anos

Entendemos que o exer-crcto do voto é um direito-obriga
ção só excusável aos já muito avançados em idade e a relati
vamente capazes como os maiores de 16 e menores de 18 anos de
idade, e aos analfabetos.

Por essa razão somos contrário à Emenda.

Pela rejeição
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2POO176-9 CAIO POMPEU PMDB
********* PARECER *********

supre=~~6Õ~ooa~~~ n~~t~oC~~~t ~~~i8i~p~~~~õ:~mt~~s~~t~~~6g~1 sa
Gerais e Transitórias, o qual torna estáveis os atuais
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
MUOlC;pios que, à data da promulgação do novo texto
constitucional, contem, pelo menos, cinco anos de serviço
na aommtatr ação direta ou indireta.

Na justificativa da Emenda, o nobre Autor argumenta que

~e~~~~~~~~~Vâbsc~~:f~~~~~7.s;6b~~~g~~' além de imoral, e a
Concordamos plenamente com o conteúdo da Emenda. Nada

justifica a concessão de establ1 idade a servidores
irregularmente nomeados, tendo em vista, sobretudo que o
Projeto de Const í tu tção mantem e amplia, em seu art. 45,
'0., a exigência de aprovação prévia em concurso público para
a primeira investidura em cargo público, previsto no art. 97,

10., da Lei Ma ior No caso de cont ratações de caráter
temporário, também é insustentável que o respectivo órgão
contratante fique impedido de dispensar os servidores cuja
colaboração se torne desnecessária.

---------2Põõ177:7---------jõs~-CÃMÃRGÕ------------------~---------PFL

********* PARECER *********
A emenda propõe o acréscimo de parágrafo ao Artigo 6. do

Projeto da Comissão de Sistematização
Segundo a Emenda, desde que haja indicios veementes da

~~~~~~~ie: â~i~~d~~i~~~~oc;nio, o juiz decretará a prisão

dade J~6~i:~~~r~sA~~O~a~r~~~~~~ extrema com a alta periculosi
A matéria, indUbitavelmente, envolve indagações doutriná

rlas e conceituais sobre os tno tctos , que na procesualistica,
nao encontra respaldo pacifico.

Pela rejeição. portanto
----------------------------------------------------------------------------

2P00178-5 JOSÉ CAMARGO PFL
***"'**"'** PARECER *********

Tendo em vista a Emenda o acréscimo de um dispositivo no
art 60 do Projeto fixando a impossibil idade penal dos
menores de dezessei s anos de idade

O tratamento da mat ár ra e t tp íco da legislação
ordinária, notadamente nos dias de hoje em que os jovens
amadurecem muito cedo. necessitando, de um momento para
outro, seja revista a questão da responsabi 1t zação do menor
ao fim da fixação. em t êr-rnos mais consutãneas com a nova '

~~;~ i~;d~tá~~~SS~e:~l~~c~l~~~t~ ~~~~~~~ê~~~~ ~: ~~~~~dade
como um todo, de impor sanção penal a menores de idade '
buscando, através dela, aplicada com sentido educacional, a
recuperação do menor de 1 1 nquent e

Somos, ass im, contrário à aprovação da Emenda.
Pela rejeição

2POO179-3 JOSÉ CAMARGO PFL
****"'***.... PARECER *********

A Emenda sob exame propõe que nos cr i mes de sequest r-o
e de tráfico de entorpecentes ou drogas" sejam tnaf tança
veis e punidos com pena de reclusão sem "surs t s"

O parecer é pela aprovação com a redação da Emenda Cole
tiva no. 2037-2

2P00180-7 JOSÉ CAMARGO PFL
*****"'*** PARECER *****"'***

Emenda aos artigos 29, 1 e 32, item II no sentido de
~~~~~a~s~a~~~~~d~Ç~~r~~~~;~~~ial da inviolabi;'dade de depu-

Os tratadistas de direito constitucional são unânimes em
afirmar, na sua exegese, que a inviolabilidade se circunscre
ve ao território eleitoral onde o parlamentar-- vereador, de
putado estadual -- for sufragado com a representração pol Hi
ca de tal modo, ao vereador cor responde uma inviolabilidade
que não há de transcender aos limites territoriais de seu
município. assim, como, do mesmo modo, a do deputado estadual
deve se ci rcunscrever ao t er-r t tor-ro do seu Estado, isto é, ao
do Estado em ques obteve a representação Desse modo. o
projeto de Constituição se expressa em seus dispositivos
específicos de acordo com amais contemporânea e aceita
doutrina constitucional.

Pela rejeição.

2P00181-5 ROSPIDE NETTO PMDB
********* PARECER *********

A emenda conce í tua empresa nacional. É a constituida e
com sede no Pais, que não transfira lucros nem dividendos ao
extenor, seja qual for a origem do capital inicial Em pará
grafo, nesse capital inicial, se estrangeiro considerar-se-âo
todas as impor-tações , até tecnológicas, sobre as quaf s-não se
pagarão direitos.

Cabe observar que o control e decisório e de capital vo
tarrts é que permite caracterizar a nacional idade da pessoa
juridica E certo que a forma redacional proposta. na medida
em que descura desse nr í nc ip to , vulnera o objetiVO primordial
dessa conceituação, o qual se perde, obviamente

Desemboca a emenda, sem dúvida alguma, num engessamento
do cap i tat estrangeiro pois se este, uma vez ingressado no
Pais, quiser transferir qualquer beneficio, só o poderá fazer
sob forma do repatriamento total.

Atendida a proposição, ficaria desfigurada a própria in
tenção do texto constitucional, de, conceituando empresa na
cional, a esta conferir papel est r-at éqtco no desenvolvimento
do Pais, sem qualquer discriminação ao capital estrangeiro.

Pela rejeição

2P00182-3 ROSPIDE NETTO PMDB
********* PARECER *********

A presente emenda objetiva substituir o art. 47 que dis
põe sobre a concessão de estabilidade aos servidores da U
nião, dos Estados, do Distrito Federa' e dos Municipios que,
à data da promulgação da Constituição. contém, pelo menos 5 a
nos de servi ço púb1i co.

Em que pese a argumentação do autor e face ao parecer
oferecido à emenda no 2000266-8, fica a presente rejeitada.----------------------------------------------------------------------------



2P00183-1 ROSPIOE NETTO PMDB
********* PARECER "'''''''''''''*'''''''''

Aprovado. A importância do Sistema Cooperat rvtat a no des-
.senvotv í mento da agricultura brasileira, amplamente demons
trado nas regiões Sul e Sudeste, juat rr tca e recomenda a in
clusão desta emenda no texto Constitucional

2POO184-0 ROSPIDE NETTO PMDB
"''''''''''''''''''''''''' PARECER ********'1'

A proposta sugere a f i xação em quat ro do mandato do Pre
sidente da República em Quatro anos.

Man1festo-me favoravell mente à aprovação, nos termos do p
ar-ecer à emenda no 2p01944 - 7.

Pel a aprovação
-----------------------------------------------------------------------------

2"00185-8 t.'AURICIO CAMPOS PFL
*"'*"'''''''*'''''' PARECER *"'... "''''''''''''''''

A ordem econômica é fundada na t ivr-e tntc tat iva , conforme
garante o Art 199 do Pr-oj eto Final da Comissão de Sistemati
zação Não há por que reafirmar tal preceito para a at tv tdade
agroindustrial como desaj a o nobre constituinte. nesta
Emenda Seguir este raciocínio, teríamos que exp l tc i t a-j o para
um sem numero de atividades econômicas que compõem a estru
tura produtiva br as t leira

O preceito da 1ivre iniciativa apl tca-ae igualmente à co
mercial ização. Numa estrutura econômica que se forma cada vez
mais comlexa é de se esperar que a atividade de comercializa
ção amplie suas funções, reduzindo a importância relativa da
relação direta entre orodutores e consumidores.

Entendemos que somente alcançando níveis de organização
mais elevados, os produtores poderão lucrar mais e os
consumidores pagar menos pelos produtos adquiridos.

Pela rejeição

2P00186-6 MÁRIO ASSAD PFL
********* PARECER *********

Estabelece a emenda o prazo de dois anos, após a posse
do Presidente da República a ser eleito proximamente, para a
entrada em vigor das disposições relativas ao Sistema de Go 
verno.

Estou ciente da inexequibi 1 idade da data de 15 de março
de 1986, previsto no art 20 do ADCGT, para a vigência de
alusivas disposições Constitucionais. Tal circunstância. con
tudo, n50 justifica que protelemos por r empo tão longo, como
quer a proposta sob exame, a implantação do novo s í s rema de
governo, sob pena de a inviabil tzar-mos

Assim, optei por outra solução qual seja a de dar pare -
cer favorável à emenda .2P00444-0, que fixa a data aqui
questionada em sessenta dias após a promulgação da const i-
t ut ção,

Pela rejeição

2P00187-4 MÁRIO ASSAD PFL
***"'***** PARECER *********

A presente emenda estabelece oue .na mesma data das elei
ções municipais que se real izarão no ano de 1988, o Tribunal
Superior Eleitoral real tzar-ã plebiscito para os eleitores
decidirem sobre a forma de governo a ser implantada no País

Segundo seu autor, a emenda visa a evi tar o
descontentamento popul ar, com séri as consecuênc í as para a
estabilidade po t t t tca do Pa'i s , caso seja imposto um sistema
que não reflita os anseios da maioria do eleitorado Além
disso, a real ização do plebiscito na mesma data das eleições
municipais procura reduzir as despesas com o evento

Apesar das l ouváve t s intenções de seu autor, não podemos
apoiar a emenda apresentada

Em nosso ver, a real tzação de um plebiscito para que o
eleitorado se manifeste sobre a forma de governo 1deal para o
País, proposta apresentada por vários Constituintes, deve
ocorrer, mas num prazo um pouco maior que o estipulado pela
presente emenda (para que o eleitorado tenha oportunidade de
ver o sistema parlamentarista em funcionamento).

Pela rejeição

2P00188-2 MÁRIO ASSAD PFL
********* PARECER *********

A presente Emenda, do ilustre Constituinte MÁRIO ASSAD,
propõe a inclusão de novo parágrafo, que seria o 20 ,ao arti
go 187, estabelecendo que nas regiões produtoras de café,
30% do valor das parcelas do rCMSTC a eles destinadas serão
retidas e imediatamente aplicadas no estímulo e em projetos
de infra-estrutura, financiamento da produção e oensenvotvr
mento em geral, da cafeicultura

O autor destaca a posição de 1roer-anca do ar-as t 1 no
cenário mundial, no que tange à. produção do café, ressaltando
que a medida cont r ttnn r ta de forma decisiva para assegurar
essa liderança, "ass f m como para incrementar qual í t at tva e
quant í t at ivamente a sua prooução , o seu armazenamento e a
melhoria da qualidade da pr-onução"

Os financistas são unânimes em condenar a v i ncul ação
de recertas tributarias a despesas especHicas Por isso, no
texto do Projeto em anexo, se procurou evitar v t ncut açôes i ou ,
quando isso não foi pcss ivs t , restringl-1as a casos considera
dos de grande prioridade para o Pa'is, como são o ensino e o
subdesenvolvimento regional

Pela rejeição.

2POO189-1 t.'ÁRIO ASSAD PFL
********* PARECER *********

A emenda sugere a adição de novo parágrafo 40 ao artigo
262, renumerando-se os originários parágrafos 40 e 50.

Em sua substância, o assunto objeto da proposição está
contemplado no disposto no artigo 262, tncrso III e, como bem

O reconhece auust tr tcat tva da Emenda, no oarágrafo 30 do
mesmo artigo A nossa compreensão, as especHicfdades relati
vas à matéria tratada nos mencionados d t spos í t rvos devem ser
mais apropriadamente contempladas no âmbito da legislação or-
dinária. .

Pela rejeição

2P00190-4 MICHEL TEMER PMDB
*"'******* PARECER *********

A emenda modifica a redação do artigo 235, excluindo do
seu item 1 I a expressão I' e de sauoe ocuoactona 1" e
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acrescentando ao seu ítem VII a expressão" inclusive o do
trabalho", com o objetivo de garant1r que a administração das
normas sobre segurança e higiene do trabalho fique sob a
r-esponsabt t idade do Mimsterio do Trabalho, considerando que
a mat ér-i a extrapola a competência do Ministério da Saúde, a
tradição trabalhista, a tendência histórica e a conventêncta
institucional e laboral

O Relator concorda com a argumentação apresentada e, em
vista da importância da mat ér t a, opina pela aprovação

2P00191-2 MICHEL TEMER PMD8
********* PARECER *****"'***

A emenda em apreço objetiva dar nova redação ao artigo
49, do Projeto de Constituição.

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
Co1et i va número 2902039-9

2POO192-1 MICHEL TEt.'ER PMDB
****"'**** PARECER *********

A presente emenda estipula que, 90 dias após a
promulgação do texto const t tuc tona l , seja efetuada consulta
popular sobre o sistema de governo adotado, ficando
1 imitadas as opções a presidencial ismo e parlamentarismo

A emenda ainda estipula que, rejeitado o sistema adotadO
pela Constituição, Comissão Especial regulará o outro, que
sera levado à discussão e deliberação da Constituinte,
entrando a Constituição em vigor somente após a decisão
deflnit1va sobre o assunto

Entende seu autor que, representando o sistema oe gover
no o arcabouço estrutural do Estado, necessário é que esteja
at tcer-çaco na vontade popular Sendo assim, caso apropria
Constituição não se preocupe em consultar a população, as
event ua i s dificuldades po l t t tcas e econômicas levarão à

inevitável convocação, mais tarde, de plebiscíto para que o
povo se manifeste sobre o sistema que pl""efere.

Apesar das louváveis intenções de seu autor, não podemos
apo i ar' a emenda apresentada, pelas razões por nos já apresen
tadas no exame da Emenda no 2p00187-4

Pela rejeição
-----------------------------------------------------------------...-----------

2P00193-9 JESUALDO CAVALCANTI PFL
********* PARECER *********

Pela rejeição O teor da emenda, que é de relevante impor
tância para o desenvolvimento do Nordeste, constitui-se em
mat er-t a própria para a legislação ordinária, não sendo reco
mendada sua i nc t usão no texto Const ituciona1

2P00194-7 JESUALDO CAVALCANTI PFL
********* PARECER *********

Pela rejeição
A es tat tzaçãc das serventias do foro judicial, previstas

no art. 11 das Disposições Constitucionais Gerais e Transitó
rias do projeto sistematizado, foi conferida à lei or-dtnar-ta
Longe de representar "restrição injustificavel ao legislador
ordinário", permite-lhe responder ao desafio lançado ã imagi
nação criadora sobre o que deve ser definido como "servent ias
do foro judicial '", que podem não ser o mesmo que "serventia
judicial" e, até mesmo, englobar as proprias "extra - judi
c í a í s"

2P00195-5 JESUALDO CAVALCANTI PFL
*"**,.,***** PARECER *******'**

Optamos pela regulamentação mais minuciosa do Projeto.
Pela rejeição da Emenda

2P00196-3 JESUALDO CAVALCANTI PFL
"'*"'*****'" PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
n 2Poo153-0

2P00197-1 CARLOS MOSCONI PMDB
'1<**"'****'" PARECER ***"'*****

O ilustre Constituinte CARLOS MOSCONI apresenta Emenda
modificativa ao Artigo 29 e seus parágrafos, no ATO DAS DIS
POSIÇOES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS

Pretende, pela emenda, aperfeiçoar o texto no que diz
respeito à manutenção de Instituições existentes há anos.

Não obstante a excelência das intenções do nobr-e Consti
tuinte, a nossa exegese dos dispositivos contidos nos incisos
V e VI do Art. 37 e I do Art. 239, não dão margem à i nterpre
t ação de uma possivel extinção das aludidas instituições de
assistência social.

Pelo contrário, a preservação das atribuições normativa
e de coordenação, na esfera Federal, garantirá a continuidade
das Instituições, preservando a imensa experiência técnica
das mesmas

De outra forma, o Relator, com nova a redação ao "caput "
que propõe para o "caput voo art 29. mantém o vmcuto dos
técnicos, alocados por estas entidades nas várias regiões do
Pa í s , à própr ta União, não se perdendo, sob qualquer pretex
to, a constinuidade do trabalho em desenvolvimento, mas
ganhando-se em contrapart ida a necessária descentral1 zação ,

Somos, pois, pela rejeição da Emenda

2POO198-0 CARLOS MOSCONI PMDB
*****"'*** PARECER ******"'**

A Emenda em tela propõe o acréscimo de artigo ao Projeto
de Constituição determinando que a lei federal disciplinara a
propaganda dos governos federal, estaduais e municipais nos
órgãos de divulgação

Afirma o Autor na justificação, em defesa de sua
iniciativa, que vultosas somas são gastas com campanhas
publicitárias de orgãos do Governo tornando-se imperioso que
se o í sc t pt ine a aplicação de verbas públ tcas nesta área,
evitando-se, assim, abusos, protecionismo e, principalmente,
impedindo que o adrninistrador empregue esses recursos em sua
promoção pessoa1 •

Concordando com as razões expostas pelo autor, cone i uímos
pela aprovação da Emenda

Pe1a aprovação

2P00199-8 CARLOS MOSCONI PMD8
'"'******** PARECER *********

A emenda. de autoria do 1lustre Deputado Carlos Mosconi,
propõe que seja considerado como inafiançável e



tmor-escr-t t tve t o crime do trafico de drogas, conforme a.
previsão do parágrafo 80 do artigo 60 do Projeto COIfI rela
ção à prát 1 ca da ror-tu-a

Alega o autor que a sanção penal para o traficante deve
ser a mais rigorosa pcss tve l , dado os males que ocasiona à

pessoa humana e a soci edade

A vista do exposto opinamos pela sua aprovação nos
termos da redação proposta com a Emenda no. 2p0203B

Pe1a Aprovação

2POO200-5 CARLOS MOSCONI PMDB
*.* .... *... ** PARECER *********

A Emenda em tela visa acrescentar, nas Disposições
transitórias, artigo determinado que lei federal disciplinará
a propaganda comercial de r emeoro, formas de tratamento,
tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxicos

Pela aprovação nos termos do parecer oferecido à Emenda
no. 2P004B5-7.

2P00201-3 MAURO SAMPAIO PMDB
.* ...****.* PARECER **.*"''''***

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido? emenda
No. 2P01943-B.

2POO202-l MAURO SAMPAIO PMDB
********* PARECER *********

A emenda supre lacuna do Projeto, que xara de
contemplar o problema dos aposentados com as r-estr-: ")es da
Const1tuição de 1967 (art 101 30.) e da Emenda, c 1 (ar t
102 20. 11)

Pel a aprovação.

2POO203-0 GONZAGA PATRIOTA PMDB
"'*"''''***'''* PARECER *********

Pretende o autor suprimir da parte final do 90 do ar-
tigo 16 a expressão "ressalvados os que já exercem mandato
elet í vo"

Não se pode negar aos que já exercem mandato eletivo o
direito de concorrer à sua pr-ópor ta reeleição, com obser-vân-
cia do disposto no 50 do artigo 16

Pela rejelção

2P00204-B GONZAGA PATRIOTA PMDB
********* PARECER *********

Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no 2POO754-6

2P00205-6 GONZAGA PATRIOTA PMDB
********'" PARECER *"'***.***

Pretende o ilustre Constituinte alterar a redação dos
incisos X e XI e da a l inea "a" do Art 23 do ProJeto de Cons
tituição, que trata da exploração pela União, dos serviços de
telecomunicações e transmissão de dados

O parecer é pela rejeição, face aprovação da emenda
no 2P0177-6 que oferece tratamento adequado à c tsctp t í na da
matéria

2POO206-4 GONZAGA PATRIOTA PMDB
********* PARECER ** ... ******

Tecnicamente, somos pela rejeição da presente Emenda,
embora, no mérito, sejamos favoraveis a ela

O assunto se reporta ao artigo 23 do Projeto de Consti
tuição (A) em que a redação que preferimos resulta da
fusão de 3 Emandas a de número 00772/4, do Deputado Jose Cos
Costa, número 00726/1, do Deputado Oswaldo Lima Ft l ho e nume-
ro 00205/6, do Deputada Gonzaga Patriota Desta fusão. re-
sultaria a alteração do texto dos incisos XI e XII do artigo
23 do Projeto, da sequinte maneira:

"Art. 23 Compete à União
XI- explorar diretamente os serviços publicas de

telecomunicações, inclusive telefônicos e de transmissão de
dados.

XII - explorar drr-et arrente ou mediante concessão
ou permissão

a) os serviços de radiodifusão sonora, de te
levisão e demais serviços de telecomunicações; 11

Esta fusão, defenderemos em pl enário.

2POO207-2 FURTADO LEITE PFL
********* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido a Emenda
no 2POO40B-3

2POO20B-l FURTADO LEITE PFL
*****"'*** PARECER *********

Preconiza o eminente constituinte Furtado Leite, com a
Emenda em exame, seja dada nova redação ao item VI do art.
85 do Projeto, a fim de que a fiscal tzação e o controle a
cargo do Tribunal de Contas da União se estenda à ap l icação
de todos os recursos transferidos pela União aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Territórios e Munic~pios

Justificando a sua proposta, ressalta, de início, que
permanece deficiente o controle das contas públicas,
notadamente nos munícipios, nos quais o que se observa, não
raro, "é a malversação, o desvio das aplicações, a
apropriação f ndeb t t a de recursos, o enriquecimento t l t c t t o ,
a par da ausência ou desinteresse de uma verificação rigorosa
e imparcial, seguida da punição dos faltosos 11

E concl ui
liA atuação de um órgão de abrangência

nacional, imune a qualquer injunção pol Hica ou
interesses escusos, por certo coibirá a ocorrência
de fatos dessa natureza 11

Digna de encômios, inegavelmente, a sadia
preocupação do eminente Autor.

Contudo, a abrangência que vem de preconizar para
a ação fiscalizadora do Tribunal de Contas da União,
infringe, em nosso entender, o princípio federativo ínsito no
Projeto, por meio da qual se busca o fortalecimento da
Federação Bras 11ei ra

Ademais, exatamente em homenagem ao mencionado
principio, há que se conferir aos Estados-membros a 1tber-caoe
de, através de órgãos de controle próprios - como o são os
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Tribunais de Contas -, fiscalizarem a aplicação dos recursos
que afinal são seus, embora arrecadados e transferidos pela
União

Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição da
Emenda

2P00209-9 FURTADO LEITE PFL
****"'**** PARECER *********

Objetiva a emenda suprimir no projeto a vedação de re
forma da futura Constituição, oa l o prazo de cinco anos, no
que se refere às diposições relativas ao sistema de governo
(art 20, "caput " do ADCGTj

Entende seu Autor que a proibição em questão é antidemo
cr át tca e significa um ato de imposição ao povo

Permito-me divergir do ilustre proponente, pois vejo
no d í snos t t rvo impugnado não um ato arbitrar 10 do Poder Cons
t i t utnt e , mas um mecamsmo de defesa das futuras instituições
democratlcas.

Se a ANC decidir pela implantação de um novo sistema de
governo, é natural que tambem estabeleça medidas acaute t ató
r i as para que a vontade constituinte não fique à mercê de ca
prichos ocas tona i s , que venham a tnv t ab t 1izar a nascente rea
lidade constitucional, antes mesmo que o povo possa experi
mentar se o novo sistema atende ou não às necessidades br-as r
leiras.

Pela rejelçâo.

2P00210-2 FURTADO LEITE PFL
***>1<,,,,.*** PARECER *********

A Emenda v t sa a acrescentar paragrafo ao artigo 155,
que dispõe sobre as 11 Defensorla Pubt ica 11

O acrescimo propõe assegurar vantagens. garantias
direitos e prerrogativas idênticas às asseguradas ao

Ministerio Público
O parágrafo único do mencionado dispositivos prevê o

advento de lei complementar regulamentando a carreira,
inclusive o regime jur~dico idêntico ao Ministério Público,
quando em dedicação exclusiva. Como se vê, o preceito crt aoc
já atende o tema em causa na presente emenda.

Pel a rejelção

2P00211-l FERES NADER PDT
*********' PARECER *********

Pretende o autor subst i tut r do texto do 90 do art igo
16 a expressão limais da metade do mandato" por "mais de três
quartos do mandato 11

Somos pela manutenção da redação atual Que d t z "mais da
metade do mandato", por se adaptar melhor a legislação elei
toral

Pela rejeição

2P00212-9 FERES NADER POT
********* PARECER ****"''''***

Pela reJeição
O o tr-e i to à promoção ou a transferência de carreira fun-

cional e matér t a de Le t or-dinár ta Da mesma ror-ma, as Ques-
tões que envolvem remoção ou permuta de servidores das ser-
ventias atualmente oenonmaoea Judiciais, not ar-va ts e regis 
t r a is

2P00213-7 FERES NADER POT
********* PARECER *****"'*"'*

Pretende o ilustre const t t uf nt e Fér-ea Nader, com a
Emenda em exame, unpr-f mtr nova redação ao paragrafo único do
art.89 do Projeto, de forma a ampliar de 7(sete) para 9(nove)
o número 1imite de consej ne ir-os dos Tribunais de Contas
estaduais

Nos termos da Just i f 1cação, "cada Estado deverá ter a
li berdade de l trní tar o numero de Consel hei ros do respect tvo
Tribunal de Contas, de acordo com suas necessidades pol Hicas
e econômicas", sendo que lias Assembleias Constituintes
Estaduais terão, desta maneira, maior autonomia para
deliberar sobre a matéria, fortalecendo, ass im, o sistema
federat tvo "

O Projeto, no particular, perfilha composição(7
Conselheiros} que, em nosso entender, tem s ico e continua
sendo a ideal para as Cortes de Contas estaduais

Tal numero limite, adama i s , resulta da media do
pensamento que, na mater t a , foi expresso nas tnumer-as
proposições formuladas pelos senhores constituintes nas
anter ror-es fases de e1 aboração const i tuc iona1

Nosso parecer, assim, e pela rejeição da Emenda

2P00214-5 FERES NADER PDT
*.... "'***** PARECER *'1'*******

A presente Emenda contraria a or rent ação geral do Proje-
to de Constituição assim como a da emenda coletiva relativa
ao assunto. o que nos faz opinar pela r ej evcêc

2P002l5-3 ALOYSIO TEIXEIRA PMDB
********* PARECER *********

Trata-se de proposta de revogação do Decreto-lei no 9215,
de 300446. que pr-oibe a pr át ica ou exploração de jogos de
azar em todo o t er-r t tór-to nacional

Manifesto-me pela rejeição da emenda por referir matéria.
típica de lei ordinária

Cumpre ressaltar que o Projeto obedece a técnica que impe
de a referência, no texto, à legislação infraconstltucional.
ressalvadas situações espec i a t rss tmas , t a i s como as que se
referem ao restabelecimento de d t r e i t os individuais, sociais
ou políticos

2P002l6-1 ALOYSIO TEIXEIRA PMOB
********'" PARECER *********

O 30 do Art 50 do Ato das nt spos i ções Transitórias,
trata de hipótese distinta da sugerida pela Emenda em exame
Refere-se a determinado per todo (15 de julho a 31 de dezembro
de 1969) em que terla havido v i c to grave, espec if tco , capaz
de tornar nulos os atos institucionais praticados A amplia
ção pretendida pela Emenda desvirtuaria aquele objetivo e não



se ajustaria ao propósito que inspirou o dispositivo.
Dal opinar pela rejeição da Emenda.

Brasil ia, 19 de janeiro de 19BB.
OOnstituinte NELSON CARNEIRO

(*) O Senhor Relator Bernardo Cabral declarou-se impe
dido de oferecer parecer sobre a presente Emenda.

2P00217-0 TIro COSTA PMDB
********* PARECER *********

A lei orgânica já estã submetida aos pr-f nctp tos da
Constituição da República e da Constituição do Estado A sua
aprovação pela Câmara de Vereadores garante a autonomia do
Municlpio.

Pela rejelçâo

2P0021B-B TITO COSTA PMDB
********* PARECER *********

A emensa subscrita pelo l1ustre Constituinte é genérica
e pretende alterar vários Dispositivos do Projeto de Consti
tuição (Art 22-lI, 23-XVlII, 24. 2B-I, 39, 205 e 205- lo ).

O parecer é pela rejeição, face aprovação de emenda
coletiva referente à disciplina da matéria

2P00219-6 TITO COSTA PMDB
********* PARECER ****"'**"'*

Pretende o ilustre Constituinte criar a gratuidade do
mandato dos vereadores nOS muntctpros de população inferior a
duzentos mi1 habitantes.

A gratuidade do mandato de Vereaaor é da tradição do
nosso direito municipal, vez que tira o caráter de cargo para
elevá-lo à dignidade de função honorHica

As Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas municipa
is discipl inaram a matér-ia, ao longo dos anos, tendo em vista
principalmente as possibilidades e peculiaridades locais.

Em verdade, a rea l tdade brasileira atual não comporta o
exer-c í c í c honorário da vereança,muito menos que se crie,ainda
que indiretamente, restrições à remuneração, além das expres
sas no Projeto de Constituição. é. que é tal a intensidade e a
diversidade dos encargos desempenhados pelos vereadores, em
particular no interior do país, que se recomenda a rejeição
da presente Emenda

2PD0220-D DENISAR ARNEIRO PMDB
********* PARECER *****"'***

Dentre os membros do Ministério Público da União, apenas
os Procuradores da Repúbl ica exercem funções que serão trans
"'nr idas a pr-ocur-ador ra Geral da União Por isso apenas a eles
..nr er-e o Projeto o d1reito de opção pelo novo órgão.

EXlstem cerca de 4 000 bacharéis exercendo funções que
imcubirão à nova Procuradoria Não se justifica que a esse
número tão avultado se acrescentem Promotores de Justiça Mili
tar e outros, de especial tzacão diversa das atribuições do no
vc órgão

Isto posto, somos pela rejeição da Emenda.

2P00221-B DENISAR ARNEIRO PMDB
********* PARECER "'********

A Emenda propõe alterações no Artigo 204,
que apresenta disposições sobre a fixação de tarifas para os
serviços publicas O autor da emenda entende que inexistem
motivos técn rcos ou jurídicos que justifiquem a obrigato-
riedade da concorrência públ tca, a 1imitação do prazo das
concessões e a adoção da reversão dos serviços.

A onr-j qator-Ledade da concorrência pub l ica atende aos
Objetivos de aumentar a eficiência na d f s t r-tbu tção dos servi
ços públ icos e de corrigir distorções como o cliente11smo e o
nepotismo A temporariedade e a reversão dos serviços são
disposições que devem também ser mantidas no texto constitu
cional O dinanismo da economia moderna se baseia na mobili
dade e na competitividade entre as empresas; não hã motivo
técnico que justifique a perpetuação das concessões públ í cas
como feudos vital ícios.

Pela rejeição

2P00222-6 DENISAR ARNEIRO PMDB
******"'** PARECER *********

Propõe o i lustre Constituinte modificar a redação do in
ciso XI do artigo 24, sob a argumentação de que as expressões
adotadas no Projeto de Constituição - "Trânsito e. Tráfego" 
não possuem conotações muito claras

O Texto Constitucional vigente inclui no rol das competên
cias da União, legislar "sobre tráfego e trânsito nas vias
ter-r-estr-es'' (artigo 80 , XVI!, u), sem que tenha criado até
hoje, Qualquer tipo de dificuldade Quanto á apl f cab t l t dada do
sistema nacional de trânsito e de transportes, assim como do
atual Código Nacional de Trânsito

O parecer e pela rejeição
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solene ao Qual ccmpar-acem as mais altas autoridades do Pa1s.
As sessões preparatóri as não requerem sol ent dada especi al e
podem ser rea 1 i zadas em qua 1quer d 1a da semana.

Pela rejeição.

2P00227-7 VINICIUS CANSANÇÃO PFL
***"'****'" PARECER *********

A presente emenda busca a supressão do item IV do art
67, segundo o qual ao parlamentar é vedado ser pr-opr ret ar í o,
controlador, ou diretor de empresa qUE:. goze de favor decor
rente de contrato com pessoa j ur tc i ca de direito publ ico, ou
nela exercer função remunerada

Segundo o nobre Autor da proposta, a manutenção do texto
questionado significa duvidar da idoneidade do parlamentar,
o que considera tnacmrss tve t , além de ferir-se, em seu enten
dimento, o pr t nc'í p to da 1 tvre m t c rat tva

Entendo que a vedação sob exame, sobre ser meo ida alta 
mente moralizadora, milita em favor da rnst t t utção parlamen 
tar, pois coloca os conçr-ess i stas numa pos tção de isenção
quanto a seus negocios particulares, especialmente quando so
bre eles forem levantadas suspeitas públicas a respeito de
sua 1isura.

Pela rejeição.

2P0022B-5 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
***"'***** PARECER *********

A emenda obj et rva acrescentar ao art 44 dispositivo que
veda a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios esta
belecer tratamento jurídico e remuneratório d if er-anc rado en 
tre os serviços públicos da administração d i r-et a e mdtr-et a

Em sua justificação, o autor afirma Que pretende insti 
tu1r o princípio da igualdade Quanto ao tratamento jur to tcc e
remuneratório dos servidores

Entretanto, cabe a essa relatona informar que a mat er ta
já se encontra discipl tnaca no parágrafo 20 do art 45 e pa
rágrafo 60 do artigo 44 do nosso Pr-oj ato de const i tutção

Ante o exposto, fica a presente r-ej e t t aoa

2P00229-3 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
********* PARECER **"'******

~ objet ivo da presente emenda acrescer, ao Projeto ae
Constituição, dispositivo que poss i o t t i t a a pratica do jogo,
em cassinos explorados por empresas de capital or-as t ieu-c .s t
tuados em regiões de grande fluxo turístico Os tributos pro
venientes dessa atividade seriam, conforme a proposta, oast t
nados a fins sociais, notadamente o assentamento de produto
res rurais sem terra

A 1iberação do jogo em território nacional é tema que
tem suscitado acaloradas p01E!mlCaS Razões de peso foram adu
zidas, inúmeras vezes, contra e a favor da medida Parece
nos, contudo, que a matéria deve ser regida no âmbito da t e 
af s t ação ordinária, não devendo constar, portanto, do texto
constitucional.

Pela rejeição.

2P00230-7 VALMIR CAMPELO PFL
***"'***** PARECER ********'"

A emenda apresentada pelo Constituinte Valmir Campelo,
procura dar melhor redação ao texto apresentado pel a Comissão
de Sistematização, aclarando o fato de serem os Bombeiros Mi
l itares também reservas do Exército.

Destarte, somos pelo acoi himento da Emenda
Pe1a Aprovação

2P00231 -5 JOÃD REZEK PMDB
********* PARECER *********

O nobre Constituinte JDÃO REZEK sugere emenda aditiva,
propondo a inclusão de mat s um ítem ao Ar t 238, que confere,
ao por-taoor de excepc iona t rdace , direlto ao atendimento medi
co e cl in tco voltado para sua habi l i t ação e/ou reabi 1 t t ação ,
bem como para o seu desenvolvimento e integração social

A sugestão, conquanto de 1~mpida justeza, encontra-se
embutida na Seção I, DA SAuDE; no Capítulo lII, DA EDUCAÇÃO,
DA CULTURA E DO DESPORTO e, principalmente, nos Itens lII, IV
e V do mesmo art i go 238.

Ademais, foi por própria sugestão das entidades repre-
sentativas dos portadores da def í c i ênc ta que os d í spos r t tvcs
relativos às medidas compensatórias, pelo Poder Publ í co , aos
portadores de deficiência, em razão de sua maior vuiner-abt i t
dade fossem dispersas no todo do texto cons t t tuc ionat , sem
marcar-lhes por demais a condição de excepcionalidade, susce-
tível de reforçar ainda mais a uf scr tmtnacão socta t de Que
padecem.

A emenda, ao nosso ver, passa a ser r-etnmt arrt e , na me
dida em que já se encontra comt empl ada no texto do Projeto de
const í turção,

Somos, portanto, pela sua rejeição.

Objetiva a presente emenda dar nova redação ao artigo
13. e seus respectivos paragrafos incisos e a t tnaas Felta a
análise do texto da proposição contatamos muitas semelhanças
com o texto do projeto e algumas d i scor-oãnc í as , mas com o
mesmo objetivo que o nosso, ou seja a proteção dos trabalha
dores Entende esta r-el at or-i a Que alguns dos dispositivos, a
que se refere a emenda, pcder i am ser aceitos se requeridOS os
respetivos destaques quando da votação. Tal procedimento, por
nós indicado, ocder ra faci J Har seu oev ioo aproveitamnto

-----------------_:~:~-~~~:~:_~:~~-~:~:~~~~---------------------------------
2P00233-1 JOÃO REZEK PMDB
"'******"'''' PARECER **"'*"'**"'*

As empresas de pequeno porte, responsáveis pe l a geração
de parcela s tçnt t t cat tva da produção e do emprego, sofrem uma
serie de r-est r í ções , quer as or-iundas da organiza.ção dos mer
cados, quer as advindas dos encargos e obrigações tnc i dent es ,
que não são compat tve í s com sua importância econõmtnca

A simpl ificação e/ou a eliminação dessas restrições se
apresentam pois como condicionantes básicos para a consol ida
ção desse segmento produtivo, devendo tornar viável todo um
processo de legal tzação de empresas atualmente local tzacas no
setor 1nforma1 da economi a

2P00223-4 DENISAR ARNEIRO PMDB
***"'***** PARECER *********

Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido ã Emenda
no. 2p00754-6

2P00224-2 RUBERVAL PILDTTO PDS
*****.*** PARECER *********

Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no. 2PD1815-7.

2P00225-1 VINICIUS CANSANÇÃO PFL
***"'***** PARECER ******"''''*

A emenda visa suprimir o parágrafo 90. do artigo 44.
Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à emenda

cal et iva no 2p02039-9

2P00226-9 VINICIUS CANSANÇÃO PFL
*******"'* PARECER *********

Visa o nobre Constituinte, com a presente Emenda a
alterar a redação do 50 do artigo 71, para determinar que,
quando o dia do trn cto das sessões preparatórias cair no
sábado, domingo ou feriado, seja ele transferido para o
or tme tr-o dia útil subsequente

Inobstante o louvavel objetivo patente na própria
redação da Emenda, a sugestão não merece acolhida. Não se
deve aplicar aqui, a regra do 10. do mesmo artigo 71, Que
trata da data do tntc ío da sessão legislativa, sempre um ato

2P00232-3 JDÃD REZEK
********* PARECER *********

PMDB
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2P00241-2 FRANCISCO KUSTER PMDB
********* PARECER ********"

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no. 2P00257-9.

2POO243-9 IVO VANDERLINDE PMDB
*****"'*** PARECER ******"'••

Pela rejeição. A materia está satisfatoriamente desenvol
vida no art. 224 do Projeto de Constituição. E a fixação do
tamanho máximo da propriedade rural contraria a idéia expres
sa no artigo 218 do mesmo Projeto, que vincula o direito da
propriedade da terra a sua função social.

Congresso Nacional se reuna de 1 de fevereiro a 30 de junho e
de 16 de julho a 15 de dezembro.

Inobstante o elevado proposito exp t ict taco na
justificação, a Emenda deve ser rejeitada. O Projeto
relativamente a Constituição atual já diminuiu acequadament e
o período de recesso parlamentar A at í vrdade parlamentar nao
se resume às reuniões e trabalhos na sede do Congresso
Nacional, exigindo, antes, um contato duradouro com as bases
e l e í tor-a i s para que os representantes tenham pleno
conhecimento, não só dos anseios dos representados mas,
sobretudo, da real idade brasi lei ra

Pela rejeição

2P00242-1 IVO VANDERLINDE PMDB
********* PARECER *********

A presente emenda. do ilustre Constituinte Ivo Vander
linde, propõe introduzir, como disciplina f'acul t at tva , o ensi
no de Cooperativismo e Associativismo nos horarios nor-ma'ts
das escolas e instituiçôes de ensino de todos os graus.

Justifica a proposta destacando a excelênçia do coopera
tivismo e do associativismo, instrumento de orgamzação demo
crática da sociedade, forma adequada de distribuição de renda
e alternativa na busca do equt l ~br10 social e econômico

Embora tndf scut tve ts os méritos do Cooperativismo e
associativismo na formação do cidadão br as í l e í r-o - carente
a 1nda de i nst rumentos ef i cazes de organ i zação - parece-me
desnecessária sua presença como norma constitucional, princi
palmente considerando a sugestão de incluir tal conteúdo como
disciplina facultativa Ora, se não é proibido. seu ens mo é
permitido.

Pela rejeição.

PMDB

o dispositivo

2P00244-7 IVO VANDERLINDE
"'*"'****** PARECER *********

Pela aprovação. A proposição aperfeiçoa
constante no Projeto de Constituição

2P00235-8 LúCIO ALCÂNTARA PFL
********* PARECER *********

A emenda substitui, no artigo 63, as expressões lidos vo
tos presentes, desde que esta maioria não seja inferior a um
quinto do total de seus membrosti , pelas expressões "de votos,
presente a maioria de seus memor-os"

A redação aprovada pela Comissão de Sistematização re-
sulta da constatação,na experiência da atividade parlamentar,
de serem os trabalhos legislativos prejudicados pela norma
regimental que exige a presença no Plenário e nas Comissões
da maioria absoluta de seus membros para as del iberações

Por interesse político ou partidário, às vêzes numa ve
lada obstrução dos trabalhos legislativos, alguns Congres
sistas deixam de comparecer ao Plenário ou às Comissões, em
bora estejam presentes em algum ed t f i c í o do Congresso Nacio
nal, o que dá ensejo ao seu comprometimento negativo perante
a imprensa e a opinião púb1ica

Queremos uma democracia participativa, dentro e fora do
Congresso Nacional Isto significa que os Congressistas devem
participar dos trabalhos legislativos, ostensivamente, sob
pena de verem proposições aprovadas pelo voto dos presentes
nas sessões do Plenário ou nas reuniões das Comissões, as
quais não compareceram por estarem em seus gabinetes de tra
balho Isto significa que o povo deve acompanhar as ativida 
des parlamentares, estimulando seus representantes no Con
gresso Nac10na1 a part i ctpar das del i berações

Sabendo que basta um quinto do total dos membros da
respectiva Casa para decidir sobre certas proposições, o
Congressista tera maior atenção para a pauta dos trabalhos

2P00234-0 JOÃO REZEK PMDB
********* PARECER "'.*"'*****

A Emenda. objeto desta apreciação, sugere a proibição de
manopol tos , ot tpopót ias, e cartéis na exploração dos serviços
rodoviários intermunicipais e interestaduais de transporte
co let ivo de passageiros. Trata-se, a nosso ver, de um precio
sismo técnico, visto já estar a matéria exaustivamente traba
lhada no texto constitucional, no paragrafo único do ar t 204
que define o regime das empresas concessionárias de serviços
públicos, o caráter especial de seu contrato e a sua prorro
gação e as condições de caducidade, fiscalização, rescisão e
reversão da concessão da concessão ou permissão. Outrossim,
dispõe ainda dos direitos do usuário, das coi í t tcas tarifária
e operacional daqueles serviços _

Razão pela qual nos definimos pela REJEIÇAD
----------------------------------------------------------------------------

A proposta contida na emenda do nobre constituinte tão
somente reafirma a norma já expressa no art 212 do Projeto
de Constituição, o que nos leva a concluir por sua reJeição.----------------------------------------------------------------------------

legislativos
Por estas razões, pel a rej ei ção,

2POO236-6 LúCIO ALCÂNTARA PFL
********* PARECER *********

A Emenda visa a acrescentar artigo ao Ato das Disposi
ções rr-ans rtor-ras do Projeto de Constituição para determinar
que noventa d i as após a promu1gação da nova Const t t ui ção se
realize referendo nacional sobre as normas constitucionais
relativas à forma de governo Caso os resultados sejam favo
ráveis à adoção da forma par1amentarista,sua implantação dar
se-á somente noventa dias após sua aprovação no referendo,
ficando sobrestadas até esta data alguns dispositivos
constitucionais alusivas ao parlamentarismo

Segundo o 11ust re Autor da Emenda a forma de governo não
pode ser decidida de modo absoluto, pela Constituinte, pois,
em momento algum da campanha realizada para a eleição dos
Const i t uí nt es esta questão foi 1evantada

Julgamos inconvemente a medida proposta, pois entende
mos que a Assembleia Nacional Constituinte é soberana.

Assim, somos pela rejeição

2P00237-4 LúCIO ALCÂNTARA PFL
********* PARECER *********

Esta Emenda propõe a supressão do Inciso V do Art. 207,
que determina o controle, pelas empresas nacionais, da dis-
tribuição de derivados do petróleo e de álcool.

Ao mesmo tempo, pretende introduzir parágrafo ao Art 201
determinando que Lei especHica fixará os 1imites máximos de
participação individual de cada empresa, vedando a formação
de 01 igop61 ios e cartéis

Não condor-demos com a proposta, uma vez que a empresa
nacional, estatal e privada. tem plenas condições de absorver
as mencionadas atividades, porém se vê impedida pela força do
poder econômico das multinacionais do setor

A redação contida no texto do Projeto Constitucional es
ta mais condizente com os anseios da maioria do povo br-ast
l e i r-o e atende á realidade econômica do Pa i s no estagio em
que se encontra o processo de desenvolvimento econômico.

Assim, pela rejeição da .Emenda

2P00238-2 LúCIO ALCÂNTARA PFL
********* PARECER *********

Conforme a emenda, o Congresso Nacional deveria aprovar,
previamente, iniciativas do Poder Executivo referentes "à
instalação de reatores e usinas nuc lear-es",

Cremos que o texto proposto pela Comissão de Sistemati 
zação é mais amplo e resguarda, durante o tempo conveniente
ao interesse nacional, o sigilo em torno das iniciativas go
vernamentais referentes lia atividades nucleares", que seria
prejudicado se fossem previamente submetidas a aprovação pelo
Congresso Nacional.

Pela rejeição.

2P00239-1 FRANCISCO KUSTER PMDB
**"'****** PARECER *********

Face ao parecer dado à emenda n 2p 00273-1, fica a pre
sente rejeitada

Conforme parecer à emenda 419-9.

2P00240-4 FRANCISCO KUSTER PMDB
********* PARECER *********

Com a presente Emenda visa o i lustre Constituinte a
alterar a redação do Artigo 71 para determinar que o

2P00245-5 IVO VANDERLINOE PMDB
********* PARECER *********

A Emenda sob exame é rejeitada pelas razões expostas no
parecer à Emenda no. 2pOO685/0.

2POO246-3 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB
*****"'*** PARECER ****"'****

Visa a presente Emenda suprimir o Art 151 e seu Para-
grafo, a mesma encontra-se contemplada no parecer da Emenda
2p02040-2

Pe1a sua aprovação

2P00247-1 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB
*****"'*"'''' PARECER *********

O nobre Const ituinte, SENADOR CID SABOIA DE CARVALHD.
faz sugestão de emenda para supressão do Art 190 29 e de seus
parágrafos, do Ato das D1Sposições ccnst i tuctona-s Gera1s
rr-ans i tór-tas do Projeto de Const ituição.

A prevalecer a proposta do eminente const t tumte , o Ar
tigo 239 em seu ínct so I e o Artigo 37. incisos V e VI tOI"'
nar-se-iam, por muito tempo, letra morta. frustrando o anse io
popular pelas medidas neles dispostas

Ao contrário, o Artigo 29 e seus parágrafos, DAS D15PO-
SIÇOES TRANSITÓRIAS, normaliza um processo pr tor t t ár ro para a

Nação e que se faz urgente, ev i tanco que a lei or-dmar ta que
se seguirá à promulgação do Texto const í tucrona t retarde por
demai s def 1agração do processo

Por out ro 1ado , não vemos como o Art i 90 em ouest ão poder
á produzi r uma situação confusa Talvez a situação confusa po
der ta ser criada, sim, no interregno da Promulgação da consr i

tuinte e a aprovação da lei ordinária que viesse regulamentar
os incisos citados acima, dos artigos 37 e 239, caso o aludi

do art i so 29 fosse supr i mido
Assim, pela rejeição.

2P00248-0 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB
**''''***'*** PARECER *********

A Emenda, de autoria do nobre Senador Cid Sabóia, manda
incluir no Texto Constitucional dt spos t t tvo asseguranao aos
professores universitários as acumulações 1'citas com cargos
tecnicos, desde que existam na data da promulgação da car-ta.
como direitos adquiridos.

A inclusão do dispositivo revela-se necessária. a fim de
evitar-se situação irregular de acumulação de cargos. ate
que lei complementar disponha a respeito

Emenda outr-as estendem os bener i c tos do art 'go 19 do
Ato dos Disposições Transitórias ás diversas categorias cuj as
acumulações são consideradas licitas, dentro dos atuais nor 
mas Constitucionais

Dentre estas citemos a de no. 2p00622-1, cuja redação
merecem aprovação e i ncl usão no texto.

Pela aprovação, nos termos da Emenda supracitada

2POO249-8 DEL BOSCO AMARAL PMDB
****01<**** PARECER *********

Da manaí r a coma está redigido o texto da presente Emen
da, vê-se que trará um melhor aperfeiçoamento ao artigo A
redação ficou mais explicita e clara.

Portanto. pela sua aprovação



2POQ2S0-l DEL BOSCO AMARAL PMDB
********* PARECER **~"'*****

O texto da emenda dispõe que "nos proventos de aposenta
doria serão incluídas as gratificações de qualquer natureza,
mesmo os seu caráter de habitualidade. desde que recolhida a
respectiva cont r-tbutção", Por outras palavras, o autor da E
menda deseja que o cálculo do valor do oener tc to pr-evtoenc tá
r io baseia-se em um salário de contribuição integrado, não.
apenas, pelo salário fixo do trabalhador, mas, tambem, pelas
gratificações de qualquer natureza

Em verdade. há muito que assim é, vez que, pela Lei Or
gânica da Prevldéncia Social, o salário de contribuição cor
responde à remuneração efetivamente recebida, pelo empregado,
ate o 1imite de 20 vezes o sa l ar ro mmtno Por outro lado, a
Cansol rdação das Leis do Trabalho estabelece Que "compreen
dem-se na remuneração do empregado, para todos os ere itcs le
gais, além do salário. as gorgetas que receber", e que "inte
grem o salário, não 56 as importancias fixas estimuladas, co
mo tabém as comissões, percentagens, gratificações ajustadas.
diárias para viagem e abonos pagos pelo empregador"

Como se vê, o presente pleito acha-se plenamente atendi-
do e deverá continuar a sê-lo. razão pela qual opinamos pela

---------_:~~-~:~:~:~~.:_----------------------------------------------------
2POO2Sl-0 DEL BOSCO AMARAL PMDB
********* PARECER *********

O eminente Const í tut nte DEL BOSCO AMARAL apresenta emen
da aditiva ao artigo 238. do r iunc VIII, cap i tu'lo lI, seção
r n , que determina, de forma exp l 'cita, algumas das po t i t í cas
que o Estado deve adotar em relação ao idoso

Não obstante a excelência das intenções ao Constituinte,
a expl tc t tação de algumas pol í t tcas que comtemplem o idoso e
t rmtt ante , pois o Estado, por força constitucional, teria que
se circunscrever somente à implementação destas políticas,
deixando de lado outras também relevantes e, talvez, algumas
de caráter emergencial, que, no momento, não é poss ive t pre
ver.

Portanto, preferimos o disposto no Art 267, que contem
pla da mesma forma o idoso, sem quaisquer limitações, texto
mais adequado à Lei Mandamental.

Somos, pois, pela reje,ção.

2POO2S3-6 AécIO NEVES PMDB
"''''******* PARECER ***.*****

A Emenda propõe a modificação do art. 262 do ProJeto de
Constituição, que se refere ao meio ambiente

Com a modificação preconizada, que incide sobre o caput .
do 10 do artigo e lhe acrescenta 60 ,tem-se uma redação
detalhada quanto às incumbências do Poder PúbllCO no sentido
de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente sadio
e equt 1 i brado.

Uma comparação entre o texto do Projeto e o da Emenda
permite verificar Que, à exceção dos itens VI, e XVII da
Emenda, ambos os textos, em sua essênc ta , apresentam o mesmo
conteúdo, sendo o primeiro mais conciso e, portanto, mais
consentâneo com a boa técnica legislativa

Quanto aos aspectos de que tratam os itens VI e XVII, no
te-se que o art 23, item XVllI, jã estabelece dentre as com
petências da União, instituir sistema nacional de gerencia
mento de recursos h idr í cos e que o art 199, i t ern 111, mc tut
2. defesa do meio ambiente como um dos pr í ncj ptos em que se
deve fundamentar a ordem econômica

Assim, o detalhamento sugerido pela Emenda será feito mais
apropriadamente pela legislação ordinária, adequando-se as
pecut tar toades regionais e locais.

Congratulamo-nos com o nobre autor por sua iniciativa em
defesa do meio ambiente mas, em virtude do exposto, ccoctut
mos pela rejeição da Emenda

2P00254-4 OTTOMAR PINTO PTB
********* PARECER *.***"'***

A r Emenda é rejeitada pe l as razões expostas no parecer
á Emenda á emenda 2p0068S/0

2P002SS-2 LUCIA BRAGA PFL
*"'*"'***** PARECER *********

A autora pr-opõe eleições gerais logo após a promulgação da
Const itui ção

A nova Constituição que será moderna e avançada, pr tnc i
palmente no que tange às tnst t tutções pol i t tcas e democráti
cas. não deve conter. mesmo no Ato das Disposições Constitu
cionais Gerais e Transitarias, dispositivos que impliquem em
redução ou prorrogação de mandatos

O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e re
presentantes deve ser respeitado e cumprido

Não é poss ive l real Izar eleições gerais, após a promulga
ção da Const í tuí ção, sem redução de mandatos

A redução somente e admitida, em alguns casos excepcio-
nais, quando os interesses supremos do Pa t s a exigirem.

Pela rejeição

~~~~~~;; PARECER ~~;~~",~~~GA PFL
Pela reje1ção, tendo em vista que a proposição apresen

tada pela, i lustre Constituinte tem por objetivo apenas ex
pl tcf tar o que já está previsto com clareza no texto do Pro
jeto de Constituição

Por outro lado, cabe ao texto constitucional estabelecer
o principio, preservando o seu carater de concisão. Quanto às
prioridades devem ser estabelecidas levando-se em conta 35
possibi 1idades e pecul iaridades das regiões que serão contem
pladas com os programas habitacionais e de saneamento

Nesta parte do texto constitucional apenas se descreve,
define, estabelece a área de competência comum da União.
Estados e Munic1pios. Não é tecnicamente correto incluir-se
aqui matéria de conteúdo pol t t í co , de expressão vat t t tva ou
teleol6gica

2P002S7-9 LUCIA BRAGA PFL
*****"'*"'* PARECER *****"'***

E objetivo da presente Emenda reduzir o tempo de
trabalho exigido para a concessão da aposentadoria por tempo
de serviço com satár to integra1, Que está fixado pelo Projeto
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de Constituição em trinta e cinco anos, para o homem. e, em
trinta, para a mulher.

A nosso ver, é inviável a pretensão da Emenda de reduzir
o tempo estabelecido para a concessão da aposentadoria por
tempo de serviço. porquanto o nosso pa í s , como todos nós
sabemos, atravessa uma séria crise econômico-financeira e,
por isso mesmo, está necessitando de aumentar, cada vez mais,
sua força ativa de trabalho Não é poss ívet , pois,
permitir-se que um contingente consf der-ável de trabalhadores
seja aposentado precocemente, passando mesmo a constituir
verdadeira força de trabalho ociosa.

Pela rejeição da Emenda.

2POO2S8-7 LUCIA BRAGA PFL
********* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda
2P0129B/1.

2POO2S9-S CARLOS VINAGRE PMDB
********* PARECER ****"'****

Tendo a emenda No. 2p02040-2 outorgado tratamento mais
completo ã matéria, opino pela rejeição.

2POO260-9 IBSEN PINHEIRO PMDB
*****.*** PARECER *****"'***

A emenda visa a conferir aos membros do Ministério
Públ í co o mesmo regime jur1dico da Magistratura. Reputamos,
contudo, que o 60 do artigo 158, ao preceituar se aplica à
função e à aposentadoria do Ministério PClbl rco , no que
couber, o disposto no artigo 113, 11 e VI, atende aos
obj et rvos simétricos da presente emenda.

Pela rejeição.

2POO26l-7 FIRMO DE CASTRO PMDB
********* PARECER *********

A presente Emenda, do nobre Constituinte FIRMO DE CAS
TRO, propõe alteração, no teor do parágrafo 6 ao artigo 184,
no sentido de facultar-se. ao Senado Federal, mediante reso
1ução aprovada por dois terços de seus membros, es tabet ecer
a l 'quotas máximas nas operações internas do ICMSTC, além das
mínimas já previstas

Segundo o seu ilustre Autor, ficaria resguardada a fun
ção do Senado Federal como "árbitro no caso de poss tve í s con
flitos entre a União e os Estados, ou seja, "quanoo o eeut i t
brio federat ívo o exigir" Salienta ser recomendável, portan
to, "maior cautela na flexibilização admitida nesse caso pelo
Projeto, não acarretando nenhum preju~zo dar mais essa compe
tência residual facultativa ao Senado Federal, que a utiliza
rá ou não em consonância com os superiores interesses da Fe
deração e do Pais."

Ao facultar aos Estados a 1tber-caca para fixar as al;
quotas do ICM5TC nas operações internas, procurou o Projeto
possibil itar-lhes adequá-las às suas necessidades de recur
sos, dosando a tributação do consumo em seus territórios, do
mesmo modo como lhes facultou, ainda, instituir um adicional
próprio do imposto de renda incidente sobre 05 lucros, ganhos
e rendimentos de capital, também dos contribuintes ali
residentes

Pela rejeição

2P00262-S FIRMO DE CASTRO PMDB
********* PARECER *********

A presente Emenda visa à supressão do inciso VII do
art 182, pelo qual se institui o imposto "sobre grandes for
tunas, nos termos definidos em lei complementar".

Alega o i 1ust re Autor da Emenda que as fort unas, por cons
tituírem estoques patrimoniais e mobiliários, já se acham a
tingidas por vários dos impostos constantes do sistema tribu
tário proposto

Não nos parece que isso ocorra, mesmo porque a lei comple
mentar é que definirá o imposto em todos os seus aspectos

Entendemos que o tributo em apreço complementa adequada-
mente o sistema tributário proposto, porquanto ao incidir
sobre a riqueza, imprimirá maior progressividade ao referido
sistema e servirá como instrumento val i050 para reduzir as
desigualdades sacia ts

Alei compl ementar, a ser aprovada pelo Congresso Nacio-
nal, estabelecerá os parâmetros necessários à apl i cação do
novo tributo, ajustando-o devidamente á realidade econômi
ca-social do Pals.

Pela rejeição.
---------;;~;~;:;---------F~~;ã-~~-ê~s~~~-------------------------;;00------

***"'***** PARECER *********
Pela rejeição da, nos terlOOs do parecer oferecido ã

Emenda no 2pOOSB4-1.
---------;~~;~~:~---------F;~;Õ-~~-~~~;:~~-------------------------~M~;------

******"'*'" PARECER *****"'***
A presente Emenda, do ilustre Constituinte FIRMO DE

CASTRO, propõe a supressão do ia do artigo 1B4, que
faculta aos Estados e ao Distrito federal instituir adicional
ao imposto de renda incidente sobre lucros, ganhos e
rendimentos de capital, até o limite de cinco por cento do
imposto pago à União por pessoas f'sicas ou jur~dicas
residentes ou domiciliadas nos respectivos territórios

Alega, na justificação, constituir, esse adicional
"flagrante distorção no sistema tributário Que se Quer' ver
inserido no novo texto constitucional", representando a
iniciativa, "o caminho para a bitributação e para um '
verdadeiro conflito de competência fiscal, entre a União, por
um lado, e os Estados e o Distrito Federal. a par de suas

~e~~~~~s~~~ãr~~~~:~~~~:'d: ~~~~~ ~:d~~%t~v~~% g~Z~u:iS, que
receitas, parcela redistribuída para os Estados e
Munic'pios", e se verá impedida de otimizar sua arr-ecadação
do imposto de renda através do aumento das a1 iquctas
incidentes sobre 05 ganhos de capital.

Ressalte-se que a competência tributária de que se
trata e facultativa, podendo ou não , o Estado ou o Distrito
Federal, exer-cí tã-ja , na medida de sua conveniência ou
necessidade Por outro lado, a caracterlstica bástca do
imposto de renda é a sua progressividade, que o torna mais
justo quando grave os ganhos e os rendimentos do capital.



como é caso E ainda leg1t rma fonte de recursos por
restringlr-se aos contribuintes de determinado t er r-t tór-to.
sem pr-ej uizo para o restarte do Pa i s , permr t mno , assim, que
as um dades que disponham de maior renca de capital possam
explora-la em seu próprio oenee rc rc Será at~ razoável
lnferir Que, em oecor-r-énc ie , possam as regioas menos
desenvolvidas vir a ser beneficiadas com maior aporte
oronor-c ionat de recursos federais

Pe 1a r-ej ei ção

2P002G5-0 NARCISO MENDES POS
"':10:**"'**** PARECER TJI<**>I''I''''''''''

Pela aprovação. nos termos do parecer oferecido à Emenda
no 2PD097B-6

2P00266-8 NARCISO MENDES PDS
*;t><**,."..** PARECER **"'***"''''''-

O obj et ivo da presente Emenda e suprimir do t§:xto Constitu
cional, no seu todo, o ar t 190 47 das Disposiçoes Constitucio
nais Gerais e Transitórias O dispositivo em Questão confere
estabi1idaae aos atuais servidores da Unlão, dos Estados _ e
dos Municlpios Que. à epoca da Promu1gaçao da Const t tu í ção ,
contém. pelo menos, cinco anos de serviço na Administração
Direta ou Ind t reta
Consideramos, com O autor, Que a Questão deve ser deixada _ao
ar-b t t r ro da legislação or-dtnar ta federal e das const í tutcões
estadua i s
Por tratar-se. em consequênc t a , a nosso ver, de alteração que
aperfelçoa o texto do Projeto. somos peia aprovação da Emen
da

2PDD267-6 NARCISO MENDES PDS
",*", ... ",,,,*** PARECER "'**"'**"'**

A presente Emenda, conf l i t a com a s t s t emát tca adotada
para a elaboração do projeto da Constitu1çao ora em exame.

Assim, somos pela reJelção da Emenda.
-----------------------------------------------------------------------------

2°00268-4 NARCISO MENDES PDS
**,** .. ",,,,.1;.., PARECER *"'******'"

Objetiva a emenda supr tmt r- o parágrafo único do artigo
199. o qual assegura a qualquer pessoa O exercício
de todas as at tv idaoes econômicas, independentemente de auto
r t zação de orgãos publ tcos , salvo nos casos previstos em lei.

Trata-se de um or t nc tp io , o da liberdade profissional.
que. ao lado de outros da mesma natureza, como a livre inici
ativa e a livre concorrência. concorre para uma economia em
que o mercado e o referencial básico, capaz de permitir a ma
x tmtmzação dos acr-esc tmos da riqueza nacional e a sua mais
Justa o ts t r tbutcão E evidente que ao lado disso, num Quadro
de 'l rber-dadec devam ex t at tr- certos controles, tendo em vista a
consecução de obJ et i vos soe i a i s , que no mundo moderno 1nfor
mam Qualquer pot i t tca de desenVOlvimento Da'i o acautelamento
constante do texto, a ressalva prevista em lei para essa
1 íberdade profissional

Pela rejeição
----------------------------------------------------------------------------

2P00269-2 IBER~ FERREIRA PFL
""***-"'*"'** PARECER "'**"'*****

A Emenda em ana l f ae pretende a supressão da competêncta
munlc tpa l para t nat t t uf r- o rmocsto sobre Vendas a varejo de
combustíveis t i qu rdos e gasosos, exceto ol eo diesel, bem co
mo. por consequênc í a , das demais d í spos tçõas a ele pertinen
te. sob a alegação de que impl í ca bitributação sobre o mesmo
fato gerador do ICM

A matéria foi exaustivamente debatida desde a SUbcomis
são t emat i ca , prevalecendo a tese de que é perfeitamente vá
lida a cr ração do imposto sobre vendas a varejo, que amplia
a competência t r tbut ãr i a municipal, atendendo a justo e anti
go pleito das municipalidades brasileiras.

A supressão desse trnpos to deformarla a estrutura do Sis
tema or-onos-o, que V1S0U a compatibil taação dos interesses
das t rês esferas de governo

Pela rejelçâo
----------------------------------------------------------------------------

2POD27D-6 IBER~ FERREIRA PFL
*..,.,**"'*** PARECER *i'***"'*"'*

De autoria do r l us tr-e Constituinte Iberê Per-r-e tr-a, a
emenda vt sa suprimir o artigo 13 -Just t f i ca o autor que o dt s
pos i t í vo não consubst ancta matér i a constitucional, criando
orscr-trntnaçõas que contrariam os pr mc tp tos professados nos
t r turos I e II do projeto e alem do mais por se tratar de uma
indevida interferênçia do Estado na ordem econôrm ca , A argu
mentação e lo9ica e correta. r-azão pela qual acatamos a su
gestão contida na presente pr-onos rção.

Pe1a aprovação
-----------------------------------------------------------------------------

2P00271-4 RONALDO CEZAR COELHO PMDB
"'*"'****** PARECER *****"'***

A emenda arn t tva apresentada pelo Constituinte Ronaldo
Cezar Coelho. acrescenta parágrafo ao artigo 169, definindo a
condição de aposentadoria para os policiais civis e remunera
ção

Pela t ipicidade do trabalho e pelo tmper-at ivo da função,
entendemos que sua colocação na constituição não será inter
pretada como um privilégio.

E a função publica mais arriscada, e, como tal, difere,
em essência e objetivos, das funções públ tcas normais. A lei
saberá dt s t tnçu i r- na carreira do policial civil, ° que for
bUrocrata, sem rlSCOS, etc, daquele que se expõe cotidiana 
mente

Somos pe t a aprovação.

2POD272-2 IRAPUAN COSTA JúNIOR PMDB
*~******* PARECER *>1<>1'****"'*

Visa a presente Emenda, acrescentar a expressão "ou Ha-
jam Exercido", ao parágrafo 90 do Art 16 do Projeto de

Con5tl~u~g~~o ver a matéria corrr l í t a com os critérios já ana
lisados em fases anter-ror-es para a elaboração do referido
projeto

----------------~~~:~~:~.:._:~~~~-~:~~-~~~-~:~:~:~~----------------------------
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2POO273-1 COSTA FERREIRA PFL
********* PARECER *********

A aposentadoria priVilegiada aos 30 e 25 anos para pro 
fessores foi concedida tão somente em razão de ser conqurs
ta já constante no texto const ttuctona t vigente. Aumentar
esse privilegio acabaria por provocar fortes reações de ou
tros setores funcionais

Pela rejeição--------------------------------------------------------------------..._...------
2POO274-9 EOUARDO MOREIRA PMOB
********* PARECER *~*******

Com a redação dada ao caput do art 237 do Proj eto de
Constituição (A), pretende o ilustre Constituinte Eduardo
Moreira assegurar a aposentadoria. com salário integral,
obdecida a regUlaridade de aumento da contribuição
previdenciária nos últimos trinta e seis meses, de acordo com
alei compl ementar, garant ido o reaj ustamento para
preservação, em carater permanente, de seu valor real.

Da mesma forma Que o dispositivo aprovado ee1a Comissão
de Sistemat í aação , a proposição em exame, por nao estabelecer
a valor do saj ar-io-oe-contr-rbutção para efeito do cátcute da
aposentadoria integral, permite que os segurados percebam
proventos muito acima do valor do salário sobre o Qual
efetivamente cont r tbutr-am

O acréscimo feito pela emenda, de s6 permitir a
concessão do benefício se constatada a regularidade de
aumento da contr tbutção nos últimos trinta e seis meses, a
nosso ver, não diminui o risco de fraudes ou desvios na

fixaç~~ng~~s~r~~e~~~~e que o fato de se permitir a toda
pessoa se aposentar com seu último salÃrio, só pode criar um
estado de insolvência para o órgão previdenciário, de vez que
toda a sua rede de serviços está baseada na compressão das
aposentadorias pagas às f a i xas mais altas.

Pela rejeição-----------------------------------------------------------------------------
2P00275-7 EDUARDO MOREIRA PMOB
*****"'~*'" PARECER "'**:rl<*****

Pretende o Constituinte Eduardo Moreira ao;segurar a
aposent ador i a com salário integral. garantido o
reajustamento para preservação, em caráter permanente!. do seu
valor real, e obedecido o t imt t e màximo de cont r-tbutção de
vinte e cinco sa t ar tos-mtntmos

Inobstante a salutar intenção do autor de preservar o
poder de compra das classes de baixo e medio poder
aquisitivo, entendemos que o assunto em foco melhor estará
disciplinado na legislação ordinária ou complementar Que lá

poderá fixar, sem restrições de qualquer espécie, o real
valor da prestação pr-evtdenciár-ta.

Somos, assim, pela sua rejeição
-----------------------------------------------------------------------------

2POD276-5 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
********* PARECER ********'"

Através da presente Emenda é proposta a inserção de um
par-ãçr-aro 40 no art 91 do Projeto. prevendo que, "caso
concor-r-am apenas dois candidatos, no primeiro turno. será
considerado eleito aquele que ont tver- a mator ta dos votos
vét tuos".

A Emenda vem fundamentada no argumento de que o Projeto
olvida a hipótese de concorrerem apenas dois candidatos à
Presidência da Repúb11ca, caso em que seria de se dispensar
os dois turnos para a respectiva eleição.

Entendo que iaoor-a em equívoco o nobre Autor da Emenda.
uma Vez Que o 10. do ar-t 91 já resolve o problema, ao
fixar que será proclamado eleito o candidato que obtiver a
maioria dos votos "não computados os em branco e os nulos"
não importando o número deles

O 20 do mesmo art 91, que const itui exceção da regra
geral de eleição fixada no 10, somente tem aplicação nos
casos em Que concorram mais de dois candidatos e nenhum deles
alcance a maioria absoluta dos votos válidos na primeira_apu
ração, caso em Que os dois mais ,<-otados irão a segundo escru
t rnto para que se apure. finalmente, a maioria absoluta

Somos, assim, pe l a REJEIÇAO da Emenda
-----------------------------------

---------2~~~2;;:3---------ÃGRi~i~õ-õ~-~~ivEIRA LIMA PFL

********* PARECER ********,~
tncomoat tvet com a Emenda 2p01928-5. a que demos Parecer

favoravel e a que nos reportamos.
Pela rejeição

-----------------------------------------------------------------------------
2POO27B-1 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
*"'''''''>l<**** PARECER ******** ~

A oportuna emenda v i sa a compatibilizar o 53 do art.
60 com o item III do art 158, pelo acréscimo ao 53 da ex
pressão "ao ambiente de trabalho".

Pe1a aprovação é o parecer
-------------------------------------------------------------------------

2P00279-0 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA PFL
********* PARECER ***"***** ~

A emenda propõe modr r icação do parágrafo 20. do ar-t í ço
262, com o objetivo de eliminar a condrção "de acordo com so
lução técn1ca descrita no estudo de impacto ambiental. apro
vado antes do tnc í c to da exploração".

Com tal procedimento, objetiva o eminente Constituinte
untversa't í ar- a ap t tcacão do disposto no parágrafo em cons tce
r-ação Todavia, em que pese o objetivo manifesto, a Emenda
reduz sensivelmente o alcance da nor-ma constitucional, uma
vez Que suprime da redação original o instrumento Que permite
a efetivação do preceito estabelecido.

Pela rejeição
-------------------------_..._---------------------------------------------------

2POO280-3 JARBAS PASSARINHO PDS
"1<****"'**'" PARECER *********

A anistia tem, entre outros nobres desígnios, o de pro
piciar o esquecimento, apagando-se ressentimentos e Queixas

E mu t t c atual a exper t ênc t a t r-aqtca de outros pa í sas ,
nos quais a reabertura de temas e cr-f t er-fos superados impõe
t er-r tve í s riscos a democracias incipientes, tornando realida
de ate mesmo o risco da deflagração da guerra civil.

O dispositivo (par 70 do Art. 50 do Ato das otscos t
çõas Constitucionais gerais e Transitórias) foi redigido, e
depois votado e aprovado pela Comissão de Sistematização sob



as mais nobres e puras inspirações de se fazer justiça Face
aos desdobramentos que poderia ter, uma vez aplicado, opina
mos no sent i do de sua supressão, obj et i vo da emenda em aná li
se.

Pela aprovação

2P00281-1 JARBAS PASSARINHO POS
********* PARECER *********

Propõe a Emenda redação alternativa ao artigo 269, além de
1ne acrescentar novo parágrafo.

No que se refere ao caput , a Emenda sugere a substituição
da expressão "terras de posse imemorial" por "terras tradi
cionalmente ocupadas", argumentando, em primeiro lugar, não
ser o primeiro conceito suficientemente preciso. Além disso,
camo bem o expressa sua Justificação, retoma o conceito de
ocupação, forma jur~dica a nosso ver mais apropriada para
tratar a s i tuação dos ~ndios, ocupantes do território brasi
leira antes da chegada do conquistador europeu

A redação sugerida para o parágrafo 10. confere maior al
cance ao preceito cons í tucronat , uma vez que suprime a ex
pressão "permanentemente localizados". Mantida tal expressão,
não se reconheceriam direitos às populações ind~genas que
praticam, entre seus hábitos culturais, a perambulação A re
dação proposta, ademais, harmoniza-se com os termos de Con
venção da OIT que contou com a adesão da ar-as t 1.

Com respeito ao parágrafo 20., a Emenda resgata uma cláu
sula de particular importância, qual seja a de que além de as
terras ocupadas pelos mdtos serem inalienáveis e f nd i spon i-:
ve t s , conforme já consta do texto original, deve-se r-aconna
cer- aos índios direitos tmpr-escr-t t vve fs sobre elas.

A redação oferecida ao paragrafo 30 corrige lacuna exis
tente no texto original, o qual previa a remoção de grupos
1nd1genas de suas terras, em casos de epidemia, catástrofe da
natureza e outros s tmr l ar-es e de interesse da soberania na
cional, sem, contudo, oferecer indicação espcct r tca acerca
das condições como se decidiria e efetuaria a remoção das po
put açõas indígenas Ao referir a matéria para os artigos 159
a 166, que dispõem sobre o Estado de Defesa e sobre o Estado
de Sítio, a Emenda faz que a constrição de direitos ap l icada
aos 1 ndvos dê-se de forma i dênt i ca à ap li cada aos demai s bra
sileiros.

Finalmente, a Emenda propõe a adição de um parágrafo 40.
ao artigo 269, retomando dispositivo constante da ccnsr t tut
ção em vigor, mantido, alias, no anteprojeto da Comissão da
Ordem Social e no da Comissão de Estudos Constitucionais Tal
norma estabelece que são nulos e extintos e que não produzi
rão efeitos jurídicos os atos Que visem ao domínio, à posse,
a ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelos tndtos • No
nosso entendimento, a inclusão desse preceito contribui para
defiOlr com maior rigor jurídico o direito dos índios às ter
ras que tradicionalmente ocupam A esse r-espe rto , lembramos
que, algumas vezes, enquanto se dá ° processo de demarcação
de terras ind~genas, tem ocorrido a tnvasão das terras a se
rem demarcadas, postulando os invasores, ante a justiça, di
r-srtos sobre os quais não há fundamento legal. Ainda assim,
t a is pos tu'l ações têm, em certos casos, retardado processos de
demarcação

Sem duvi da. a Emenda sob cons i deração agrega sugestões Que
contr-ibuem para aprimorar o texto do Projeto de Constituição.
Dessa forma, nosso parecer e pela aprovação da Emenda.

Pela aprovação.

2POO2B2-0 RAIMUNDO BEZERRA PMDB
***** ... *** PARECER ******"'**

Aprovada na parte referente ã exceção, para a empresa
nacional, na exp loração de jazidas de oetr-oteo e gas natural,
nos termos do parecer à emenda numero 00397-4

2POO283-8 EDUARDO MOREIRA PMOB
********* PARECER *** ... *****

Pela aprovação, nos termos do parecer emitido à Emenda
no 2pOOOO6-1----_..._---------------------------------------------------------------------

2POO284-6 JORGE BORNHAUSEN PFL
********* PARECER *********

Com o objetivo de diminuir o tamanho da maquina admt
mst r-at tva , a presente emenda limita em doze o número de Mi 
nistérios.

A esse r-espaí to , ja fixei posição nos termos do parecer
à emenda nr 2POO653-1, donde concluir pela rejeição da pro
posta sob exame

Pela rejeição

2POO285-4 JORGE BORNHAUSEN PFL
********* PARECER *********

A presente Emenda modifica a redação do 40 do artigo
263, buscando não apenas dar aos pais o direito de decisão
sobre o número dos filhos, mas dar também ao Poder Público a
obrigação de assegurar acesso à educação, informação, meios e
métodos de pl af,lejamento f amt l i ar, respeitadas as convicções
eticas e religiosas dos pais.

Somos pe 1a aprovação.

2POO2B6-2 JORGE BORNHAUSEN PFL
********* PARECER *.****"'**

A Emenda propõe nova redação para o "caput ' e parágra
fo único do "Artigo 240, bem como a supressão dos incisos de
I a V.

o proponente justifica a medida pela busca de s tmpt t 
c ioade , abrangência e clareza na nova formulação de direitos
e dever-es educacionais, transpondo para o Artigo 241 as
diretrizes gerais existentes atualmente nos incisos do
Art igo 240.

Na estrutura forma do capítulo !II, o Artigo 240 consti
tui, no CAPUT e respectivos ítens do Parágrafo único, verda
deiro pórtico e preâmbulo dos principias geraiS e básicos da
educação O Artigo 241, entretanto, volta-se mais para as
ações concretas, objeto sobretudo de desdobramentos e exp l i
citações na lei ordinária.

O relator vota pela rejeição da Emenda, optando pela
atual estrutura dos artigos 240 e 241 e não admitlndo a fusão
num úmco artigo de principias e diretrizes ecucacionais.

Pela rejeição
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2P002B7-1 JORGE BORNHAUSEN PFL
***"'***** PARECER *****"'**'"

A Emenda propõe nova redação para o Artigo 241, com
seus incisos e paragrafos, incluindo alguns dos principias do
parágrafo unico do Artigo 240 do texto em exame.

O proponente Justifica as alterações mostrando que o
texto proposto corrige a injustiça social, que mantém para ri
cos e pobres o ensino superior gratuito, indiscriminadamente
nas estabelecimentos publicas, sem a comprovação da falta ou
insuficiência de recursos e do efetivo aproveitamento dos es
tudos. Tambem o par-acr-arc único permite que o Ministério da
Educação mantenha o Finsocial como fonte de suas rendas para.
atender 05 programas suplementares ao educando

Pela rejeição, em face da aprovação da emenda coletiva
No. 2P02044-5

Pela rejeição

2POO288-9 POMPEU DE SOUZA PMOB
********* PARECER *********

A Emenda pretende incluir dois dispositivos no CapHulo
II (DA pOLíTICA URBANA) do Titulo VII

Como Art. 214, propõe que "Todos têm di r-aí to a habitação
e condições de vida digna." Considera, ainda, como c.ever do

Estado, assegurar o acesso à nor-adra , a05 serviços de trans
porte co l et iVD, saneamento, energia el ét r i ca , comunicações,
segurança pública, educação, saúde e lazer.

Como 10. do Artlgo acima c t t ado , busca assegurar a to-
dos o amolo acesso as informações relativas à gestão urbana.

A proposta revela preocupação com o acelerado processo
de urbanização em nosso País e as injustiças sociais dele de
correntes, bem como com a necessidade de reverter esse qua
dro

O Projeto de Constituição, não obstante, determina, como
competência da um ão (Art. 23-XIX) tlinstituir O sistema na

cional de desenvol vi mento urbano, incl ui ndo hab i t ação, sanea
mento básico e transportes urbanos, entre outros"

Da mesma forma, os out ros aspectos propostos se encon-
~~~m contemplados no ProJeto cuja redação final logrou aprova

Quanto ao teor do 1. sugerido, encontra-se subentendi-
do no 33 do Art. 6. "Todos têm direito a receber dos órgãos

púb l rcos informações verdade i ras de interesse part tcut ar, co
t et rvc ou uer-a t •• "

Pela rejeição

2P00289-7 POMPEU DE SOUZA PMOB
********* PARECER ***"'*****

A presente Emenda do Constituinte Pompeu de Souza reescre
ve os parágrafos 1. e 2. do Art 256 do Projeto, que tratam
da censura aos programas e mensagens veiculados pelos meios
de comunicação e proibem o seu monopólio ou oligopólio. O
Constituinte pretende limitar à ação do Estado, com relação
as diversões e espetaculos publicas, à ct ass tf tcação por
faixa etária. Indica, ainda, em outro parágrafo, a lei
complementar como instrumento para definir os "limites impe
ditivos da monopolização e 01 igopolizaçâo" Considera o
Constituinte "ant r-ríerrocr-át tcc e anti-cultural" a censura do
Estado sobre as criações culturais, além de não admitir a
transferência dessa tarefa "da instância individual, ou
fami1ial, ou comunitária, para a alçada do Estado". O Projeto
assegura a plena liberdade de expressão aos cidadãos e aos
meios de comunicação e veda toda censura de natureza pol 'í t f ca
e ideológica E, para, justamente, salvaguardar o pleno exer
cício dessa 1tber-oaoe de criação, expr-essão e divulgação dos
valores e bens cut tur-a is , anuncia que a lei criará os instru
mentos necessários para defender a pessoa, os direitos indi 
v í dua ts , e as próprias comunidades (direitos sociais, coleti
vos) dos programas e mensagens que atentem contra 05 seus
próprios valores, padrões de valores e comportamento (moral e
bons costumes) e contra a sua paz, integridade e segurança
(tnc rtamento à violência e propaganda de produtos e serviços
nocivos à saúde) Esta censura natural, orgânica, endógena
ao próprio corpo social, sincrOnica á História de cada grupo
social, de cada cultura, admitida pelo Autor da Emenda, terá
seus princípios e seu exercício escritos na Lei, norma esta
elaborada, discutida e aprovada pela própria Sociedade,
atraves de seus representantes no Congresso Nacional. Quanto
ao acrescuro no 20. Julgamos dispensavel, pois legislação
complementar e or-omár-ra , consequentemente após a
pr-cmulaqaçâo da Carta, irá definir" os limites rmpeot t tvos da
monopolização e oligopo11zaçào". das quais os meios de
comunicação podem ser objeto Assim, apesar de considerarmos
justas as preocupações e ponderações do Autor, elas se
apresentam sanadas e respondidas no texto do Projeto

Pela rejeição-------------------------------------------------0;---------------------,...-----.
2P00290-1 POMPEU DE SOUZA PMOB
***"'***** PARECER *********

O ilustre autor da emenda propõe sej am SUbstituídas, em
todo o texto do Projeto de Constituição "A", onde figurem, as
expressões "Senado Federal li, "Câmara dos Deputados", llAssem 
bl e i a Lep t s tat tva'' e "Câmar-a Legislativa", pelas expressões'
"Senado da República" (ou "Senado"), "Câmara Federal", "Câma
ra Estadual" e "Câmara Distrital", respectivamente.

A bem fundamentada argumentação do autor merece aco
lhida' a dtver-s idade atual da denominação das inst1tuições
legislativas é llógica, recomendando-se, na oportunidade da
elaboração de uma nova Constituição, a sistematização da no
menclatura, para d í s t mçutr- as Câmaras pela instância fede
ral, estadual, muntc ipa t ou distrital

Pela aprovação.

2POO291-9 POMPEU DE SOUZA PMDB
********'" PARECER *********

Objet tve-ae com a presente Emenda a acrescentar ao
artigo 74 o item V, para vedar emenda Constitucional tendente
a abot ir- a 1iberdade de imprensa e de informação pública e ao
art i qo 256 o 10•• com renumeração dos demais, para impedlr
que a lei possa const1tulr embaraço à plena liberdade de
informação jornalística em Qualquer veículo de comunicação
social.



A mat ér ta de que cuioa a Emenda já estâ lnclulda no
t rtuto II "Dos Direitos e Garantias Fundamentais"

Pela rejeição

2P00292-7 JOS~ FERNANDES PDT
*"''''*'''''''''*''' PARECER ********'"

A Emenda em epi grafe propõe a 1ncl usão no Capi tu lo II do
Titulo VII (DA POLíTICA URBANA) de ar-t í ço que determina que

"Os beneficiarias da distribuição gratuita de imóveis urba-
nos, em programas natn tactonats do Poder Público, receberão
t í tutos de domínio. ou concessão de uso, cuja 1negoc1abi11da
de terá o prazo mínimo de dez anos. 11

A proposta tem como objetivo impedir a especulação 1mo
b111ar1a tão comum aos núcleos habitacionais de baixa-renda,

bem como o retorno dos beneficiarias que "vendem o direito
do imóvel" aos aglomerados subumanos, como as favelas, os mo
cambos. as 1nvasõas , et c. .

Determinando em dez anos o prazo mínimo de inegociab1li
cace dos t í tutos de comtnto ou concessão de uso, além de que
brar-se o ctr-cuto-vtctoso acima c í t ado, protegem-se, também,
as fam'lias dos benef tc lár ros , especialmente os menores, que
são os mais atingidos pelos desmandos dos responsáveis.

Assim, pela aprovação da Emenda

2POO293-S JOS~ FERNANDES PDT
********* PARECER *********

Pela aprovação, em face da aprovação da emenda número 2POOOO
01-1.

2POO294-3 JOSÉ FERNANDES PDT
******"''''* PARECER *********

A Emenda quer suprimir o 60 do art 182 do
substitutivo que determina que do rotulo ou dos anúncios dos
produtos industrial tzanos deverá constar além do preço final
o valor discriminado dos tributos incidentes.

Tal indicação esclarecerá o consumidor Quanto ao valor
do produto e a carga tributária nele incidente, evitando
abusos

Pela rejeição

2P0029S-1 JDS~ FERNANDES PDT
****"'*"'*'" PARECER ****"'****

A Emenda pretende rmpad í r- que os Tribunais proponham,
privativamente, ao Poder Legislativo, determinadas medidas
apt rcáve is a r r tbunars inferiores A aprovação da Emenda di
minuiria a independência do Jud i c í ár to

Pela rejeição----------------------------------------------------------------...-..._---------
2P00296-0 RICARDO IZAR PFL
********* PARECER ***"'**"'*'"

Pela rejeição, face à aprovação das Emendas no .s
2p0181S-7 e 2p01818-1

2P00297-8 RICARDO IZAR PFL
"'*****>1<*'" PARECER *"''''****'''*

A presente Emenda, de autoria do ilustre Constituinte
Ricardo Izar, pretende al terar a redação do 26 do art. SO
do Projeto da Constituição, visando a assegurar aos presos,
além do respeito à sua integridade f~sica e moral, o direito
a trabalho condignamente remunerado.

No que concerne á suj eet.âo apresentada, nada vemos que
obstacul ize a sua aceitação por esta Assembléia Constituinte.

Entretanto, aspecto mais grave de todos Quantos pensam
estar envolvidos neste dispositivo com relação aos
presidiários, encontra-se na sua parte final Que estabelecem
Que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de
acordo com a natureza do del í to , sua gravidade, as condições
em que foi praticado, a idade e os antecedentes criminais do
apenado, por dois motivos:

a) O sistema pem t enctár-to nactona l sobre do mal crônlco

de fa~~ae~~a~:~~~:rq~ep~~j~~~e~ac~~~~~~~~ç~~ ;~S~~~~S;ãO,
Que a pena seja cumprida em estabelecimentos destintos, de
acordo com a natureza do delito, ensejará não a recuperação
do presidiário, mas, sim, a sua especial ização no crime.

No que se refere a sujestão proposta por seu ilustre
Autor necessar-rc é enfatizar Que o 22, IV, do art. SO.,
prevê a prestação social alternativa e o "caput" faz
referência aos termos da lei, razão porque somos pela sua
rejeição.----------------------------------------------------------------------------

2POO29B-6 RICARDO IZAR PFL
*******.* PARECER *********

A emenda visa elevar, de sessenta para setenta, o limite
máximo de Deputados Federais, a serem eleitos nos Estados e
no Distrito Federal, se forem os mais populosos do Pa f s , pro
porcionalmente à população

Convenhamos, adotando o argumento da emenda 2P018S3-7,
Que não e poss tve l estabelecer objetivamente a pr-opcr-ctonat t
dade sem a fixação de um número total, além da mera indicação
dos 1imites máximo e mtntmo, não há como admitir-se o crité
rio adotado pela presente emenda.

Pela rejeição, tendo em vista o acol himento à emenda
apr-esentada pe l o ilustre e nobre Constituinte Ulysses
Guimarães

2POO299-4 RICARDO IZAR PFL
*"'******* PARECER *********

Aprovo nos termos e com a redação da emenda número 2P
01776-2.

2P00300-1 INOC~NCID OLIVEIRA PFL
*"'******* PARECER *********

A emenda do Constituinte Inocêncio Ot tve rr-a propõe modi
ficação do parágrafo 10. do artigo 234 alterando a redação no
Que se refere à forma de participação da iniciativa privada
no sistema único de saúda, Tira-lhe o carater supletivo,
substitui as condlções de contrato de direito público nas
relações entre sistema único e a iniciativa privada
por contrato ou convênio, simplesmente Finalmente,
retira a prioridade para as entidades filantrópicas e as
sem fins lucrativos no que diz respeito ao relacionamento
com o sistema único de saúde
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Sua justificação apenas refere-se à questão final O ar
gumento para a supressão da preferência para as entidades sem
fins lUCra!ivos ou filantrópicas baseia-se no fato de que a
g~~~~~~~i~~oe~~~d~~~; conter dispositivos Que privilegiem in-

Nosso parecer é pela rejeição da emenda uma vez que não
há nenhuma descriminaçâo ou privi légio no dispositivo, p01S
as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos são dife
rentes das essencf atmente lucrativas. Estas tem por objetivo
o lucro_e aquelas a prestação de serviços à população Desta
forma nao existe contra-indicação constitucional em tratar
diferentemente coisas diferentes. A participação prioritária
de instituições filantrópicas e sem fins lucrativos nas ações
de saúde à popu1ação só poderá ser benéf i ca aos usuár i os.
pois sera orientada para necessidades dos mesmos e não para o
lucro A saúde da população não pode ficar sujeita às leis de
mercado

Pela rejeição.

2POO301-0 INOCENCIO OLIVEIRA PFL
**"'*****'" PARECER *********

A emenda do Constituinte Inocêncio 01 tvair-a, propõe a
subst í tutção do termo "execuçãc" do caput do artigo 234 por
"normat tzação",

Sua justificação está baseada no argumento de Que o tex
to como está "praticamente" elimina as instituições privadas
de saúde do contexto médicQ-hosp1talar do Pa~s. Porém, o pro
prio autor reconhece que o parágrafo 10. do mesmo artigo el i
mina aquele risco

Na verdade, o dispositivo que pretende ser alterado pelo
autor da emenda não di z que a execução de todas as ações e
serviços de saúde caberá ao Poder Públ tco exclusivamente. Mas
sim que o mesmo executará ações e não só as regulamentará e
as controlará. O Poder Público não pode, em hipótese alguma,
deixar de executar ações de saúde Nem mesmo nos Pa i ses cen 
trais do capitalismo, o Estado deixa de executar ações de
saúde.

Isto não significa exclusividade. O paragrafo primeiro
do mesmo artigo, como sal ienta o próprio autor- da emenda na
sua justificação, garante a existência de prestação de servi
ços de saúde à iniciativa privada lucrativa, não lucrativa e
fi lantropica

Desta forma, somos pela rejeição da emenda, pois o Poder
Púb l tco não pode deixar de executar ações de saúde.

2POO302-8 INOcENCID DLIVEIRA PFL
*******"'* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer emitido á Emenda
no 2p01094-6

2P00303-6 INDC~NCIO OLIVEIRA PFL
******"'** PARECER **"'******

A emenda, sob aná l tse, ao propor a alteração do disposi
tivo que trata da greve, não corresponde aos anseios dos tra
balhadores que participaram, inclusive, na elaboração do atu
al texto do Projeto de Constituição. Entendemos que a compe
tência dos trabalhadores em decidir sobre a oportunidade e o
âmbito dos interesses Que deverão por meio da greve defender
não significa lia priori 11 colocar em risco a ordem e a paz so
cial. Como o exerCi cio de Qualquer outro direito, a greve não
pode ser cerceada por se tratar de instrumento legitimo da
classe trabalhista. t: evidente, porém, devido a sua graviaade
que toda greve s6 podera ser real izada dentro de certos parâ
metros como os enunciados nos parágrafos 10 e 20 do art 11

Pela rejeição.

2POO304-4 SOTERO CUNHA PDC
********* PARECER ***>Ir"''''*'''''' .

A emenda do Constituinte Sotero Cunha propõe a adição da
palavra "civis" após a expressão liAs ações e serviços de saú
de", no caput do art i go 233

A justificação esta baseada no argumento de que as pecu
liaridades e o seu emprego no caso de guerra fazem com que a
ârea de saúde militar deva ficar independente do sistema úni
co de saúde.

O Relator acolhe a emenda, nos termos da justificação do
seu autor

Pe1a. aprovação.

2POO30S-2 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB
********* PARECER "'********

A emenda visa 1) mcdts i cando a redação do inciso XII
do artigo 59, atribuir ao Congr-esso Nacional a competência
exclusiva para "apreciar os atos de outorga de concessões au
tor tzações ou permissões de serviços de radiofusão sonora ou
de sons e tmaçansv, e não apenas apeciar os referidos atos;
2.) substituindo, através de fusão, os parágrafos 1., 2., 3
e 4., por um parágr-afo único, regUlar a competência do Poder
Executivo para outorgar concessões, autorizações ou permisões
no setor de comunicação de massa. Além disso, a emenda au-

menta de dez para Quinze anos o prazo da concessão e da
permissão para as emissoras de r-ádio, por meio de parágrafo
único ao artigo 259.

Cremos que o Congresso Nacional, em sua função fiscali
zadora, deve apenas 1imitar-se a apreciar o aspecto legal dos
atos, enquanto ao Poder Executivo cabe apreciar o aspecto
técnico da outorga e ao Poder Judiciário a decisão sobre o
cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o
respectivo prazo.

Pela rejeição.

2P00306-1 JOS~ CARLOS MARTINEZ PMDB
********* PARECER *********

A presente Emenda pr-opõe alterar a redação do art 259 e
do item XII do art 59 com o objetivo de melhor especificar
os atos cuja apreciação compete ao Congresso Nacional Além
disso, considera o autor Que os prazos de concessão e
permissão devem ser de 15 anos, tanto para as emissoras de
r-ád io como para as de televisão

Com essas alterações julga o autor Que o texto
constitucional se tornará mais claro.

Nosso entendimento diverge do exposto pelo autor na
justificação pois consideramos importante que o Congresso
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2POO318-8 OSVALDO BENDER PDS
**'l<****** PARECER *****"''''**

A aprovação desta emenda isoladamente, viria beneficiar"
com estabi 1idade pessoas que ocupam cargo de confiança

Ou suprime-se tOdo o d í spos t t tvo ou a s imptes supressão
do parágrafo segundo causaria mais pr-ej utzo do que vantagem

Somos pela aprovação, com a redação da emenda 1943-9

2POO317-6 OSVALDO BENDER PDS
**... "'***"'* PARECER *********

A Emenda em referência acrescenta item ao artigo 187do
Projeto, determinando que "c tnquent a por cento das arrecada
ções feHas no terr1tõrio do Munic'pio, deduzidos os prêmios
e demais encargos, com a. exploração de jogos na loteria fede
ral, estadual, loto, loteria esportiva e outros que forem
regulamentados" pertencerão aos Municipios, com a justifica
tiva de que a sangria de recursos através das diversas moda-
1 idades de jogos mencionados agrava o quadro de penur ta em
que muitos Munic~pios se encontram, impondo-se o retorno de
pelo menos 50% das quantias arrecadadas, deduzidas as despe
sas.

A matéria proposta é estranha ao sistema tributaria. não
merecendo nele figurar, ainda mais em n ive l Constitucional

A destinação dos recursos das loterias e concursos de
prognósticos e regida por le1 cr-d tnar t a , que pode Ser a qual
quer t empo alterada, se assim o entender o legislador comum

O soerguimento das finanças Munic1pa'Ís foi objeto de vá-
rios dispositivos do sistema tributário tnctutoo no Projeto
em discussão, além de outros em seus vários Títulos

------------------~~~~-~:~:~~~~----------------------------------------------
2POO318-4 OSVALDO BENDER PDS
********* PARECER ****"'**"'*

Com O acréscImo de Item VI ao art 237 do projeto de
Constituição (A), intenta o nobre const í turnt e üsva tco aencer
assegurar aposentadoria, com sa t ar to integral, aos
deficientes f i s í cos com total incapacidade, independentemente
de contribuição

Na justificação da mat er-fa , lembra S Exa existirem no
Brasil cerca de seis m1lhões e meio de deficientes com
i ncapac í dade total, entendendo ser justa a concessão de um
banaf i c to pr-ev tdenctar to para as famílias responsáveis pela
sua manutenção.

São inegãveis os bons propósitos do autor Acresce.
porém, que o assunto esta atendido pelo disposto no item V do
art. 238, que estabelece expressamente ser objetivo da
assistência social a garantia do benefício mensal de um
salário minimo a toda pessoa portadora de deficiência que
comprove não possuir meios de prover à própria manutenção

------------------~:::_~~-~~~~~~:_~~~~~~:_~~~~_:~~-~:~~~~~~:_------------_.
2POO319-2 JOS~ LUIZ MAIA POS
**",****** PARECER *****",***

A Emenda não precisa a data em que o munf c'ip to deve ter
menos de cem roi1 eleitores para se não lhe ap1 icarem as
regras do art. 91. Trata-se de preceito Que pode dar origem a
conflitos inumeráveis, além de abrir caminho a pressões para
que não se al istem todos os potenciais eleHores Alem disso
há muntc'tp tos ricos com menos de um mil eleitores

------------------~:~:_~~~:~~~~--------------------------------------------_.
2POOS20-6 RENATO VIANNA PMDB
********* PARECER *********

A presente emenda visa alterar a redação do artigo 48
OlcaputOl, que, segunda o ilustre Constituinte. deve ser modi 
ficado para atingir plenamente seu objetivo

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda
no 2p01548-8.

2POO322-2 RENATO VIANNA PMDB
*******"'''' PARECER *****"'***

A emenda altera a redação do artigo 264, incluindo a
exigência de serem assegurados os direitos - à vida e demais
desde a concepção.

A justificativa apresentada ressalta a necessidade de
proteger, desde a concepção. os direitos do ser humano à vi
da. à saúde, à assistência e ao respeito, uma vez que muitas

2POO321-4 RENATO VIANNA PMDB
********* PARECER *********

Pela aprovação. nos termos do parecer emit ido a Emenda
no 2POOOD8-1.

2POOS14-1 JESUS TAJRA PFL
... ******** PARECER "'*"'******

Abrange a presente emenda inclusão de 60 ao artigo 263
o qual criará Fundo de Proteção à Fam;1ia Carente, a ser
constituído com recolhimento de 5% da receita de impostos da
União

O referido Funljo tera por final idade c atendimento às
necessidades básicas das fam' 1 í as carentes, tais como as de
alimentação, moradia, vestuário e saúde

A sugestão e justificada com destaque para o fato de que
o drama do menor é, antes de tuco , o drama da fami 1 ia, e Mnão
se pode, assim, resolver o prOblema do menor sem que se re
solva o problema da familia pobr-e ",

Pela rejeição, por estar vinculada a dotação orçamenta
ria.-----------------------------------------------------------------------------

2POOS15-0 CID SABÓIA DE CARVALHO PMDB
********* PARECER *****.... ***

Pretende a emenda em apreço transformar os parágrafos 10.
20 • 30. e 40 , do artigo 70. do Projeto. em sub-Hens do in-

f~~~,X~C;'a~:~g~~~1~â~~~~:~~~raga~~~~~f~ag~~câés~~d~~~~ ar-
Não cabe, em nossa opinião, a transformação dos par-açr-aros

em Sub-itens do inciso XXIX Referem-se aos direitos dos tra
balhadores contidos na total idade dos incisos e não, especi-
almente, ao inciso XXIX, que assegura igualdade de ctr-e i t os
entre trabalhadores rurais e urbanos

No que toca à indenização, o inciso XVIII ja assegura esse
direito ao trabalhador, nos casos de despedida.

Por essas razões, somos pe 1a rej e i ção da emenda-----------------------------------------------------------------------------

não
que a

qua 1quer
ante a po-

2POO307-9 JOS~ CARLOS MARTINEZ
"'*******'" PARECER "'*"',.,*"','''',*

A presente Emenda fixa o término dos mandatos do atual
Presidente da Repúbl í ca e dos atuais Senadores, Deputados
Federa's, Deputados Estaduals, PrefeHos e Vereadores, em 1

de j~~~~~~od:e~9;~tor, é preciso evitar a r-eal t zação de
eleições frequentes, além de ser necessária a coincidência de
eleições para Presidente da RepOblica, Deputados e Senadores,
de modo que não falte ao Pres1dente apoio po: Hico para
governar.

Em que pese as louváveis intenções de seu autor,
podemos apo í ar- a Emenda apresentada. po t s julgamos
prorrogação de mandatos. em qualquer n ivet , e sob
pretexto, é inoportuna para o Pa i a e indefensável
pu l ação

Pela rejeição.

2POOS09-5 ANTONIO FARIAS PIlB
********* PARECER **"'****"'*E.menda ao art 30, PO sentido de suprimir às regras que

se contêm no ar t 91.
A norma do ar t tçc 91, na busca da mator i a absoluta no

processo eleitoral, representa um dos sig01ficativos avanços
tnst t tucronats de Que se tem notícia no pr-opr to projeto que
elabora. O grande, o imenso mal na dimensão pol itica do Pa f a
reside exatamente na ausência de legitimidade na reoresenta
ção , ou, melhor. na escolha dos execut1vos ~a mais alta ea
ti rpe nas três esferas DOl ít i cas da Federaçao. Não ha portan
to razão para a abertura de exceções à regra nem tão pouco a
sua eliminação, sob pena de se coonestar o status quo que a
própria nação repudia com acenor acc fervor

Pela rejeiç§o.----------------------------------------------------------------------------

2P00308-7 ANTONIO FARIAS PMB
****"'**** PARECER *******.... *

Pela rejeição. nos termos do parecer oferecido à Emenda
2POO309-5

2P00311-7 JÍlLIO CAMPOS PFL
*****"'*** PARECER *********

Propõe o ilustre Constituinte alterar a redação do artigo
40. 10. das Disposições Constitucionais Gerais e rr-ans í tó
rias do Projeto de Constituição, que trata da duração do man
dato dos atuais Governadores e V,\ce-GQvernadores

Os atuais Governadores e Vice-Governadores estão exercendo
mandatos COm a duração de 4 anos. A propositura além de ots
cnminatória é inconstitucional A regra poderia ser ap l tcada
para os futuros Governadores não para os atuais, pois estes
têm a duração de seus mandatos legalmente assegurada.

O parecer é peta r-ejeição

2POO313-3 JeSUS TAJRA PFL
********'" PARECER "'********Trata a Emer"'da de vedar a cobrança de tributos sobre pa

t r-f mônto , renda ou proventos, com base em lei pub l tcada pos
teriormente ao íntcto do per ioco em que ocorrerem os a l ernan'
tos de fato nela ind1cados como componentes do fato 9.-!;3rador
ou determinantes da base de câtcuto

A medida proposta importaria uma excessiva anterioridade
da 1ai, estendendo de modo desmesurada o decurso de tempo que
venha a mediar entre sua vigência e a produção de seus efei
tos. Desse modo, haverá um permanente descompasso ent re a
norma adequada para dlsclpl \nar determInado fato tributável' e
as medidas concretas para ele voltadas.

Na real idade, estar-se-ia condenando esses tributos a um
imobilismo tncompat ive l com a sua dinâmica e com a flexibili
dade que deve ser-lhes inerente

Pela rejeição.

2POO310-9 JÍlLlD CAMPOS PFL
********* PARECER *********

A emenda visa isentar de tributos os proventos do inati
vo portador de doença grave, contagiosa ou incurável, quer
tenha sido a enfermidade a causa determinante da aposentado-
ria, quer tenha a ela sobrevindo posteriormente

A proposta é meritor1a, pois reveste-se de carater alta
mente social. Em que pese a intenção do autor, julgamos, en
tretanto, ser o dispositivo matérfa trtfr-a-const t tuc tona t •

Entendemos que a mesma deveria ser regulamentada atra-
ves do RIR que, atualmente, já isenta do tributo os aposenta
dOS cuja enfermidade foi a causa determinante da aposentado
ria, mas não d1scipl inou arnoa a doença que tenha SObrevindo
a ela

Pela rejeição

2POO312-5 JESUS TAJRA PFL
********* PARECER *****"'***

Pretende o i lustre Constituinte acrescentar às Disposi
ções const tructonats Gera'Ís e Transitórias do projeto de
Constituição, dispositivo criando a Companhia de Desenvolvi
mento do Vale do Parna~ba com o propósito de promover o de
senvolvimento econômico e social daquela região.

é r-econnactoc e aceito por todos, sem qualquer dúv í da ,
que para a execução de um processo justo e equ i 1 i brado de de
senvotvtmento nacional, de modo global, há que ser concedido
às regiões do pa í s que apresentam históricas e flagrantes
disparidades, tratamento não apenas diferenciado. mas com
elevado grau de se.nsibilidade para possibiHtar as indispen
sáveis correções

Nesse sent i do, em que pese o grande alcance soei a 1 da
presente ernenda, o projeto de Constituição inclui no rol da
compat ênc í a da União, "Elaborar e executar planos nacionais
e regionais de desenvolvimento econômico e social. aprovados
pelo Congresso Nacional "(Artigo 23, IX) A matéria é pois.
de iniciativa da União

O parecer é pela rejeição.-----------------------------------------------------------------------------

Nacional se pronuncie também pelos atos de renovação das
concessões.

PeTa rejeição----------------------------------------------------------------------------
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2POO338-9 JOS~ LUIZ DE SÁ PL
*"'******* PARECER **"'***"'**

Pela rejeição. face à aprovação da Emenda no 2POO339-7.

2POO336-2 MARCOS LIMA PMDB
**.****** PARECER *********

A modificação proposta pelo ilustre üaput ado Marcos Lima
realmente aperfeiçoa o texto constitucional em elaboração.

Pela aprovação

Trata-se de ampliação excessiva e indesejável da referi
da lmunidade, ante a vasta gama de produtos que abranger la,
dificultando, cuando não tnv rab í l i zando , a f i sca l í zação e o
controle da correta ut i t í zação do beneficio r rsca t •

Pela rejelção

2POO332-0 ADROALDO STRECK PDT
**"'lk****'" PARECER *********

Pela rejelção. Embora o crédito proposto represente um va
lioso instrumento no processo de reestruturação rundtár-t a , a
materia é mais adequada a legislação ordinária, não sendo re
comendada sua inclusão no texto Constitucional

pMDB

pMDB

o d í spos í t lvo,

2POO334-6 ASDRUBAL BENTES
********* PARECER ******"'**

Pela aprovação. A proposição aperfeiçoa
constante no Projeto de Constituição

2P00335-4 ASDRUBAL BENTES

.**"'***** PARECER *********

2P00337-1 MARCOS liMA PMDB
********* PARECER *********

A emenda tem como objetivo tnt r-oduat r- um prazo fixo de
três anos para determinação da caducidade das concessões e
autor 1zações re1at i vas às jazi das Que não est i verem sendo de-
vldamente trabalhadas Trata-se de Iniciativa que procura
diminuir a incidência de ações especutat tvas e de distorção
no setor

Como a fixação de um prazo coaouna-se com o espírito do
Projeto da Comissão de Sistematização, que e o de exercer
controle efetivo sobre nossas reservas e delas extrair o ma
xtmo proveito para a população,
concluímos pela aprovação.

A emenda do ilustre Constituinte Quer trazer ao bOJO do
art. 133. o problema da Justlça Agrárla

Nas diversas fases de discussão do Projeto de Constitui
ção ora em elaboração, abordou-se tal assunto de maneira cla
ra e precisa.

Justifica o autor da emenda, de maneira brilhante
bem fundamentada, o porque da inclusão do item XII ao art.
133 do atual pr-oj eto de Constituição.

Ora, a viabilização da materia já vem expl tc i t a no art.
150 e seu parágrafo único do Projeto em drscussão,

Assim sendo, a adição do item proposto pelo nobre Cons
tituinte não se faz necessária. por t aso, somos pela rejeição
da presente emenda.

2POO339-7 JOS~ LUIZ DE SÁ PL
******"'** PARECER *********

Intenta o eminente Constituinte José Luiz: de Sá dar nova
redação ao caput do ar t 237 do Projeto de Constituição (A)
para assegurar aoosent ador ta , de acer-co com o salário de
contribuição integral, garantido o reajustamento para
preservação, em caráter permanente, de seu valor real, com a
extensão dos seus bener rc tos a todos os aposentados.

A emenda em apreço é das mais salutares Se prevalecesse
o texto atual, os únicos beneficiados seriam os seçur-aoos de
alta renda, que teriam os seus proventos equivalentes ao
ú l t tmo salário

Prejudicados, em contrapartida, r tear tem os segurados de
baixa renda, estes, na verdade. responsáveis por mais de dois
terços do dinheiro arrecadado pela Previdência socraj com as
contribuições individuais.

Saliente-se. também. em desfavor da medida, o fato de
que toda a rede previdenciária oficial está baseada na
compressão das aposentacor tas pagas às faixas mais altas.

2POO333-B DAVI ALVES SILVA PDS
***lk***** PARECER *********

A Emenda propõe acréscimo de artigo ao Ato das Disposi
ções Transitarias, integrante do Projeto de Constituição, pe
lo qual, medrant e p t esb i sc t to , será criado o Estado do Mara-
rmão do $ul. , .
• ; Em _f-F\c/?.,das dtversas pr-ooos tçõas no sent-ido de criação

d,e. novos- Estados, evidencia-se a necess icaoe de um exame mais
amplo e detido da matéria, razão pela qual está sendo aprova
da a Emenda de No. 586/1, Que cria a Comissão de Red1Vlsão
Territorial

Em virtude do exposto, conc l utmos pela rejeição da Emen
da.

2P00331-1 ADROALDO STRECK PDT
*****"'**11'- PARECER *********

Ao propor nova redação ao art. 200 do projeto de ccnst t
turção , a emenda em aná l i se , em verdade, transfere para ale"
gislação ordinária não apenas a definição de empresa nac ío 
na l , mas tambem a instituição de programas de apoio a esse
segmento econômico

O domtnto e a autonomia nacional em setores definidos
como estratégicos para o deaenvol v tmerrtõ requer compat tvet
conceituação para empresa nacional São justamente a intensi
dade e a abrangência co processo de trrter-nacrcnar tzacãe do
capital, as formas variadas que assume num determinado me-
mento que trazem a necess idaca de se deflnir espaço pr-óp io
para a empresa nacional Dai a importância de sua adequada
conce i tuação e inserção no texto constitucional. Lógico e QU~

a rapidez das tranformações materiais exige a necessidade de
constantes adequações de po l 'i t t cas , o que, neceeeár-taeente
requer legiSlação ordlnaria ContUdo. as var t ãve t s giObals,
definidoras do efetivo dom'nio nacional em determinado em
preendimento, pela natureza estrutural que lncorparam, repre~

sentam elementos de uma norma constitucional, como definido
no Projeto de Constituição ~----_..._-----------------------------------------------------------..._---------

2POO329-0 CHICO HUMBERTO PDT
********'" PARECER ***011***** ~

Pretende o ilustre Constituinte acrescentar às Disposi'"
ções const t rucronaí s Gerals e rr-ans ttor-tas do Projeto de
const rtutcão, d í spos tt tvo para a criação de um Pój o Indus
trial em área fora do Distr1to federal, instalado a 40 Km da
cap t ta t objetivando reduzir seus custos adminfstrat1vQs.

A matéria. em Que pese o grande alcance social da pre-
sente emenda, é de trücf at tva da Unlão, conslderando que o

Projeto de Constituição lista como compatêocf a da untão, "Ela
borar e executar planos nacionais e regionais de desenvolvi
mento econômico e social, aprovados pelo Congresso Nacional
H(Artigo 28,IX) sendo, portanto, desnecessário mandamento
Constitucional que preveja a hipótese.

O parecer é pela rejeição----------------------------------------------------------------------------
2P00330-3 ADROALDO STRECK PDT
*"''''****** PARECER *******"'*

Propõe a Emenda a extensão da imunidade de impostos, ho
je voltada aos livros, jornaiS e periódicos e papel destinado
à sua impressão, a todos os demais írrsuecs que integrem esse
processo de 'mpressão.

:;1P00326-S ISMAEL WANDERLEY PMDB
********* PARECER *********

De autoria do ilustre Constituinte Ismael WanderleY4 a
emenda visa alterar o tnctso X.VI do artigo 7 Em que pese as
razões apresentadas t>elo autor, entendemos que a remuneração
em dobro das férias conflgura-se como ,um salário indireto.
Há que se ressaltar ainda Que tal. Onu. imposto ás empresas
rever'terá em aumento de seus p'J'IOdutoà e servtços , o que se
ria prejudicial para os proprtas trabalhadores. Desse modo,
optamos somente pela r-emuner-ação: 1nteg,..1 no' sent1do de que
o salário seja mantldo no perlodo das' t.r1as•.

----- ...-----------------------------_.._...---..._---....."" ....--...-_..._------------------
2POO327-3 JOS~ CARLOS MARTINoz PMDB
"''''******* PARECER *********

Da Lavra do llustre Constituinte José Carlos Martlnez
vem ao nosso exame Emenda. ObJetlvando • dar nova redação ao

23 do art 60. do Projeto de COllsti'glÇIO da Comissão de
Sistematização, estabelecendo dUe hla .veri pena de prisão
perpétua, de trabalhos forçados ou d, .nlmento e que a pena
de morte s6 será aplicada nos caaoa di latroclnlo; sequestro
sel/uldo de morte. estupro da menor I • 1. Triflcd de
entorpecentes.. ,!',

Esclarece o ilustre Autor ser 'lmpoaílvel i sociedade
convtver- com indiVlduos qOe'pratleam ,toda a sorte de
bar-trar tdaues , 'sem que se lhes poaaa aplicar a,pena Capital

A pena de morte traz em seu bojô, corno- consequêncta, a
tr-r-eparact Lfdace de eventuais lnjust iças,

-----_..._-------~:~~-~~~:~~~~--_ ..._--_ ...._------ ...--_...._-----..._-------------------
2p0032B-1 GERSON MARCONDES PMDB
********* PARECER ***"****"'*

o autor propõe eleições gerais logo após a promulgação da
Const í t u1ção,

A nova Constitulção que será moderna e avançada, pr-f nc t-'
paj mente no que tange às tnst í tutções po l f t tcas e democrãti
cas, não deve conter, mesmo no Ato das Disposições Constitu
cionais Gerais e Transitórias, dispositivos Que impl iquem em
redução ou prorrogação de mandatos.

O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e re
presentantes deve ser respeitado e cumprido

Não e poss tve t real izar eleições gerais, após a promulga
ção da const t tutcão, sem redução de mandatos.

A redução somente é admitida, em alguns casos excepcio-
nais, quando os interesses supremos do Pa~s a exigirem.

Pela rejeição-----------------------------_......----_'1----------------- _

2P00324-9 ISMAEL WANDERLEY PMDB
********* PARECER *********

Pretende o ilustre Constituinte acrescentar o artigo 64
às ür spos tções Constitucionais Gerais e Transitórias do Pro-
jeto de Constituição, visando à extinção do Terl"ltórlo de
Fernando de Noronha e à sua i ncor-cor-ação ao Estado do Rio
sr-ance-do Norte

O parecer é pela reje1ção, tendo em vista que a criação
de TerritóriO, sua transformação em Estado ou sua reintegra
ção ao Estado de ongem, serão objeto de regulamentação em
L~i Complementar (Arti~o 20, 4).

gestantes pobres não têm a assistência nacessãr ta para gerar
filhOS sadios e perfeitos.

Destaca, ainda, a justificativa, o fato de que "a vida
é um bem indisponível e a ninguém é dado o direito de sacri
ficá-la". at tr-manoo Que "tanto o aborto como ? eutanásia se
constituem em crimes contra a pessoa humana".

ccnctutmos pela rejeição, nos termos do parecer ofereci
do à Emenda no. 2POOO70-3.

2P00323-1 RENATO VIANNA PMDB
**100****** PARECER *"'*"'"*"'***

A criação-de Conselho como o previsto no atr. 151, do
'Projeto de COnstituição - Conselho Nacional de Justlça - é
matéria de lei complementar, como ocorre com o atual Conselho
Nacional de Magistratura. tnst í tutoc pela LOMAN (Lel Drgânlca
da Maglstratura Nacional).

. Cabe, pois, a supressão proposta.
Pe1a aprovação

...-----..._----------------------------------------_ .........~ ...----------------------

2P0032S-7 ISMAEL WANDERLEY PMDB
********* PARECER *********

Pretende o autor da emenda excrutr- da proibição da acu
mulação as fundações publicas O objetivo do dispositivo em
questão é evt tar o seu crescimento desordenado. No caso as
pactf tco da Fundação Públlca. embora seja pessoa juridica de
dlreito privado, não caixa de estar lntimamente 11gada ao Po
der Público Por essa razão não hã como atender a pretensão
do i lustre constituinte. I:. evidente que, conforme dispõe o
parágrafo 12 do mesmo artlgo, lel complementar regulamehtará
os casos de possibi Hdade de acumulação. inclusive em relação
às fundações Públicas

Pela rejelção.---------------------------------------------------------------------------

-------------- ...-------:---...-----------------------------....------------_..._-----



prev i ~eg~i ~~~~s c~~~~~~;~â6; ac~S~~~~~o:e~t~r:6~so
conceder-lhes proventos mais dignos que garantam a sua
tr-anqut ta subsistência

Pela aprovação, devendo constar do Ato das Disposições
Gerais e Transitarias-----"1'"----------------------------------------------------------------------

2POO340-1 TELMO KIRST PDS
-* ........ *** PARECER *"''''******

Pela rejeição. nos termos do percer oferecido à Emenda
2P00309-5

2POO341-9 TELMO KIRST PDS
*****"''''** PARECER ****"'****

Propõe, a presente Emenda, do nobre Constituinte TELMO
KIRST, acresci mo de 13 ao artigo 184, atribuindo aos
Municipios 50% do produto da arrecadação do imposto estadual
sobre a propriedade de vercutos automotores; estaberecenco
que a parcela pertecente ao Estado será por este diretamente
depos t tada em conta vinculada ao respectivo Departamento oa
Estradas de Rodagem, e novo parágrafo, que seria o 20 • ao
artigo 187, dí scf pt inando o créd1to dessa parcela.

Alega que o IPVA deixou de custear os investimentos na
área dos transportes rodoviários estaduais, como o fazia a
antiga TRU. em detrimento do setor rodoviário do Estado, "que,
abruptamente, deixou de receber os necessários recursos fi
nanceiros. com graves consequênc tas para o próprio desenvol
vimento dos Estados".

Os especialistas em finanças públicas são unânimes em
condenar a vinculação de receitas tributárias a órgãos. fun
dos ou despesas. Por isso. no texto do Projeto em exame, se
procurou evitar vinculações, ou, quando isso não fOi
poss ive i , restringi-las a casos considerados de grande
prioridade para o Pai s , como são o ensino e o subdesenvol
vimento regional.

Pela rejeição.

2POO342-7 TELMO KIRST PDS
•• ******* PARECER *********

Propõe o ilustre Constituinte modificar a redação do in
ciso XI do artigo 24, sob a argumentação de que as expr-essões
adotadas no Projeto de Constituição - "Trânsito e Tráfego" 
não possuem conotações muito claras

O texto Constitucional vigente tnctuí no rol das competên
cias da União, legislar Psobre tráfego e trânsito nas vias
terrestres" (artigo 80., XVII. n), sem que tenha. criado até
hoje, qualquer tipo de dificuldade quanto à aplicabilidade do
sistema nacional de trânsito e de transportes, assim corno do
atual Código Nacional de Trânsito.

O parecer é pela rejeição.

2POO343-5 TELMO KIRST PDS
**•• ***** PARECER .********

Acrescenta 4 ao art. 27. atribuindo aos Estados compe-
tência para concessão ou permissão de transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros

O assunto já está contido na expressão do 1. desse
mesmo artigo pelo qual os Estados têm todas as competências
que lhes não são vedadas pela Constituição Federal.

Pela rejeição

2POO344-3 PEDRO CEOLIN PFL
********* PARECER .*"'******

A emenda prevê. 111Od1f1cação ao parágrafo 60. do art. 45.
Concordamos com a necess1dade de alterá-lo, com o objetivo
de aperfeiçoar o novo texto constitucional.

~ela aprovação, nos termos do parecer oferecido à emenda
no. 2p02039-9.

2POO345-1 PEDRO CEOLIN PFL
"'******** PARECER **"'******

A emenda em apreço Objetiva a proibiç~o da greve nos ser
viços públicos e nas atividades que a lei definir COmo
essenciais. Entende seu autor ser esta a maneira de preservar
as necessidades vitais da comunidade, como saúde e segurança,
cujo atendimento encontrar-se-ia ameaçado se aprovada a li
berdade irrestr1ta de greve.

A nosso ver os interesses da coletividade encontram-se su
ficientemente amparados pelo primeiro par-áçr-af'o do artigo 11
do Projeto, Que coloca sobre as entidades sindicais a respon
sabilidade da manutenção dos serv1ços lndispensaveis á comuni
dade

Garantida a manutenção desses serviços, cremos que cabe
exclusivamente aos trabalhadores, de qualquer setor de ativi
dades, a decisão do uso ou não oa greve como instrumento rei
vi ndi catório.

Essa a razão por que nos pronunciamos pela rejeiçilo da
emenda

2POO346-0 PEDRO CEOLIN PFL
****.**** PARECER ******"'**

De autoria do ilustre Constituinte Pedro Ceolin, vem a
nosso exame Emenda, visando a dar nova redação ao 33 do
Art. 60. do Projeto de Constituição, a fim de assegurar ao
cidadão o direito de receber dos 6rgãos Publicas, na forma da
Lei, informações verdadeiras relativas à sua pessoa ou de
entidade que representa. ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
lmprescindlvel à segurança da sociedade e do Estado, sendo
que os referidas informações serão prestadas no pr-azo da Lei.
sob pena de cr-tma de responsabilidade.

Ao justificar a sua intenç50, o i lustre Constituinte
infatiza que a expressão li Relativas à sua pessoa" objetiva
a evitar a vtot ação do direito à privacidade. prescr1to no

10 deste mesmo Art i 90.
De igual forma. a substituição da expressão

.. informações verdadeiras de interesse.. coletivo ou
geral H, por H OU de entidades que represente"

A Emenda visa. em verdade, a compatibilizar O parágrafo
emendado com o d1reito a tnv to'lab t l tdada da 1ntimidade, da
vida privada, da honra e a imagem das pessoas, inseridas no

10 do Art. 60.
A Emenda apresentada pelo ilustre Constituinte Pedro

ceolin está pr-ejudtcaoa em razão do acolhimento por este
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relator de Emenda Coletiva que insere igual sugestão. razão
por que opinamos pela sua rejeição

2POO347-8 PEDRO CEOLIN PFL
.******** PARECER **"'*'l'****

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 12, do artigo
60. do Projeto, supr-fmfndo-lhe as expresões "salvo por ordem
judicial'l e "para fins de investigação criminal e instrução
processua 1" •

Segundo o r tuste Autor da Emenda. as supressões sugeri
das visam remeter à tet ordinária, com amplitude l::I mais a
profundamento, a regulamentação da matéria.

A redação dada pelo Projeto é, "data venta", mais escor
reita em sua forma e objetivo.

Pela rejeição.

2POO348-6 NYDER 8ARBOSA PMDB
********* PARECER *"'**"''''*''''''

A Emenda tem como escopo determinar que a aplicação dos
recursos destinados a operações de créditos de fomento seja
efetuáda somente através das instituições financeiras
oficiais.

Em que pese os elevados propósitos do ilustre autor.
somos pelo não acolhimento da emenda, uma vez quecr t a pri
Vilégios a um setor que opera com maior eficiência dentro de
um regime concorrencial.

Pela r-ej e tção

2POO349-4 NYDER BARBOSA PMDB
********* PARECER *********

Visa a emenda em apreço à supressão do inciso XIII, do
Art. 70. do pr-oj eto, que limita em seis horas a jornada de
trabalho realizada em turnos ininterruptos de funcionamento.
Alega o autor que o dispositivo tnvtaht t tzar ta a continuidade
de atividades produtivas de relevância, coro a extração de
petróleo.

Consideramos que, por maior que seja a relevância de de
terminadas atividades, é de justiça a distinção entre a jor
nada normal, intercalada por per toco para repouso e alimenta
Cão e o trabalho cont tnuo , O esforço adicional do trabalhador
deve ser compensado com jornada espacia t de trabalho, inferi
or à normal.

Pela rejeição da emenda

2POO350-8 NYDER BAR60SA PMD8
********'" PARECER *****"'***

O conteúdo da Emenda melhor se ajustaria a um código A
grário. A matéria referente ã pot i t tca agrlcola encontra-se
contemplada na artigo 226 do Anteprojeto digo do Projeto,
atendendo assim em melhor tecntca, dos objetivos perseguidos
pelo ilustre constituinte.

Pela rejeição

2POO351-6 NYDER BARBOSA PMDB
"'*"'****** PARECER *********

A Emenda propõe o acrésci mo de art i 90, ao Ato das Di spo
s tçõas Transitórias, pelo qual, mediante solicitação dos Es
tados tnt er-essados , a União encarregar-se-á de trabalhos de
marcatórios em ár-eas 1imHrofes litigiosas; se decorridos
dois anos, a partir do inicio do procedimento administrativo,
os trabalhos demarcatórios não estiverem conctutcos e não ten
do havido recursos ao Poder Judiciario, prevalecerão os 1imi
tes existentes quando da promt;Jlgação da Constituição de 1891.

A execução dos trabalhos demarcatórios supõe a defini-
ção dos limites em área de J ittgio Nos termos da Emenda, a
iniciativa da União depende de solicitação dos Estados inte
ressados e, mesmo assim, está impl ic t ta a possibi lidade de O!
trabalhos não virem a ser concluidos em um prazo de dots
anos inicio dos procedimentos administrativos, vale dizer.
está impl1cita a dúvida sobre a eficácia da medida.

Em face da diversidade e complexidade dos fatores envol
vidos na matéria, atenderâ mais adequadamente a seu encami
nhamento o que propõe a Emenda No. 586/1: a cr f ação da Comis
são de Redivisão TerrHorial, composta por membros do
Congresso Nacional e do Execut tvo e dest tnada a apresentar
estudos e anteprojetos de redivisão territor1al, bem corno so
lucionar as Questões de lim1tes pendentes entr-a os Estados

Em virtude do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda.-----------------------------------------------------------------------------
2POO352-4 VICENTE BOGO PMDB
***"''''*''''''* PARECER ***"'****t

Com a presente emenda, intenta O eminente ConstitUinte
Vicente Bago acrescentar, ao ar t 237 do projeto de
Constituição, inciso VI, para assegurar aposentadoria por
idade aos que exerçam at tvtuaoes em regime de economia
fami t tar-, ao implemento dos 55 e 60 anos de idade,
respectivamente as mulheres e aos homens

Segundo salienta o autor, estão nessa situação os
pequenos produtores rurais que, não podendo contribuir
mensalmente para a Previdência Social, pleiteiam um 1imite
inferior para a aposentadoria por idade, como forma de
compensar o ali j amento a que sempre foram submeti dos nas
aposentadorias por tempo de serviço.

Ainda segundo o autor, na mesma este tr-a , estão os
pescadores artesanais, parceiros, meeiros e arrendatarios

De acordo com a Lei Complementar no 11, de 25 de maio
de 1971. somente é dev1da aposentadoria por ve ln tce aos
componentes da "untdaoe familiar" Vale dizer, não são todos
os trabalhadores que recebem o benef~cio ao completar a
referida idade, mas apenas o chefe do grupo

Há que se referir também que. no caso do tr-abarnacor
rural, não há contribuição individual, mas general i;;:ada sobre
a produção e folhas: de salários pagos sobre um total

Em suma, diante da incapacidade financeira da
Previdência Rural, tmposs ivat se torna conceder o beneflcio
ao casal, mas, tão 56 ao cabeça do casal.

Embora reconhecendo as boas intenções do autor, o nosso
voto é pela rejeição da presente emenda

2POO353-2 ROBERTO AUGUSTO PTB
*******"'* PARECER *********

Pela aprovação nos termos do parecer oferecido à Emenda
no. 2P01943-9.
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Pela rejeição.

A orientação do texto constitucional é de abot i~ todos
as fo~ma5 de vi ncul ação

SOIOOS pela ~ejeição em face da aprovação da emenda
2P01950-1

2P00359- 1 ARNALDO MARTINS PMDB
********* PARECER *********

O autor da emenda pretende que o sistema par-a eleição
dos representantes do povo à câmar-a dos Deputados seja defi
ni do em 1ei complementa~.

Mantemos o texto do art 56 do Projeto de Constituição
"A", que optou pelo sistema pr-opor-ctona l

Pela rejeição

2P00354-1 ENOC VI EI RA PFL
."''''*'''*'''** PARECER **"'**"''''''''''

Visa o l1ustre Constituinte, com a alteração proposta ao
artigo 90 a manter o sistema presidencialista. hoje vigente
por entendê-lo da tradição pct H ica do Brasl1 enquanto o

parla~;~~~~~~~n~;V~oc~~;~~:;m~u~u~~i~~~s no denom~nado
Projeto A, Emenda Que institui o Presidencialismo

Pela reje1ção

das

PMDB

Projeto,
satisfaz
curá-la

2POO363-0 AGASSIZ ALMEIDA
********* PARECER *******"'*

A Emenda visa a alterar a redação dos tnctsos 11 e 111 do
Art 3. do Projeto de const ttuf çãc.

O inciso I1 passaria a visar â Neliminaçâo
desigualdades sociais e regionais".

Segundo o Autor da Emenda, a el iminacão das desigualdades
sociais e reglonais traz impl icitamente a el1minação da
pobreza que é fruto daque 1as des 1gua 1daces ,

Segundo ele, a expressão Nreduzir- usada no
enseja a idéia de um Estado complacente que se
apenas em atenuar a patologia social sem
defini t Ivamente.

Não julgamos mais adequada a redação proposta. em face de
o texto or1g1nal melhor contemplar as finalidades do Estado.

Pela reje1ção.

2P00364-6 AGASSIZ ALMEIDA PMDB
********* PARECER *********

Pretende o i lustre autor que se acrescente item ao 52
do artigo 60 , com vista a proibir que entidades publ icas ou
privadas forneçam informações sobre pessoas que já tenham
saldado o seu débito, perante tece1ros ou perante a lei.
tanto na esfera ctvei como na penal. Se atendido, o disposi
tivo passaria a surtir o efeito esponja, Que apagaria da vida
do mau pagador ou do mau cidadão os atos anti-sociais que
houvesse praticado, bastando para tanto que pago estivesse o
seu débito para com terceiros 6PU para com a sociedade Seus
maus antecedentes, portanto, não mais poderiam ser conside
rados em caso de reincidência .. Somos. por isso de parecer que
a r. emenda deve ser REJEITADA, por sua flagrante dissociação
do entend1mento comum do que seaam DIREITOS INDIVIDUAIS a me
recerem a proteção constitucional.

2P003G2-l AGASSIZ ALMEIDA PMDB
*******"'* PARECER *********

A Emenda al tera a redação do parágrafo 40. do art. sc.uc
Projeto (A) da Comlssão de Slstemat1zação

A alteração que a Emenda suscita refere-se ao direito
adquirido, que deve adv ir- de fato idôneo, mantendo-se os ae
mais termos do dispositivo, sobre o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada.

Em abono de sua: tese, cita o Autor diversos autores Que
just,ficam a preservação do pcstul ado jur\d1co em que se em-
basa o respeito ao direito adqutr-tdo advertindo, porém. com
a citação do jurista í tat raoo Carla Francesco Sabba, Que -E
adquirido todo o d1reito que e consequênc1a de um fato idônllO
a produzi-lo "

Com isso, esclarece o Autor, o juiz não pcde ficar ads
trito à letra pura e simples da lei, atendendo. assim. ao que
estabelece o art1go 50 do Cód1go Civil Brasileiro

"Art. 50.- Na aplicação da õel, o ju1z atenderá aos
fins sociais a que ela se dirige e às exigenciasdo
bem comum"

Encerra a sua argumentação com a citação do artigo 147
do mesmo COdlg0, que prevê a nulidade do ato viciado por "er
ro, dolo, coação simulação ou fraudel/.

Sem embargo das ponderações jUd'ciosas Que a Emenda
encampá, não pode ser acolhida, por ser insito ao
direito adquirido, a sua decorrência de fato idôneo.

Pela rejeição.

2POO365-6 AGASSIZ ALM.IDA PMDB
**"'****** PARECER *********

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 90 do art. 60 .•
inserindo vedação às discriminações atinentes a "idade, sexo.
raça, cor. social, religião ou conceito ideológico-pcl Hi
co"

Suprime a Emenda a parte f1nal do Projeto, que cond1cio
na o exercício das profissões às qualificações Que a l e! exi-
gir. •

Ao justificar a proposta, o Autor alega que a mesma con
cilia o dispositivo, uma vez emendado, com o "caput "" do ar-
tigo segundo os qual todos são 19ua1s perante a lei, sem

rest~~;:~l te~;e~u~~~u~~o~i~~~~Z~ue a Emenda ressente-se .de
certa pureza r-ecactonat , o que já constitui óbice a sua 1n-
serção pura e simples no texto constitucional

Pela rejeição, portanto

PMDB2P00356-3 ARNALDO MARTINS
********* PARECER ******'n*

2P00357-5 ARNALDO MARTINS PMDB
**"'****** PARECER *********

A Emenda trata de voto obrigatorio e facultativo, idade
do vereador e elig1b,lidade, alterando d1spos1t1vos do art1go
16

Somos pelo voto facultativo apenas para os analfabetos e
os maiores de setenta, concordando com o autor. Também con-
cordamos com a alteração do 40., tornando inelegíveis os
inalistaveis e os analfabetos

No que se refere a idade do candidato a vereador, ente
demos que o 1imite deve ser estabelecido nas Constituições
Estaduais, daí por que - infel izmente - temos que opinar pela
reJeição, uma vez que a emenda é divisível

2P00355-9 ENOC VIEIRA PFL
***"''''*'''** PARECER *******"'*

Propondo a fixação do término do atual mandato
presidencial em 15 de março de 1990. o Que visa o autor da
Emenda, o nobre constituinte Enoc Vieira, é a fixação, em
cinco anos, do período de duração desse mandato.

O argumento apresentado pelo nobre autor da Emenda a
teor de justificá-la e, essencialmente. o de que, se o
ProJeto fixa. como regra geral, a duração do mandato
cres toenctaj em cinco anos, não se Justifica que o atual,
fixado, pela Constituição em vigor, em seis anos, se reduza
para quatro.

S6 em pr í nc tp to parecem irreprocháveis os argumentos
lançados pelo nobre autor da Emenda no intento de
justifica-la Pesam em desfavor da trrí cf at tva este argumento
muito mais apropriado, ja por nós sustentado na rejeição da
Emenda no 2pOOO2l/5, de que os eleitos para o mandato
presidencial com início em 15 de março de 1985 aceitaram sua
condução à mais alta Representação Pol í t tca do Pais sob os
condicionamentos do período de transição correspondente e
pelo que essa Representação haveria de se condicionar,
inclusive quanto ao perlodo respectivo de duração, às
circunstâncias po t t t tcas do momento, não valendo, pois, para
justlflcar iniciativas COIOO a presente, precedentes
estabelecidos para um per-toco de normalidade
pot ítico-constitucional.

Somos, por essas razões, pela REJEIÇÃO da Emenda

2P00356-7 ENOC VIEIRA PFL
********* PARECER *********

A emenda propõe alterações no paragrafo 80 do Artigo
60 do Projeto para incluir o ter-r-or-tano e a corrupção entre
os Crimes inafiançáveis, imprescritíveis e tnsuscept tve t s de
graça e anistia

Em mat ér i a r-scacronat , muda a palavra "executor-es" para
"execut aoor-es v , suprimindo, ainda, a palavra "denunciá-lo"
que consta do texto do Proj eto

Afora tal anomal ia, cumpre esclarecer que, quanto ao
ter-r-or-í smo. a matéria já se encontra devidamente discipl tna
da

PFL2POO366-4 ANNIBAL BARCELLOS
.***"'**** PARECER *********

A emenda inclui, no inciso II do artigo 59. a expressão
em t empc de guerra"

Pelo Projeto de const ttutção "A" (art1go 95, inciso XVI)
o Presidente da República, para permitir, em tempo de paz,
que forças estrangeiras a l iadas transitem pelo território
nacional ou, por motivo de gllerra, nele permaneçam tempora-
riamente, sempre necessita da autorização do Congresso Nacio
nal

2POO367-2. GILSON MACHADO PFL
*.** ..... *** PARECER ****"'****

, A emenda intenta a supressão do 30. do artigo 50.
das " Odisposições transitórias "

O citado dispositivo assegura aos que foram cassados
ou tiveram os direitos pot tt tcos suspensos no per toco 15 de
julho de 1969 a 31 de dezembro do mesmo ano, por ato do então
Presidente da Repúbl tca , o direito de postular no Supremo
Tribunal Federal o reconhecimento de todos os direitos e
vantagens interrompidos pelos atos punitivos. desde que
comprovem terem antes sidos que se abusca alterar atende aos
anseios daquel es que querem se desagravar. procedentemente.

Pela emenda, o Congresso Nacional tem competência sxéiu-
s tva para autorizar o Presidente da Repúbl ica a permitir a
passagem ou o estacionamento de forças estrangeiras (não há
necessidade que sejam at tacas) somente "em tempo de guerra N.

O autor informa que , em outra emenda, propõe que o Pr-e
sic;iente da República possa permitir, em tempo de paz. que
forças estrangeiras transitem ou permaneçam no terr1tór10 na"
ctonat , sem a autorizaçãodo Congresso.------------------------------------_.::._-------------------------------------,

2P00361-3 OSVALDO S06RINHO PMDB
********* PARECER *********

Visa a presente emenda acrescentar ao texto do art. 137, d
o atual Projeto de Constituição, a expressão "e previdência
soci at "

Seu autor j ust i r tca que se a competência dos confl itos re
lativos à Previdência Social, passarem da Justiça Comum para
a Justiça do Trabalho obter-se-á maior eficiência e leg1ti
rmdade , em decorrência da Justiça ~ Trabalho ter melhores
condições para conduz1r tais proce$os

Sabemos realmente que qualquer prestação juriSdicional no
Pa's t r-asscor-r-a de maneira vagarosa, e isso devido ao não a
perfeiçoamento dos meios que prestam tais serviços Por outro
lado, há de se considerar Que em razão da grande extensão
geografica do t er-r-t tór-to brasileiro. não são todos os munic\
pios que contam com a assistência da Justiça do trabalho, ao
passo que a Justiça Comum se faz presente em Quase a totali
dade destes rnuntc tp tos .

Portanto dar essa atribuição à Justiça do Trabalho, seria
criar mais problemas para o Poder Judiciário.

Em assim sendo, somos pela rejeição da presente emenda.

2P00360-5 ARNALDO MARTINS PMDB
********* PARECER *********

Renunciar ao mandato para dispor de mats tempo para
empenhar-se em campanha eleitoral é decisão que se subordina

à conxe~~~~~~ ~ãge~~~~~ i ~~c~~~: iP~~~~:~~:~à pa 1a Emenda sob
exame seria inaceitável, por sua flagrante inconstitucional i
dada.

Pela reje1ção.



das ~L,' ..,'.. ... ·..1~1~ lhes foram impostas. Afinal, é a Suprema
Corte de Just rca que irá examinar a Questão, se sol tcf taca,

Pela rejeição

2POO368-1 OSVALDO SDBRINHO PMOB
*****"'*** PARECER *********

A presente Emenda, que altera o Inciso XVI do Art. 95 do
Projeto de Const t tutção , propõe que, em tempo de paz, o
trâns1to de forças estrangeiras amigas, ou sua permanência
temperaria, em território nacional, seja permitido por
simples autorização presidenclal. sem necessidade de Que o
assunto seja submetido ao Congresso Nacional.

Entende seu Autor que a autorização do Congresso somente
seria necessar ta em tempo de guerra, uma vez que, em tempo de
paz, o trânsito de forças militares estrangeiras amigas, pelo
territ6rio nacional, especialmente as oriundas de paf ses
fronteiriços, e fato rotineiro.

Alem disso, jUlga ele que o termo Nforças estrangeiras
amigas" é mais abrangente e f l ex'ivel do que o constante do
texto atual: "forças estrangelras aliadas", que pressupõe a
celebração prévia de um acordo mil itar ou tratado formal

As razões contidas na justificação da emenda são plaus~
ve t s ,

Pe l a aprovação.

2POO369-9 OSVALDO S08RINHO PMDB
********* PARECER *********

A emenda tem total procedência. Tal como propõe o ilustre
Constituinte Deve ser suprfmfda no fncfso IV do art. 28 do
Projeto de Constituição a expressão "sob o comando de autori
dades br-as í leiras"

Argumenta o autor da emenda, que essa s it uação , além de
não ser adequada ao texto const t tuc tonat , poderá ocasionar
transtornos de ordem diplomática e mil '\tal" com pa í ses amt gos ,
tendo em vista o não atendimento ao princ~pio da reciprocida
de.

o parecer e pe1a aprovação.

2POO370-2 SÓLON BORGES DOS REIS PTB
********* P1I.RECER *********

Quer a emenda acrescentar ao 20 do artigo 182
"in fine" a expressão "descontadoS integramente do redimento
das pessoas fisicas sujeitas a sua incidência as despesas com
educação própria e de seus depedentes"

O disposit ivo trata do imposto sobre renda e proventos
de qua 1Qupr natureza

A previsão proposta e matéria de lei ordinária, não deve
ser tncer toa no texto constitucional.

Pela rejeição

2POO37l-l SÓLON BORGES DOS REIS PTB
*"'****"'** PARECER ***"'*****

A Emenda propõe acr-êscrmo ao caput do artigo 240, onde
se exp l tc í t a , entre os valores bâs rcos da educação, os
pr1nc~pios de liberdade, r-esponsab r t tdade pessoal, política e
social e sol idariedade humana

O Proponente justifica o adendo pela necessidade de
definir, na filosofia da educação nacional, os valores que
devem nortear as novas gerações brasi terr-as.

No texto atual, já estão comtemplados os acréscimos que
a emenda propõe, parecendo desnecessária a tnctusão sugerida.

O relator vota pela rejeição da emenda.

2POO372-9 JORGE VIANNA PMDB
********* PARECER *"'*****"'*

A presente emenda estabelece Que, sessenta dias após a
promulgação da Constituição, real izar-se-á eleição
plebiscitária para ceter-mmacão do regime de governo,

Em sua justificação, entende o autor Que, tendo o povo
brasileiro, no último plebiscito de que participou, se
manifestado por esmagadora maioria a favor do
presidencialismo, é necessário que Qualquer alteração nessa
área, para ser imposta, passe pelo crivo popular.

Apesar das louváveis intenções de seu autor, não
podemos apoiar a emenda apresentada.

Em nosso ver, ia real tzação de um plebiscito para que o
eleitorado se manifeste sobre a forma de governo ideal para o
país, pr-cposta apr-eaent ada por vários Constituintes. deve
ocorrer, mas num prazo um pouco maior Que o estipulado pela
presente emenda (para que o eleitorado tenha opor-tuntdace de
ver o sistema parlamentarista em funcionamento)

Pela rejeição.

2POO373-7 JORGE VI~NNA PMOB
********* PARECER *********

A emenda do Constituinte Jorge Vianna pr-opõe alteração
signiflcativa no texto do artigo 234 do Projeto de const í tuf 
cão

No caput , suost t tuí a palavra "execução" por" coordena
ção". Introduz, quatro incisos referentes a universalidade de
atendimento, plural ismo de sistemas médico-assistenciais, 1i
vre exercício profissional e 1ivre escolha do indiv~duo quan
to aos serviços assistenciais. Suprime os três parágrafos do
artigo.

Sua justificação baseia-se no argumento da importância
da participação dos diversos segmentos da sociedade na condu
ção do atendimento à saúde da população.

Na verdade, o texto atual do Projeto de Constituição não
exclui nada do Que o referido Constituinte pretende incluir
com sua emenda Se não, vejamos:

- a universalidade do atendimento está garantida ampla
mente no artigo 232;

- o plural í smo de serviços de saúde está proposto no
10.;

- da mesma forma os incisos rrr e IV da emenda não são
proibidos no texto atual.

A supressão dos três parágrafos do artigo 234 comprome-
te toda a seção "Da Saúde", pois exlui d í spos t t tvos funda-
mentais ao funcionamento do setor.

Finalmente a retirada da palavra "execução" do caput do
artigo 234 tnv í ab t I tza a necessàr-ra participação do Poder
Público na prestação de serViços de saúde, admitida e prati
cada em todos os pa i ses , até os caní t ar istas.

Pela rejeição
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2P00374-5 FRANCISCO DIÓGENES POS
********* PARECER *********

Pela rejeição com base no parecer à emenda
No 2pQ1094-6

Pela Reejeição.----------------------------------------...--------------------...,--------------
2POO37S-3 ÁTILA LIRA PFL
**"'****** PARECER *********

Pela rejeição t nos termos do percer oferecido à Emenda
2P00309-S

2POO376-l ÁTILA LIRA PFL
"'*>'1:*****,* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos co parecer oferecido à Emenda
2POO309-5

2POO377-0 ÁTILA LIRA PFL
********* PARECER *********

A EmenOa propõe o acréscimo da expressão "Bolsa de Es
tudo" ao 'tem VII Que trata do apoio suplementar ao educando,
no artigo 241.

O proponente justifica o adendo enfatizando Que a con
cretização do dever CIo Estado no apoio ao educando, através
da bolsa de estudo, muito representa para a efetivação da
educação como direito da sociedade

O Relator vota pe ra aprovação da proposta, 005 termos
das Emendas Coletivas de Nos. 2P 01738-0, 2P 01811-4 e
2p 02044-5.

Pe1a aprovação

2POO378-8 HOMERO SANTOS PFL
********* PARECER **"'******

Pela rejeição, nos termos do parecer oferec1do à Emenda
no. 2PO1579-4. reforçaaos os argumentos lá expend i dos pe Ta.
absoluta ampl itude da imunidade tributária esposada pelo
autor da presente Emenda .

2POO379-6 HOMERO SANTOS PFL
********* PARECER *********

Esta emenda apresenta uma visão partiCUlar da participa
ção do Estado no processo de reforma agrária de forma segun-
do seu autor, poder viabi 1tzâ-f a. '
( A exclusividade da ação da União FedeC'êll, tal como ponde
ra seu autor na justificação, já está prevista no Art. 219 do
Projeto final da Comissão de Sistematização Neste mesmo
dispositivo tambem esta COn!iigniilldo que as bGnfeitorias ser-ão
pagas em dinheiro (Pal'"ágl""afo 10 ) e Que o valor da indeniza
ção será definido por lei (par-aar-are 30.) Estes silo os pontos
de concordância entre a Emenda e o Projeto Final da Com1.sslo
de Sistematização:Para estes, portanto, o julgamento do con
teúdo da Emenda é inócuo por já estar garantido no Projeto.

As diferenças fundamentais ficam por conta da inden1zaçio
em moeda corrente, para a terra e da concessão de t í tuto de p
r-opr tedace a entidades cooperativas associativas

. A indenização do tmovel em moeda corrente equipara a tef'
r-a as benfeitorias. Nisto vai contra a doutrina do direito a
grãrio e da economia rural. No primeiro caso, porque a inde
nização em títulos da dívida agrária é medida consentânia com
o ato desapropriatório contra quem não cumpra a função SOCfàT
da pr-opr tedade Neste sentido, a desepr-ocr taçãc e a
indenização são dois atos de uma untca unidade Que traduz,
entre outras coisas, o poder superior do Estado em del tber-ar
sobre questão de interesse social.

No segundo caso, a indenização da terra em moeda corrente
não preserva os significados econômicos d1ferentes da terra e
das benfeitorias. na medida em que aquela é riqueza natural
não criada, enquanto estas derivam diretamente do trabalho
humano senno ass tm, não se pode perder de V1sta
as noções basilares do tema e que a nosso ver estão suf
icientemente bem expl tctracas no Projeto Final da Comissão de
Sistemat i zação ,

Já a concessão de t i tu los de propriedade a entidades coo-
perativas ou associativas parece-nos muito mais matéria de
natureza programátfca de que de natureza constitucional. NSo
há no Proj eto nada que obste que a concessão de t 'it utoa de
propriedade venha a se dar na direção sugerida pelo Autor da
Emenda, sem entratanto vtncuiá-ta a este único caminho

Por estes motivos, somos pela rejeição.---------------------------------------------------------------------------_.
2POO380-0 HOMERO SANTOS PFL
********* PARECER *********

Propõe a Emenda que o imposto sobre a renda tenha uma al f
quota única a ser estabelecida em lei federal.

Em Que pesem as razões apresentadas para a j ust i f i cação da
Emenda, não cr.emos que a filiação de uma at rquota única para o
Imposto de renda corrigiria todas as falhas e imperfeições da
apt tcação e cobrança desse tributo

O imposto de renda, como tributa direto e pessoal Que é,
apresenta grande complexidade em relação aos seus componentes
básicos, especialmente quanto ao fato gerador.

Entendemos que a redução do número de allquotas é medida
simplificadora da acmínf str-açãc do imposta e, por tsso, deve
ser paulatinamente tentada, mesmo porque a legisla.çã:o vigente
não o pr-oibe , rocavta, afigura-SE-nos muito temerário estabe
lecer li n'vel constitucional Que o imposto de renda terá uma
ai iquota única,

Pela rejeição.
---------------------...--------------------------------.._--------------------

2POO381-8 OSMIR LIMA PMDB
********* PARECER *********

A Emenda tem como escopo determinar que a ap l i cação dos
recursos destinados a oper-ações de créditos de fomento seja
efetuáda somente através das instituições financeiras
oficiais .

Em que pese os elevados pr-opõs t tos do ilustre autor.
somos pelO hão acolhimento da emenda. uma vez que a situação
j ã está pr-eví st a no Projeto de Constituição. no cap t tuto
referente ao Sistema Financeiro Nacional, art. 228, 20 ..

Pela rejeição.
----------------------------------------------------------------------------



2P00382-6 OSMIR LIMA PM08
**"'****"'''" PARECER **"'******

Pretende o Ilustre Constituinte Osmir t.tndoso acrescen
tar dispositivo às üt spos tçõas Constitucionais Gerais e Tran
sitórias do Projeto de ConstitUição, que estabeleça o reco
nhecimento da existência pol H1co-jur~d1ca ao Estado Indepen-
dent~adgs~~~fura federativa 56 a União é soberana. mas a
Constituição d t st r ibuí as competências às diversas entidades
co: ít tcas , União, Estados, Distrito Federal, Territórios e
Municípios de modo a assegurar a manutenção harmoniosa dos
serviços públicos e a defesa dos interesses nacionais.

A autonomia po l t t í ca das unidades da Federação é reconhe
cida pelo artigo 27 que lhes concede o direito de se regerem
por uma Constituição e por leis. nas quais deverão ser obser
vados os princípios da Carta Magna. Todos os podêres que não
são vedados pela Constituição federal lhes são reconhecidos

"Data máxima ven f av, se fosse válido reconhecer os fun
damentos da presente emenda, ter-se-~a que admí t tr- no texto
Constitucional que os Estados. quando tivessem condições para
tanto, poderiam requerer a sua transformação em países sobe
ranos
O parecer é pela rejeição

---------2poo"3à"3::;,,---------JoAõ-i\GRrPlOO---------------------------?~iíiB-------

********* PARECER' *******"**
Visa a emenda suprimir o '0 do art. 184 do projeto.

eliminando o adicional de 5% (cinco por cento) do imposto
~~~~~a~.renda tnst i turco em favor dos Estados e do Distrito

U adicional criado será essencial ao fortalecimento das
receitas tributarias dos Estados e do Distrito Federal

Sua manutenc;ão e de todo aconselhável, dentro da
estru~~~: ~~j~~~ã~1a constante do projeto.

------2~~~;ã~--2--------~~Ã~-~~~~~~~~---------------------------~M~ã--------
""***",,,,,,,** PARECER ****** ... orr*

Suprime a Emenda prooosta expressões constantes dos
parágrafos 50. e 60. do art. 1S4 do projeto, Que determinam
Quorum de dois terços do Senado _Federa' para aprovação de
ciência penal

Pela r-ef e tção

~~~~~~t;;-d~-icM-----------------------------------------------
O autor justifica que tal determinação deve constar do

regimento interno do Senado Federal
Entendemos que o quorum Qual ificado deve constar do

texto constitucional face a relevância da rnater í a,
São a1 íquotas para todos os Estados.
Pela rejeição-----------------------------------------------------------------------------

2P00385-1 JOÃO AGRIPINO PMOB
*"''''11<'''**** PARECER "'********

Propõe o autor normas Que discipl inem o preenchimento do
cargo de Vice-Governador de Estado, em caso de vacância.

_ O Projeto tnst t tut o sistema parlamentarista de Governo,
nao admitindo a figura do Vice-Governador

Pela rejeição

·------2~~ãã6~---------~Á~c~~-i:.~CE~~~--------------------------~;~~ã--------

********* PARECER **"'******
Pretende o ilustre Constituinte alterar a redação do pa

ragrafo un1co do Art 23 do Projeto de Constituição sob a
argumentação de Que o dispositivo dá margem à 'interpre
t acãone que dentro do território brasl1eiro o fluxo de dados
podera ser processado por redes privadas. operadas pelos Es
tados, Municípios e ent tdades particulares, nacionais ou não

Com a devida vênia, a df spos rção do Projeto de Consti
tuição deve prevalecer ate porque, embora com outra estrutura
r-edactonat oriunda da predominância de ontrriões , abrange as
idéias cont idas na presente emenda.

O parecer é pela rejeição •
._-----------------------------------------------------------------------------

2P00387-7 ISMAEL WANOERLEY PMOB
********* PARECER *********

A Emenda visa a criação da " Defensoria C~vica" com um
imen$O~SOl de atr tburções , deveres e garantias.

Nao obstante os argumentos axpendf dos na justificação,
jugamos que aos Advogados do Estado e ao Ministério Público.
atrav~s de lei or-dtnar-ta, poderão ser atr tburoas as tarefas
que sao cometidas aos Oefensores CíVicos

_______________~:~~~:~~1Cão.
----------------------------------------------------

2POO388-5 LUIZ SOYER PMOB
**"'***"'** PARECER "'********

A emenda propõe a supressão do art. 18. que f i xa em um ano
o prazo para a entrada em vigor de lei que altere o processo
eleitoral Somos contrário à supressão proposta. embora este
jamos convencidos de que esse prazo pode ser reduzido para a
metade. Daí nossa aprovação à emenda 2P01999-4, que rejeita

• ~_~~~~:nte proposta
-----------------------------------------------------------

2P00389-3 LUIZ SOYER PM08
********* PARECER *********

A Emenda do ilustre Constituinte Luiz Soyer, em exame,
pretende a supressão no 23 do art. 60 da expressão ". de
carâter perpétuo, de trabalhos forçados ou ."

Pretende, por conseguinte. o Autor Que o dispositivo
c isponha apenas que não haverá pena.cs morte nem de
banimento

A aplicação da pena de morte, em Qualquer tempo, traz,
sempre, como consequéncia a tr-r-epar-abt 1idade de eventuais
inj ust tças e o banimento, constituido na proibição de
residência no país. durante um tempo determinado, pressuporá,
sempre suspensão ou cassação da cidadania. com o quê
concordamos conste do texto constitucional.

De outra parte, todo nosso ordenamento juríd'co penal é
avesso à apt icação da pena de prisão per-pétua. tanto que o
atual Código Penal Brasileiro estabelece como pena máxima o
per-iodo de tr tnta (30) anos, para crimes dolosos qualificadas
com suas diversas formas de agravantes.

Admitirmos, agora. a adoção da pena de trabalhOS forçados
será regredirmos no tempo, negando todos os progressos da
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2P00390-7 LUIZ SOYER PMOB
********* PARECER *orr*******

Ao nosso exame vem a Emenda de autoria do ilustre
Const r tuf nt e Luiz Soyer. objetivando alterar a redação do
item r do 22, para Que a lei ao assegurar a
tnd tv tdua t i zação da pena, adotara. entre outras, a privação
de liberdade. com trabalho obrigatório.

Ao participar a sua alteração o ilustre Constituinte
enfat rza que o trabalho é a melhor das terapias, sendo
necesaár io que o pr-esrdtár-to preste serviço durante o tempo
em que est tver- recol tnoo • pois neste período o Estado o
mantém às custas dos cofres públicos.

A sugestão proposta já é adotada na mavor ta dos
estabelecimentos penais do pa í s , razão porque somos pela sua
aprovação '

De outra parte, porem, entendemos que o mesmo art. 22
necessita de reparos no item r t . já que o termo jurídico
correto e "perdimento de bens" ao invés de "peraa de bens"
que não alcança a intenção do legislador constitucional. e,
no item V. neceasár to se faz melhor conceituação j ã que
"suspensão ou interdição de direitos ll

, como está ê muito
vago, trazendo muito perigo à interpretação jurld1ca presa às
emoções de momento pol í t tco , pela sua grande amplidão.

No que concer-ne à Emenda apresentada por seu í l ustre
autor contraria o nosso sistema penal Que protbe o trabalho
obrigatório como consectário da pena pelo crime comet ico ,
razão por que somos por sua rejeição-----------------------------------------------------------------------------

2POO391-5 LUIZ SOYER PMOB
****"'**** PARECER ****"'***'"

A emenda objetiva dar nova redação ao Hem XVII do art.
70 O estabelecimento da duração mínima de 120 dias de licen
ça remunerada à gestante é decorrência da necessidade natural
do processo or-ocr tat tvo É o período ideal para Que tanto a
mãe quanto o filho possam desfrutar a tr-anqut t tdada e o re-
pouso que a s t t uação ex i ge As empresas hoj e não podem i gno-
rar a grande contribuição que as mulheres vên dando ao seu
crescimento e bom funcionamento. Por outro lado, há Que se
tratar da maneira mais adequada possível a maternidade que
tem seus aspectos próprios Quanto à argumentação de que 4
meses seria um ônus para a empresa, convém lembrar aqui Que
ela tem tambem uma função social, não se restringindo somente
a uma atividade econômica

-----------------~:~~-~:~:~:~~-------------------------~----------------------
2POO392-3 MAURICIO CORR~A por
*"'*"****** PARECER *******"'*"

A Emenda visa a alterar a redação do 4 do Art 14 do
Projeto de Constituição para tntr-oouz tr- a aquisição
voluntária de nacronaj tdade estrangeira como causa de perda
da nacionalidade nr-as r tatr-a Visa igualmente a supr ímí r- os
dois casos de perda de nacional idade constantes do Projeto de
Comisaâo de St s t emat tzação.

O seu i tustr-e Autor demonstra Que a aquisição de
naciona1idade est r-ançe rr-a por parte de bras i leiro deveria
ensejar a perda de c tnadam a , pois se toda pessoa humana tem
direito a uma nacionalidade deve idealmente. possuir apenas
uma 50 Quanto à supressão dos dois casos de perda da
nactcnat icace constantes do Projeto. acha-os inconvenientes,
p01S acarretariam a cond ição de apátridas.

Não achamos corwemente alterar a redação do Projeto

-----------------~:~~-~:~:~~~~----------------------~------------------------
2P00393-1 MAURICIO CORR~A por
*****>1-"'** PARECER *********

O 11ust re autor da Emenda em causa propõe uma regr'a que
põe termo a tormentosa cont r-over-st a , junsprudencial e,
ccutr már ta, sobre a eficácia temporal' da cecj ar-ação de in
ccnst rtuctonat idade em tese. Tem a iniciativa, portanto,
excelsos méritos. para ser acoj h í da ,

------------------~:~~-~~~~~~~~~---------------------------------------------
2P00394-0 MAURICIO CORR~A por
**"'****** PARECER *********

Emenda ao art 39 ( 1 lo fazendo coincidir a eleição do
Governador do D F. com a do Presidente da República

A Emenda muda completamente a regra estabelecida no Pro
jeto, além de subt tmtnar-mente aumentar a extenção do mandato
do GOVernador. ioualando-a à do pr-es toent e da Republ1ca O
Projeto eleva o Ehstrito Federal ao status de uru dade federa
da (Estado) e consequentemente lhe atribui virtual idades tns
titucíonais deste, não havendo a menor pertinência em Querer
t r-eaê-j o ao rnvat h ter-ar-qu f co do supremo mandat ar í o da Fede 
ração

Pe1a rej e t ção , com o parecer dado á emenda 535-7

2POO395-8 MAURICIO CORR~A por
"'******** PARECER *****"'***

Propõe o ilustre const t tumte alterar a redação do
60 do Art 80 das üi snos tções Constitucionais Gerais e

Transitórias do Projeto de Constituição, visando a inclusão
do Distrito Federa1, que a exemplo dos Estados, deve ser sede
tle um dos Tribunais Regionais a serem criados

Argumenta o autor da presente emenda. que "tal inclusão
obedece a critério de ordem eminentemente estatística, segun
da elementos fornecidos pelo Tribunal Federal de Recursos,uma
vez que, na capital da RepÚblica, o Quantitativo de feitos
jUdiciaiS da competência da Justiça Federal é bem superior ao
de diversas outras Unidades da Federação"

O parecer é pela aprovação, tendo em vista a pertinência
da propositura e a necessidade de se dar tratamento jurídico
adequado à questão.

Pela aprovação, nos termos da Emenda 2p00739-2.

2P00396-6 AÉCIO NEVES PMOB
********* PARECER *********

A emenda sob exame objetiva tornar a primeira investidu
ra em cargo ou emprego público dependente de aprovação em
concurso público consr i tutco exclusivamente por provas Pre
tende-se, dessa maneira, eliminar a ocss tb t t rdade de realiza
ção. para a referida r ma t toaue, de concurso de provas e tí
tulos, sob a alegação de 05 titulas. muitas vezes, não repre
sentarem qualquer canac í t ação adiciona1 de seu portador.



A nosso ver, não é possível tomar como premissa a inefi
cácia das instituições de ensino, pesquisa e outras de Que
provém normalmente os títulos A desqual ificação da totalida
de dessas instituições, se real, deve ter como consaquênc ta
sua reformulação e não o abandono da titulação como instru
mento adicional de avaliação.

Pela rejeição da emenda.

2POO397-4 AÉCIO NEVES PMDB
********* PARECER ****:t<****

Merece aprovação a Emenda, porque confere ao Congresso
Nacional a competência para cessão ou concessão de qualquer
tipo de participação nos monopól ias previstos no art 207 do
Projeto de Constituição. a qual. em principio, é vedada.

E a cessão ou concessão só podem contempl ar emrpresa
nacional ou decorrer da reciprocidade internacional

Pel a aprovação

2POO39B-2 AÉCIO NEVES PMDB
********* PARECER *********

A presente emenda tem como objetivo retirar do texto
constitucional alguns princípios considerados restritivos e
prejudiciais ao desenvolvimento do setor mineral: a
1imitação do acesso de capitais estrangeiros ao setor
mineral e a imposição de um prazo fixo para a exploração.
Defende-se a eliminação de restrições ao capital estrangeiro
porque nosso Pa i s é carente e não tem como desenvolver
aóztnho todo o setor mineral. A oposição à determinação de
prazos fixos para a exploração baseia-se na previsão de que
tal imposição induzira as empresas à embarcarem numa
estratégia 1mediat1sta e depredatoria de produção.

No entanto, a Comissão de Sistematização defendeu a ne
cessidade ma 1OI" de resguardarmos nossas reservas à longo
prazo e assegurarmos o máximo aproveitamento delas, com bene
fício direto para a população. Fo considerado prioritário
gara.ntir que nossas reservas não renováveis não serão
exauridas nem carreadas para o exterior sem proveito
significativo para o País

conci utmos pela rejeição

2POO399-1 JOÃO LOBO PFL
"'******** PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do percer oferecido à Emenda
2POO309-5

2POO400-8 JOÃO LOBO PFL
********* PARECER ***... *****

A emenda não estabelece diferença entre aposentadorias
de valor elevado e aquelas dos pequenos servidores

PeTa rejeição.

2POO401-6 JOÃO L080 PFL
********* PARECER ***>l<*****

Emenda ao art. 3D, Que sugere a incl usãc de um parágrafo
pelo qual ficam excluídos da regra da maioria absoluta de vo
tos os Estados com menos de 5 mil hõas de habitantes.

O assunto foi exaustivamente d í scut i do nas diversas ins
tâncias constituintes e prevaleceu a norma que se contém no
Projeto como regra geral institucionalmente mais condizente
com as mais sadias expectativas da sociedade, ansiosa em bus
ca de legitimidade democrática para seus representantes e di-
rigentes. .

Pela rejeição.

2P00402-4 JOÃO LOBO PFL
*****"'*"'* PARECER ***"''''.***

A emenda sob exame visa a acrescentar, ao artigo 7.0 do
PROJETO, novo inciso XI, que isenta de impcstos ou taxas os
proventos da aposentadoria dos trabalhadores, urbanos ou
rurais, maiores de sessenta anos

Consideramos Que tal medida const ttus d1scriminação,
não justificada dessa parcela da população trabalhadora.
com relação à restante, submetida as normas fiscais vigentes.

Em nossa opinião a isenção de impostos dos aposentados
com mais de sessenta anos, deve obedecer, em cada caso, as
condições de isenção vigentes para os demais tr-aoârnaoor-es ,
A condição de aposentado não é, par s1 56, indicador de
proventos inferiores à remuneração dos trabalhadores em
at tvtcade ,

Pe1a r-ej e i ção da emenda.----------------------------------------------------------------------------
2POO403-2 ZIZA VALADARES PMDB
********* PARECER *********

A emenda em Questão visa inserir um novo artigo no capí
tulo do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transi
tórias, para determinar que pessoas físicas, tomadoras de crê
dito rural no Banco do sr-asr I S A, que tiverem ações de co
brança ajuizadas até a data da extinção da Conta Movimento do
Governo federal naquele Estabelecimento de Crédito, passem a
pagar seus déb1tos, em juizo, acrescidos, apenas, de juros
legais e custas judiciais

Embora tenha méritos a iniciativa do ilustre Constituin-
te, a matéria se nos afigura mais anor-pr-f ada à legislação
ria, razão porque somos pela rejeição da Emenda.

----------------------------------------------------------------------------
2POO404-1 ZIZA VALADARES PMDB
********* PARECF~ ******..... '"

A presente emenda estipula a r-eat tzacão de eleições'
gerais, em 15 de novembro de 19B8, e fixa em 31 de janeiro de
19B9 o término dos I!lllndatos dos atuais Presidente da Repúb1i
ca , Governadores, Vice-Governadores, Prefeitos. Vice-Prefe1
tos, Vereadores, Deputados Estaduais. federais e Senadores..

Entende seu alJtOI" Que a real tzação de eleições gerais é a
única solução capaz de evitar o caos Que ameaça nossas insti
tuições PCliticas e del1lOcráticas.

Apesar das louváveis intenções de seu autor, e em que pe
se a pos tção peS$oal do relator, favorável à realização de e
leições gerais apôs a promulgação da Constituição, não pode
mos apoiar a emenda apresentada, em função da c:lecisão da Co
missão de Sistematização sobre o assunto.

Pela r-ej e tcãc ,------------------------------------------------------------...---------------
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2P00405-9 MUSSA OEMES PFL
********* PARECER *********

Conforme parecer dado à emenda número 2pOOS04-7.

2POO406-7 ALOISIO VASCONCELOS PMDB
********* PARECER ***"'*****

A emenda propõe a supressão do inciso XXVI do art 70.
Em que pese a argumentação oferecida pelo autor, não podemos
concordar com a eliminação de um dirli!1tO do trabalhador, hoje
seriamente ameaçado Ninguém desconhece que, na pratica, o
trabalhador sente-se const r-anç ico em recorrer a aust rça do
r-aba1ho quando acha que esta sendo 1esado Sente-se ameaça
do por uma possivel demissão, teme pela sua carreira dentro
da empresa e, consequentemente, opta por não reclamar na Jus
tiça. O d í spes t t tvo consagrado no t t em XXVI do artigo 70.
visa, pois, resguardar aquele empregado Que, por algum motivo
não se sente 1 tvr-e de pressões para poder recorrer junto ao
Tribunal competente A real idade brasileira não nos permite
omitir um preceito de vital importância para proteção do
t raba 1hador.

Pela rejeição

2POO407-5 PEDRO CANEDO PFL
*"''''***'''** PARECER *********

A presente Emenda, de autoria do nobre const t tuint e Pedro
Canedo, pretende aditar' ao Art 242 do Projeto que consa
gra a liberdade do ensino, um condtc ionamento.uaçunno o qual,
além da autonomia administrativa e de peat ão financeira e pa
trimonial, aquela 1tbercaoe presumiria o não r-eceb iment o de
verbas públ tcas , Argumenta o Parlamentar que o recebimento de
recursos públicos pela escola particular constituiria uma
"ingerência" do poder público na empresa privada, com O que
não concorda. Em se aco 1nenco a redação proposta, revogar f amos
o disposto no Artigo 247 que admite a destinação de recursos
públ icos às escolas comunt tar-f as , cont t ss tona í s e fi l ant r-ó-'
picas definidas em lei, urn oades , portanto, particulares. So
mos pela rejeição da Emenda.

2P0040B-3 PEORO CANEPO PFL
********* PARECER *"'***....**

A presente emenda pretende dar nova redaçao ao parágrafo
20 do art. 231 do Projeto de const rturcão para isentar as
entidades sindicais de trabalhadores da contribuição para a
seguridade social

O projeto de Constituição, no paragrafo 20. do art. 231,
isenta de contribuição para a seguridade social apenas as en
tidades beneficentes de ass í s tênc ra soe i a! que atendam às
exigências estabelecidas em lei. E e Justo que ass im acont e
ça , pois se trata de entidades que, alem de prestarem rele
vantes serviços à cot et tv tdaoe .riada recebem pela sua atuação.

Além do mais, a Previdência Social esta dimensionada
para este aspecto. podendo abrir mão de tal contribuição

Entretanto, se a inúmeras outras entidades com finalidades
distintas, embora louváveis. for concedido idêntico
privilégio, a receita da Pr-ev f dênc í a Soc i a l estará
seriamente compromet ida

Pela rejeição da emenda
----------------------------------------------------------------------------~

2POO409-1 FRANCISCO AMARAL PMDB
**"'.*"''''** PARECER ********...

A emenda visa suprimir o parágrafo 20. do artigo 46 Ar
gumentam seus autores que o dispositivo impediria a contagem
r-ectpr-oca de tempo de ser-v ico para fins de aposentadoria Tal
preocupação, contudo, não tem fundamento, uma vez que o ar t t-'
90237 ra disciplina a matéria:" Para efeito de aposentadoria
é assegurada a contagem reciproca do tempo de serviço na ad
ministração pública e na atividade privada, rural ou urbana."
Enfim l não podemos acatar a supressão proposta, po t s o dispo
sitivo visa coibir sérios abusos que vem sendo coaat rdo nesta
esfera

Pela r-ej e tção
----------------------------------------------------------------------------~

2POO410-5 MAURO BENEVIDES PMDB
*"'******. PARECER *********

Pela rejeição, nos terlTlOs do parecer oferecido à emenda
2POOi71/B

2POO411-3 MAURO BENEVIDES PMDB
*"'******* PARECER ...********

A presente emenda propõe a inclusão de novo parágrafo, ao
artigo 46 do Projeto, que assegure o computo integral do
tempo de serviço públ tcc - federal, estadual ou municipal 
para efeito de aposentadoria e d t spon tb t t idade.

Argumenta O autor, com razão, tratar-se de dtspos t t tvo do
interesse de milhares de funcionários públicos, Que, na sua

ausência, teriam prejudicadas suas condições de aposentado
ria. t:: de j uat tça elementar que o tempo de trabalho prestado
no serviço público tenha efeito para a definição do término
da vida ativa do trabalhador

Nosso parecer é favorável à aprovação da emenda--------------------------------------------------------------...-------------
2POO4i2-' MAURO BENEVIOES PMOB
....**... *••* PARECER ****"''''***

Objetiva a Emenda SUbstituir a expressão" Ao setor
produtivo" por 11 Para o deaavo lv f mento'' nos programas de
financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
constante da letra "C" do inciso I do artigo 18B do Projeto

Sem dúvida a alteração ampl iara o alcance dos
financiamentos a outros setores além do produtivo sobretudo
para criar a infra-estrutura necessária ao desenvolvimento
daquelas regiões

Pela aprovação.

2POO413-0 MÃRCIO BRAGA PMOB
•• ******... PARECER ***"'*"'***

A presente emenda, do ilustre Constituinte Márçio Braga,
propõe seja excluída do item I do art. 252 a palavra
11internos"

Just if 1ca a proposta de supressão alegando ter chegado
a hora de o desporto nacional resgatar a autonomia de que
f 01 privado em 1941 com a edição do Decreto 3199, Que
transplantou a estrutura do despor-to da Itália fascista para
o despor-to nacional.



Concordo com a proposta, oportuna neste momento de
revisão do entulho autoritário. E importante apagarmos da le
gislação todos os r-esqurc tos que aprisionam a 1 iberdade e a
criatividade.

Pela aprovação.

2P00414-8 MÁRCIO BRAGA PMOB
********* PARECER ******"'**

A Emenda, sob exame, de autor ra do ilustre Constituinte
Márcio Braga, intenta nova redação ao par-apr-aro 31 do ar t 60
do Projeto de Constituição, para assegurar aos criadores e
interprétes a administração da arrecadação e o i st r tbutção do
direito autoral, por entidade propr ia. nos termos da lei

O preceito inserido no Projeto defende o autor e
intérpretes, mas, justifica o seu s i çnat ár-f o, e incompleto no
Que diz respeito ao direito autoral que deve ser arrecadado e
distribu1do por entidade própria sob supervisão e
responsabilidade dos autores e tntér-pr-et es ,

Aceitamos a sugestão do ilustre Constituinte, mas, de
outra parte, merece o citado art. 31 outros reparos
r-soactonats além desse, qual seja o de ser t wr-e a exor-essão
e a manifestação da atividade intelectual, ar-t i st tca ,
c í ent i f tca e de comunicação

Destaque-se por necessário ainda, Que a independência
de censura ou licença inserida no parágrafo 31, choca-se com
o previsto no parágrafo 10 do art. 256, Que só veda a cen
sura de natureza po t í t tca ideológica. permitindo os dema i s
tipos de censura, necessárias a manutenção dos valores soci
ais, morais, fami 1 tar-as e rel ig1050s d~ famí 1ia. brasileira

No que concerne a Emenda de r-edação apresentar por seu
ilustre Autor, somos pela sua aprovação I

.----------------------------------------------------------------------------
2POO41S-6 MÁRCIO BRAGA PMOB
********* PARECER *********

A presente emenda tem como principal objetivo retirar do
texto constitucional uma série de princípios considerados
restritivos, Que limitam o acesso de cam t a í s est r-ançeir-os ao
setor mineral e o prazo de exploração Tal exclusão é
justificada como sendo necessár-ia para Que o desenvolvimento
do setor não venha a tornar-se inviável Em par-t tcut ar-.
afirma-se que não há capitais nacionais suficientes para
desenvolver o setor à altura de seu potencial para o País

No entanto, a Comissão de Sistematização defendeu a
necess 1 dade mai ar de se resguardar o setor mt net-a 1 para os
brasileiros, para que nossas jazidas não renováveis não saj am
exauridas e nossos minerais carreados para o exterior sem que
o povo brasileiro dele se tenha beneficiado. O setor mineral
tem uma posição de destaque dentro do contexto econômico e
pot t t tco do País, e por isso deve ser administrado sempre no
interesse nacional e com nossa soberania assegurada

---------------_:~~:~~~~~~-~:~:_~:~:~~~~-------------------------------------
2P00416-4 FRANCISCO ROSSI PTB
********* PARECER ****"'****

Pela aprovação nos termos do parecer emí t rdo na Emenda
no. 2P0001-1

2POO417-2 FRANCISCO ROSSI PTB
********* PARECER *********

Aprovada, com a redação da Emenda no 2P00339-9-----------------------------------------------------------------------------
2P0041B-l FRANCISCO ROSSI PTB
********* PARECER *********

Em exame, Emenda de autoria do ilustre const rtutnt e
Francisco Rossi, obj et tvanoo a supressão, pura e simples,
do parágrafo 23 do artigo 60 , sob a alegação de que, em o
suprimindo, a pena de morte será obj ato de legislação
or-d í nar-f a ,

Se ass im procedêssemos inumeros outros d í spos t t tvos , e o
projeto está cheio delas, deveriam seguir o mesmo destino,

vez Que tratam matéria flagrantemente cest matàr ta de
legislação ordinária

Pela rejelção
----------------------------------------------------------------.,7------------

2POO419-9 FRANCISCO ROSSI PTB
********* PARECER *********

A emenda propõe alteração na redação da al tnea "a" do
artigo 46, criando a aposentador i a proporcional aos trinta e
vinte e cinco anos de serviço para o homem e para a mulher,
respectivamente. Em que pese a argumentação apresentada pelo
autor, julgamos que o serviço publico tem peculiaridades pro-
pr t as . Não são eles contribUintes da Previdencia Social e
suas aposentadorias são um ônus da Umâo Por outro lado, en
tendemos que seria prematura uma aposent ador ia por tempo de
serviço publico aos 30 e 25 anos para o homem a mulher, res
pectivamente, ainda que proporcional

-----------------------------------------------------------------------------
2POO420-2 ROBERTO ROLLEMBERG PMOB
********* PARECER ********'"

. Propôe o i lustre constituinte Que se altere a redação do
art 19o 32, "caput " reduzindo. o "quor-um" para aprovação da 1ei
orgânica de cada municipio que seria decidida pela mator ta
absoluta dos membros da Câmara Municlpal.

Julgamos, entretanto, que a exigência do "Quorum" de
dois terços deva permanecer, pois permite maior r-ecr-esentat t
vudadem dá ai referudi estatuto mator- consenso e, por senae
guinte. maior durabil idade.

O parecer é, pois, pela rejeição.-----------------------------------------------------------------------------
2P00421-1 ROBERTO ROLLEMBERG PMOB
*******"'* PARECER ******"'**

Pretende o autor da emenda em apreço alterar a redação
do parágrafo 80 ,do ar-t tço 44 do Projeto, de modo a estabele
cer a paridade de vencimentos entre cargos e empregos iguais
ou assemelhados conforme o parâmetro de remuneração seguido
pelo Poder Executivo No seu entendimento. o pr-f nc i pto da pa
ridade, sem a definição de um referencial pod~ria conduzir a
uma verdadeira "cor-r toa salarial" entre os tres Poderes da
Repúb l í ca

A nosso ver, deve a Constituição flxar O pr-tncrp to ge
ral da igualdade de vencimentos para atividades iguats ou se
melhantes O parãmetro a ser uti 1 í zado , como a definição dos
montantes, constitui ..matéria infra-constituciona1

Pel rejeição da emenda-----------------------------------------------------------------------------
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2POO422-9 ROBERTO ROLLEMBERG PMOB
********* PARECER >t<********

Propõe o ilustre Constituinte supr1m1r o inC1SO XVII do
artigo 26 do Projeto de Constituição, sob a argumentação de
Que não há qualquer razão para Que a União 1nterfira na orga
nização das po: ícias civis estaduais

Ao contrário do que afirma o autor da emenda. a disposição
cont í da no artigo 26, XVII, do texto do Projeto de Constitui
ção, trata apenas da competência t eç í s t at tva conco~rente da
União, Estados e do Distrito Federal na "orgamzaçao. garan
tias direitos e deveres das po l ~cias c iv t s ". sem s1gnificar
interferência por parte da União.

Recentemente, o Ministerio da Justiça contribuiu com via
turas e outros equipamentos por sol i citação dos pr-ópr ros Es
tados, pois todos reconhecem as dificuldades porque passam a
maioria delas Por outro lado, o dispositivo reflete a predo
minância das sugestões de normas sobre o assunto

O parecer e pela rejeição
--------------------------------------------------------------------------...-.

2P00423-7 LUIZ FREIRE PMOB
**>t<****** PARECER *******"'*

O autor propõe medida objetiva e moral taaoor-a • de forma
a conter abusos de empregnismo e desmandos na po l i t i ca de
pessoal

Pe1a aprovação
----------------------------------------------------------- ----------------_.

2P00424-S LUIZ FREIRE PMOB
*"'******>t< PARECER *********

É obj et 1vc da emenda sob exame, acrescer ao art i 1;10 7 , no
vo inciso Que poss tb i t t t e a transformação dos déb t t oa das
empresas com o trabalhador em ações ordinarias nomrna t s , nos
casos em que se ver t r rque a aquí escênc i a do lnteressado .

Os débitos de natureza paraflscal (FGTS. INPS, PIS, etc)
não comportam. a nosso ver, conversão em ações de ur-oorieda
de do trabalhador. A contribuição ao INPS tem caráter de con
trapartida a serviços oferecidos ao trabalhador pelo Poder
Públ tco A consequênc i a lógica de et tmtnação da contribuição
das empresas (ou sua substituição pela entrega de ações ao
trabalhador) deveria ser a retirada do segurado do s iatema
previdênciario Da mesma forma, as contribuições ao PIS e ao
FGTS. embora pertençam ao trabalhador, estão vinculadas a de
terminados programas de seu inter-esse A possibilidade de
permuta da contribuição devida pela entrega de ações tnv tbf a
1i zar i a esses programas. o que redundar i a em preJ Uí ao do pró
prio trabalhador

No Que se refere aos débitos trabal histas não vemos a con
veniência, do ponto de vista do trabal nador • de sua conversão
em ações O desempregado necessita receber seu aviso prévio
em dinheiro. Ações de uma empresa em situação econômica duvi
dosa pouco o auxiliariam na luta pela sobrevivência

Parece-nos, portanto, que a proposta não atende os inte-
resses imediatos dos trabalhadores, a par de constituir empe
cilho potencial à ação de programas e ações governamentais
que os beneficiam Nosso parecer é pela reJeição da emenda.

2POO42S-3 LUIZ FREIRE PMOB
********* PARECER *********

A emenda sob exame não se insere no conceito de maté-
ria constitucional Os bener tctos sociais Que preconiza não
têm o condão, porem, de descaracterizar a sua natureza tribu
t ár t a, ao n tvel da legislação comum Pela rejeição e o pare
cer.

---------------------------------------------------.-------------------------
2P00426-l NELSON SEIXAS POT
********* PARECER *********

A emenda sob anâ l i se propõe a inclusão no capítulo VII,
do título VIII. de artigo que tem por objetivo estabelecer
normas de const r-ução dos logradouros e dos ed 1f 1ci os de uso
público, sobre normas de fabricação de veículos de transporte
coletivo, bem como sobre a adaptação dos j a existentes, a fim
de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de defici
ência

Aprovada nos termos e com a redação das emendas numeras
2pOO550-' e 2pQ0547-1.

Pela aprovação.

2P00427-0 NELSON SEIXAS POT
********* PARECER *********

O eminente Constttuinte NELSON SEIXAS apresenta emenda
modificativa em Que propõe a substituição da expressão "ga-
rantia do benee tcto mensal, de um salário mínimo" por garan
tia do benee tc tc mensal, determinado seu "quantum" pela Lei
observado o paragrafo 40 do Artigo Anterior"

A proposta, além de não tornar o dispositivo auto-apli
cável, pois remete sua regulamentação á Lei Complementar,
pretende fixar o teto mtntmo conforme o parágrafo 40 do arti
go 23í' que trata excíusivamente de benef i c tos da previdência
socra .

Ora, a Seção IlI, OA ASSIST~NCIA SOCIAL, trata de casos
e de grupos socta rs vulneráveis, independentemente de qual
quer cont r íbutção previdenciária pelos mesmos A prevalecer a
sugestão do ilustre Constituinte, o texto ficaria dúbio e su
jeito a exegeses prejudiciais ao "quantum" mfntmo

Ademais, o Relator preferiu fundir o inciso V e VI do
Art1Qo .238, resguardando aos portadores de deficiência e aos
idosos, o benefício de um sa l ar to minf mo mensal, tornando a
materia incontroversa e, portanto, não suj e í ta a cesp rcrencos
quest ionamentos

Somos, po í s , pela rejeição
----------------------------------------------------------------------------

2POO428-8 NELSON SEIXAS POT
",******** PARECER ********'"

A e:menda garante as pessoas portadoras de deficH§ncia. in
capazes de supr-ir-am a sua própria subsistência ou de se rege
rem.~ tratamento em mst t tutções apropriadas, e l ceooc essas
pessoas, em decorrência da medida, exc i utcas do bener tc tc
mensal previsto no artigo .239, inciso V A justificativa se
fundamenta no fato de que o benefício mensal é, com frequên
cia, insuficiente para solucionar o problema, muitas vezes é
necessária a curatela do Estado e. ainda, no fato de que o
custo da medrda proposta pode se tornar menos onerosa que a
pensão mensal, para o Estado.

As razões apresentadas são questionáveis. uma vez que o
Poder Públ tco já oferece ampla gama àe tratamento aos defic1-



entes em sua rede de serviços, e a tendência é aumentar essa
oferta, melhorando inclusive a qualidade dos serviços, com a
lmplantaçllo do Sistema único de sauoe , Com respeito à estima
tiva de custos totais, seu valor oscilaria conforme a concat
tuação da expr-essão 'deficiente" Acresce-se que o beneficio
mensal proporciona ao deficiente maior 1iberdade de decisão
quanto ao Que entenda melhor para si próprio.

Pela reje1çllo------_..._-- ..---_ .._-_ .._-------------------------------------------------------
2POO429-6 NELSON SEIXAS PDT
**"'***"''''* PARECER "'''''''*'''**'''*

A emenda sob exame visa a inserir. no art 70 do Proje
to, inciso que veda qualquer d t scr tmtnação , no tocante ao sa
lário e critérios de admissão. ao trabalhador portador de de
ficiência.

A nosso ver, a proposta const í tut expl i citação desneces
sária do caso dos deficientes f~s1cos A igualdade entre os
c1dadlos é dos pr tnctp tos fundamentais do texto do pr-ojeto
como um tcco.ü parãgl"afo zo.ce seu ar t tço 60 ,inclusive esta
belece, expressamente, a punição a toda df scr tmtnação atenta
t6r1a dos d1re1tos e l1berdades fundamentais Incluem-se nes
se caso, evidentemente, as discriminações de Que ror- objeto
o deficiente.

Pela rejeição da emenda
·------2~ÕÕ4;Õ:Õ---------;;L~~~Õ-~~LL~----------------------------~L----------

.*"''''1II***''' PARECER *"'****"'**
A Emenda de autoria do Constituinte Alvaro Valle propõe

a inclusão onde couber de dispositivo que considera 'l t c f t a a
retirada de orgl§os ou par t es do corpo humano para transplante
ou outra finalidade terapêutica, salvo se, enquanto viva a
pessoa se tiver manifestado contr-a esta retirada.

A justificação está baseada no argumento que a medida
poderá ajUdar aos que possuem insuficiência r-enal grave ou
outros males pass íve f s de serem cur-acos medi ant e transpj ante

No atual texto do Projeto de Const í tu tção estã previsto
que a lei disporá s6bre fac1l1dades para r-eat rzação de
transplantes, sem entrar em detalhes técnicos, mais adequados
pal"B a lei ordinál"1a do Que par-a um texto constitucional.

Pela Rejeição.
·------2~ÕÕ4;~:ã---------;;L~~~Õ-~~LL~----------------------------~L----------

*I!l"''''*'''*'''''' PARECER "'********
Os objetivos pretendidos pela proposição jã se acham

alcançados no contexto do Projeto, que em o ispos rt tvos vár tos
prevê vigorar sanções par-a 05 casos de ll"l"egUlal"idades no
ãmb í t o da administração pública

Pela rejeição.

2POO432-6 ALVARO VALLE PL
*"'*"''''''',...... PARECER *,'".. "....."'**

As razões constantes da justificativa aconselham o
acolhimento da Emenda, que aperfeiçoa o texto do Projeto

Pela aor-cvacão._---------..------------ ..----------------------------------------------------
2POO433-4 ALVARO VALLE PL
********* PARECER ..."'Ull"'· .......

A presente Emenda, da iniciativa do mesmo nobre
Constituinte Autor da Emenda no 2pOO432, tem por obj at rvo a
supr-essão. no texto do 10 do ar-t 91 do Pr-ojet o , da

expressão Hn~o'l.

Estabelece o 10. sob proposta de modificação, que serã
proclamado eleito o candidato a Presidente da Republ ica que
obtiver a maioria absoluta de votos, não se computando, para
~~e~~~o~~ :se estabelecer essa ma tor ta , os votos em branco e

A proposta de exclusão da expr-essão "não", que antecede
as expressões "computados os em branco e os nulos". objetiva,
ass im, que esses votos sejam considerados para efeito de se
estabelecer o quorum de eleição da maioria absoluta

Temos atendimento f t r-mado no sent rdc que os votos
brancos ou nulos n50 devem ser computados para os efeitos de
obtenção da ma1or1a absoluta referida no d1sposH'vo
supracitado, pela rejeição.

2POO434-2 VICENTE BOGO PMOB
*"'* ... *"'*"'* PARECER "'...... ***... "''''

A emenda do nobre constituinte tem o mer' t t o de r-eatabe
lecer a enumer-ação dos instrumentos de pot t t tca açr tcot a ,
produto das discussões e acordos ao longo dos t r-aoa tnos da
Assembléia Nacional Constituinte Alem do mais aperfeiçoa,
com pr-cor í edade , a r-ecação dada ao atual Art. 226 do Pr-oj eto
Final da Com1ssllo de Sistematização

Somos por sua apr-ovação.

2POO435-1 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
..."''''......... '''...''' PARECER *"''''''''''*''''''*

A Emenda em face é r-ej et tada pelas razões expostas no
parecer à Emenda no. 2p00585/0

2POO436-9 ALEXANDRE PUZYNA PMDB
... *"'*"' ......... '" PARECER "''''''''''*'''''''''*

Parecer já dado anteriormente à mesma emenda (2POO436-9).

2POO437-7 GERALDO FLEMING PMDB
"''''''''''*'''''''''''' PARE.CER "''''...'''*'''*'''*

A Emenda pr-opõe o acréscimo de paragrafo ao art. 52, do
Ato das Disposições rr-ans í tõr-tae .

Pelo ar t . 52, ficam r-econhecf dcos e nomctoçados os
atuais 1imites t er-r t tor ía í s do Estado do Acre com o Estado do
Amazonas e de RondOnia. conforme levantamentos cartográficos
e geodésicos realizados pela Comissllo Tripartite integrada
por repl"esentantes dos Estados e dos serviços técnico-espe
cializados do Instituto Bl"asi1eil"0 de Geogl"afia e
Estat~stica.

O pal"'ágrafo proposto estabelece os 1imites de que tl"ata
o art i90

Concluimos pela aprovação da Emenda, na forma da justlfi
cação em que se fundamenta.

2P00438-5 PAULO MINCARONE PMDB
•• ******* PARECER ",*",**,1"11"''''

Esta Emenda pretende 1nc1uir no texto constitucional,
"onde coubel"" no caso, no Al"t. 228, que trata do Sistema Fi-
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nance í ro a atualização monet ár t a do valor das obr í cações das
sociedades em r-eç trne f al imentar ou concor-dat ár io , ínc tutnoo
os casos de 1iquidação ext r-aj uo í c í a t das ínst i tutções finan
ceiras. nas condições Que especifica.

Em que pese a necessidade da alteração proposta. a mat é

r í a deve ser tratada atraves da l!:!gislaçâo or-dtnár-ta , razão
por Que somos pela r-ej etcão da Emenda

2P00439-3 PAULD MINCARONE PMDB
****"'... "'** PARECER ""**"""****

Do ilustre Constituinte Paulo Minacarone, esta emenda
propõe alterar-se o ar t 127. dando-lhe redação qUE' permita a
qualquer pessoa natural ou jurídica or-ooor ação de
tnconst r tuc tona l idade.

Em sua justiflcação, o pr-oponente argumenta Que a
extensão do dt r-eí t o de ação POl" tnconst t tuc ionat trraoe - de

lei, evidentemente - e um tmper-at tvo oemocr-at tco
Parece-nos. contuoo , que não convém fazer essa extensão

O Projeto já amp l tou , consideravelmente, o elenco dos
titulares do airelto de ação. atualmente 1imitado ao
Pr-ocur-ador- Geral da Rapúb l iea, cons toer-avetment e - e
sur ict entemente.

Pela reJeição
----------------------------------------------------------------------------

2POO440-7 PAULO MINCARONE PMDB
*"'****"'** PARECER ***"'*****

A solução pr-opos t a pela emenda par-a regularizar a
situação dos ser-vtoor-es não concur-sados não nos par-ece
viável, r-azão porque opinamos pela sua r ej erção

----------------------------------------------------------------------------
2POO441-5 PAULO MINCARONE PMDB
********<f< PARECER ********.

At t era l"edação do par-ácr-ato 70 do ar t igo 44 par-a esta
belecel" Que a r-emuner-ação dos membr-os do Congresso Nac i ona'l ,
Ministl"os de Estado e Ministl"os do Supremo Tr tbuna l Federal
ser-a r-evrst a na mesma epaca e proporção Que os vencimentos
dos servidores públ tcos , ficando ademais suj e i t a a todos os
tr tbutos gel"ais, inclusive o de renda e os extraordinários

Sobr-e o assunto, Já dispõe a Emenda nr 2P019S0-1. que
inclusive prevê a supressão do paragrafo 70 do ar-r 44 Pela
rejeição

2P00442-3 JESUS TAJRA PFL
***"'***** PARECER *********

A Emenda em exame í nc l ui art 190 no r iruio IX do Projeto
par-a oeter-mtnar- a r edução de c-mquent a por cento sobre as a
líquotas dos impostos recer-ave cobrados no Estado do Pf au t ,
our-ant e vinte e c mco anos, pr-or-t-oçeve í s pO" lei, a cont ar do
exercício financeiro seçurnt e ao da promulgação da Constitui
ção Em r-esumo, o autor destaca que atr-avés de sua apr-ovação
seriam r-eparadas as tníust rcas de que o Estado tem sido v it t
ma pelo tratamento discr1minatórlo r-scetnuo, causa de sua r e
duz tda capacidade de produção, que a pr-et eno ida r edução con
tr tbutr ta para. í ncerrt rvar- as atividades econômicas ou empre
sar-rats e a própria atividade tnd tv tcua l , Cita t amnem o exem
plo da Zona Franca de Manaus e a Suoer mt êncenc ta do Desen
volvimento da Amazônia Ocidental. contempladas no Projeto

A el im1nação, ou pelo menos a r adução , das desigualdades
regionais na rí t st r-tbu í ção da renda e da r i queza nacionais é
uma das diretrizes do novo s i steea t r tbut ár to incluido no
texto constitucional.

A redução proposta é desaconselhavel, pois favorece ape
nas um Estado da região Norde~te, contemplada, em seu conj un
to, por mcsnt tvos fiscais e de outras nat ur-ezas , inclusive
por disposições apl tcávats aos orçamentos anuais da União e
ao plano p1ur-i anua 1 de i nvest i mentos.

A redução de a TíQuotas poder-se-a dar, em cada caso,
quando necessário, atr-avés da leglS1ação comum

Pela releição----------------------------------------------------------------------------
2P00443-' ASDRUBAL BENTES PMDB
********'* PARECER *"''''**''''''**

A tese das e l e t çõas gerais para o pr-ox tmo ano, de 1989.
esbarra no mandato que o povo delegou. através do voto direto
aos atuais sovamaoor-es , Deputados Estaduals, senador-es e De
putados Federais, mandato que esta definido na própria cons-
t i tui ção pela qual a consr t rumte foi convocada Quanto aos
Pr-ef'e i t oa e ver-eaoor-es , cUJOS mandatos ser-ão r-snovacns este
ano, não cabe a Constituição cr-cr-r-ccà-jos , o que na nossa
opinião, seria uma medida artptrar1a e antidemocrátlca

Assim, somos pela reJeição desta Emenda-_..._------------------------------------------------------------------------
2P00444-0 LUIZ VIANA PMDB
*******>11:* PARECER **4:**.***

Visa a presente emenda a alterar o art 20 do ADCGT de
modo a Que a entrada em VlgOl" das disposições relativas ao
sistema de governo, pr-ev rst a par a 15 de março de 1988, 50 se
dê 60 (sossent e ) dias após a promulgação da nova. car-ta Magna

Devo aplaudir a proposta não apenas em função da lnexi 
qutb í t rcade material da data pr-ev rs t a no projeto, mas também
par achar bastante r azoave'l a concessão de um pequeno prazo •
após a entrada em vtçcr- da nova Constituição, par-a o início
da adaptação ao sistema de governo que vier a ser aprovado
pelo Poder Constituinte.

Pel a aprovação.

2POO445-B LUIZ VIANA PMD8
***** ... *** PARECER *****"'**'"

A Emenda em foco apresenta proposta no sent ido de ser
acrescentado ar-t í ço às Disposições rr-ans í tór tas determinando
a l"evisão de concessões de l"adios e televisões ocorridas no
ano de 1987, cabendo ao Poder Executivo confirmá-las ou
l"evogá-las

Esta reVisão visa a pel"m1til" que se verifique se as
rádios e televisões que l"ecebel"am autol"lzação de
funcionamento naquele ano estão ating1ndo os objetivos
previstos na leglslação especHica

Com esta medlda. pretende o autol" que se pratique um
saneamento salutar na al"ea das comunicações visto Que no
Último ano houve um aumento lnJustif1cável do númel"o de
concessões

As l"8ZÕeS expostas pelo autol" justiflcam nosso voto pela
aprovação
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2P00446-6 ~UIZ VIANA PMDB
********* PARECER >I<***>l<****

A presente Emenda, de autoria do i lustre Constituinte
Lu1~ Viana FilhO. pretende dar nova redação ao 20 do arti
go 256, do Projeto de const rtutção, acrescentando-lhe a oet t
n í ção , para as efeitos da norma,de "monop6110 "ou "01 tçopó
110" Justifica o Parlamentar que a emenda obj et í va dar
"maior clareza" ao 20 do art 256, esclarecendo. ainda Que
"a iteração constitui norma frequente e salutar para evitar
poss tvets tentativas de interpretações errôneas" no caso de
se "coibir a prática perniciosa do monopólio e OligopÓlio em
materia de tanto relevo para a vida democrática do Pais" isto
é da propriedade e uso dos meios de comunicação Consideramos
justa a preocupação do Autor, no entanto,entendemos que a de
finição cabe à Le~ ordinária quando mais ele vigora e v tao t
~~z~m~~~~amente o mandamento Constitucional Pela r-ej s içao

2P00447-4 JDSE SANTANA DE VASCDNCE~~OS PF~

****"'**** PARECER "''''*'''*'''*'''*
Emenda ao art 37. no sent ido de aditar remissão ao art.

204
o elenco de competências apresentado no ar-r 37 procura

caracterizar o âmbito tnst í tucronat dos municípios no contex
to do Estado O das cont i das no art. 204 referem-se às compe
tências especificas Se necessidade houvesse de remissão -
que no caso é despf c í enda -- seria exatamente ao 37, neste
últ1mo

Pela rejeição----------------------------------------------------------------------------
2P0044B-2 JOÃO MENEZES PF~

.*."''''***''' PARECER "'''''''*'''*'''*'''
Propõe, a presente Emenda, do ilustre Senador JOÃO MENE

ZES, acréscimo ao teor do inciso V do parágrafo 12 do artigo
184, no sentido de excetuar da exclusão da incidência do
ICM5rC. nas exportações para o exterior, a exploração de ma
dei ras brutas ou sem1-el abor-adas

Segundo seu Autor, a tributação em tela subtra1ria, des
de logo, a operação de que se trata à competência residual da
União, deixando-a expressamente no âmbito dos Estados, labo
rando "em benefício das unidades federativas que produzem ma
deiras sem as industrializar, aumentando sua receita, e assim
contribuiria para maior autonomia financeira dos Estados"

O Projeto, ao atr tbutr- à lei complementar a exc1usã~ da
incidência do imposto, nas exportações para o exterior ser
viços e outros produtos, além dos industrial izados Vi~ou a
conceder maior flexibilldade à tributação das exportações
ponto crucial de nossa economia, especialmente no moment~
em que o Pais enfrenta grandes dificuldades para equi l1brar
sua.balança de pagamentos, face ao serviço de sua vultosa
a dtv í oa externa No caso, deve prevalecer, sobre o dos Esta
dos, o interesse mator da Nação Brasileira

Pela rejeição .

contasse ela, trn c t a lment e , se este o caso, na Câmara dos
Deputados, com manifestação favorave1 maciça

Por út t imo, a aceitação da Emenda tmpt rcar ra em
aceitar-se imediatamente o exame da modi r tcação do sistema de
Governo. questão que e do consenso geral permaneça
inalteráVel pelo menos por cinco anos da data da promulgação
da Constituição

somos, ass rm, pela REJEIÇÃO da Emenda.

2P00452-1 JOSE CAR~OS VASCONCELOS PMDB
"'******"'* PARECER "'********

A emenda em questão, visa suprimir do texto do item UI do
paragrafo un1co, do art 138 do ProJeto de Constituição "A',
a expressão. tle dos Sindicatos r-espect rvos"

Quer o Autor, nessa ooor-t unttíade , aperfeiçoar esse texto,
pois fundamenta em sua justificativa que em outro dispositivo
do Projeto, se estabelece a maneira como os sindicatos elege
rão seus representantes classistas para comporem as Juntas
de conc í l í ação e julgamento. mostrando ainda que tais sindi
catos já se fazem representar nas Federações através dos seus
Conse1 hos de Representantes

Assim, e mais do que justa a pretensão do nobre Consti-
tuinte ao propor tal supressão, pois desta maneira estará
ccnt r rbu í ndo para o aperfeiçoamento do texto Constitucional

Pela sua aprovação.

2P00453-9 NE~SON WEDEKIN PMDB
********* PARECER **"''''*****

A fórmula adotada pelo projeto dt sc tp t tna de maneira
abrangente a situação dos atingidos por atos pun t t tvos de
caráter pol í t tco , daí porque entendemos dispensável o
detalhamento constante da emenda.

Pela rejeição

2P00454-7 NELSON WEDEKIN PMDB
***"'***** PARECER *********

O que se requer, em pr rme í r-o lugar, para a administração
das empresas públicas, sociedades de economia mista, autar 
qu i as e fundações é o conhecimento da economia, de diretrizes
técnicas e da c i ênc í a da administração.

O controle pol i t tco do desempenho daquela administração
é garantido pelas tns t r t utções que a democracia vem propi
c tando , entre elas, e talvez como a mais eficaz. o Congresso
Nacional.

A democr-at i zação da fiscalização do desempenho não se
confunde com uma equivocada democratização da administração,
que pode eventualmente, inclusive, resultar em dec l i n í o de
eflciência.

Somos pela rejeição

2P00455-5 RAU~ FERRAZ PMDB
****"'**"'* PARECER "'****"'."'*

É tru us t t e tcávet a equiparação, em todo o território nac t
anal, dos vencimentos de funcionarias est amra is .

Pela rejeição

2P00457-1 RAU~ FERRAZ PMDB
**"'***"''''* PARECER "''''****"***

O pos tc íonamento adotado pelo Projeto sobre a mater1a en
focada pela presente emenda foi objetivo do consenso da Co 
missão que o elaborou

A r-edação do art. 214 disciplina corretamente a matéria .
Pela rejeição.

2P00459-B GERA~DD BU~HOES PMDB
**"'****** PARECER *********

Pretende o autor que os ocupantes de cargos eletivos
executiVOS, com exceção do Presidente. se 1 icenciem
ao invés de renunciar, para concorrer a outro cargo

Entendemos que deve ser mant ida a redação do 6 do art
16, por contribuir para a moralidade e a lisura do pleito.

Pela r-ej e tção, .
----------------------------------------------------------------------------

2P00456-3 RAU~ FERRAZ PMDB
********* PARECER "'**"''''011'''**

Esta emenda ad t t tva , para acrescentar a Seção II do Ca
pitulo I (Do Poder Leglslativo) artigo pelo qual aos Governa
dores de Estado seria facultado o uso da tribuna de qualquer
das Casas do Congresso Nacional para prestar mfor-mações ou
:~~~~~~~~~~~~os sobre assunto de rel evante' interesse geral, é

contrária ao pr'1"nc1p1o federatlvo (autoridade esta 
dual interferindo no funcionamento de orgão federal) e sub
verte o pr mc'ipto da representatlvidade (autondade execut rva
pretendendo representar o povo em órgão legislativo), esses
pr mc ip tos encontram Sua adequada expressão pol t t rca através
do Senado Federal, que representa os interesses de cada uni-

2P0045B-0 RAU~ FERRAZ PMDB
**"''''''''''*** PARECER "'*****"'**

Esta Emenda Adlt1va à Seção IV, do capitulo VII. Titulo
r n pretende vincular a taxa de juros do crédito agropecuário
ao t nd tçe de produtividade média de cada Região do Pa t s

Cremos que a medida, ao í nves de r-eduz t r as disparida
des regionals, desestimularia a busca de produtividade cres
cente própria do reglme capitalista e teria um impacto
negativo no processo de desenvolvimento das regiões menos
d í nâmtcaa Alem disso, a matéria é possivel de tratamento
atraves de legislação ordinária, conforme esta previsto nos
Art 223 e 226 do Título VII, Cap III, que trata "da Pol 'it t-'
ca Agr1cola"

Ass im, não concordamos com a alteração nos termos pro-
postos.

Pela rejeição
----------------------------------------------------------------------------

respec
coeunr

Assem-

daoa da Federação
Os Governadores, na forma das Constituições dos

t tvos Estados, dispõem de meios e opor-tumdaces para
car-se com o povo atraves de seus representantes nas
b l e í as Estaduais.

Pela rejeição.

2P00449-1 JOÃO MENEZES PF~

**"''''**''''''''' PARECER **"'''''''*'''.'''
Vem a nosso exame Emenda de autor i o do i 1ust re

Constituinte João Menezes, objetivando a acrescentar ao art
60 , além da proibição da pena de morte, de prisão perpétua,
de trabal hos forçados ou de banimento, a pena de confisco,
ressalvando-se. quanto à prisão perpétua, a legislação
ap l icavel em caso de guerra externa e os crimes de roubo,
rapto de menores de 14 anos, de estupro ou de sugestão,
seguidos de morte, para os quais não haverá os benefícios de
redução de pena, nem aa pr tmar teoade pol í c t a l ,

Justificando a Emenda, o seu ilustre Autor infere que a
sociedade brasileira vem se ressentindo sobremaneira da falta
de segurança e tranqui1idade públicas,

ocorre que, com frequência, os 1ndiv~duos que cometem
esses tipos de crimes são r-e tnc icent es e, mesmo assim,
continuam em liberdade por serem primários, e enquanto
aguardam julgamento continuam a barbariz.ar a sccteoade

A nossa legislação penal não adota a pena de prisão
perpétua, permitindo, no max tmo, penas de até 30 (trinta)
anos de prisão

A inclusão no texto constitucional da pr-orbf ção dos
benef rc tos de redução de pena e o da primariedade policial,
f a que, assim agidndo, r-et í r-ar-famcs das ruas, no ato do
cometimento do primeiro desses crimes, o indiv\duo per-ntc toso
ao convívio social, é de todo salutar, mas consubat ancf a
matér1a própr ta de leg1slação ordtnár ta

Por conseguinte, somos pela rejeição da Emenda.----------------------------------------------------------------------------
2POO450-4 JOÃO MENEZES PF~

•"''''''''''**'''* PARECER "'****"'.*'"
A instituição, dentre outros, de um Código Rural Brasi

leiro é competência que o Projeto não subtrai legislador or
dinário A fixação do prazo de doze meses parece temerária,
face as inúmeras leis que o Congresso deverá votar para adap
tar o ordenameno jurld1co em vigor à nCi1Va Constituição

Pela r-ej atcãc

2POO451-2 JOÃO MENEZES PF~

"''''*'''''''''''''''''' PARECER *"'**."''''''''''
Com a presente Emenda tem por objetivo seu nobre Autor

preveja o texto constitucional, em d í spos rção de natureza
transitória, seja criada, cento e oitenta dias apos a
promulgação da nova Constituição, H uma comissão integrada em
numero igual de senadores e deputados para estudar qual o
sistema de governo, parlamentar ou presidencial tst a, mais
adequado ao País".

Sem embargo de reconhecermos meri tor i a a preocupação do
nobre Autor da .Emenda, eis que entende dever preceder a
fixação do sistema de Governo de estudos aprofundados, não
vemos como agasalhar a respectiva proposta i primeiro, porque,
tratando-se de uma decisão política mais que técnica, a
Constituinte- tem,desde já e com propriedade, condições de bem
aval tar qual o sistema de Governo mais adequado para o País
Por segundo, se prevalecesse a idéia contida na presente
pr-opcsta , a decisão, ao fim. sendo de natureza congressual,
votando cada Casa independentemente. qualquer delas poderia.
COITlO o Senado, por exemplo, inibir a iniciativa, mesmo Que



2POO460-1 GERALDO BULHCiES PMOB
"'******"'* PARECER *********

O autor propõe a redução da idade mi nírna de 25 anos para
21 - como condição de elegibilidade para Prefeito.

Na idade proposta, o jovem ainda não adquiriu maturidade
para exercer cargo elet ívo execut tvo,

Pela rejeição.

2P00461-0 GERALDO BULHCiES PMOB
********* PARECER ...********

Pretende a Emenda seja acrescido ao Ato das Disposições
Constitucionais Gerais e Transitarias dispositivo onde se
estabeleça que lias impostos de competência dos Estados e CIos
Municipios serão devidos já no exerc'icio financeiro em que
for promulgada esta Constituição".

Nã.o obstante as razões invocadas, entendemos tnconvenr-
enter a Emenda proposta, porquanto, além de contrariar o
principio da anterioridade, ensejaria dificuldades operacio
nais que certamente tnv í ab l l í aar í am o correto cumprimento da
mater i a obj eto da Emenda

Peja rejeição.

2P00462-B GERALDO BULHOES PMOB
********* PARECER *****"'***

O propósito da presente Emenda é, através da inserção de
um parágrafo 40. no art. 91 do Projeto, prever a vedação de
coligação partidária para a indicação de candidato à
PresidênCia da Repübl í ca , salvo se ocorrer a hipótese do

20 do mesmo art 19o, isto é, se, em havendo mais de dois
~~n~~~;:~~ô i~~~~m deles alcançar amaioria absoluta de votos

Entendemos que dispor sobre a possibilidade ou não de se
formar coligação de partidos visando à indicação de candidato
a pleito eleitoral é matéria de lei ordinária, justamente
porque as circunstâncias do momento pol í t í co podem, ou não,
ind i car a conveniência de se vedar, permitir ou modificar a
legislação sobre a matéria, não tendo assim, ela, aquela
~g~~~~t~~i~~~~~ênc1a, própria das disposições

A·vedação proposta, além do mais, afigura-se-nos
ant i democrát i ca uma vez que veda aos pequenos part i dos
~~o~~~ ~~~~~~bamente um candidato, par-t rctpandc pos t t tvament a

Somos. ass tm, pela REJEIÇÃO da Emenda
·------;~;;;;;63=6---------~~~i~~-~~~~~~---------------------------~~~---------

**"'***",,"* PARECER *********
A Emenda propõe acresci mo de ar-t í ço, às Disposições Cons

t t tuc tcnaí s Gerais e Transitórias, pelo qual o primeiro plano
de desenvojv tmarrto do Nordeste, após a promulgação da Const 1
tu í ção , consignará meios e r-ecur-sos especrr tcos para aprovei
ta'!lento econômico e preservação ecológica das bacias hidro
çr-ár tcas de rios federais local í aaocs na região

O at tnç tmanto dos objetivos preconizados pela Emenda será
uma decorrência natural do cumprimento das determinações
constantes do Projeto, relativas a desenvolvimento regional
meio ambiente e gerenciamento de recursos hidricos. '

Conclu1mos pela rejeição da Emenda.
----------------------------------------------------------------------------

~~~~:~::: PARECER ~;~;~;.~;NDES POS

A Emenda ora em análise pretende mod1f1car a redação do
10 do art 214, substituindo a expressão "interesse

especifico da cidade ou de bairros" por /linteresse específico
do munf c'ip to , da cidade ou de bairros".

O nobre Constituinte que o pr-opôs considera, na
just1f1cat1va da mesma. Que o dispOSitivo constante do
~~~i~~: de Constituição restringe a iniciativa à população

Em que pese a 1ouváve 1 preocupação do autor em per-mt t i r
a participação das "populações de distritos, povoadOS e da
zona rural como um toda", acreditamos ter ocorrido um lapso
na interpretação do referido dispositivo, uma vez que.
a) - a participação dos habitantes do meio rural está
contemplad~ no caput do parágrafo, o qual se inicia com a

:~~~~~:~ d: ~~~l~;;~n~Oo~u~~;~~~o'" sem especificar sejam
b) - os projetos de lei de iniciativa dessa população é que
devem ser "de interesse especHico da cidade ou de ba tr-r-os»
~~~e~:zu~~~a~egi~PãS~6~í?I~~t~~~:N~. CAPíTULO II. o qual se '

Ressalte-se, outrossim, Que a 1nciat1va popular no
processo legislativo está amparada pelo item VI do Art. 32 do
Projeto de Constituição.

Considere-se, finalmente, que a Emenda Coletiva
apresentada ratifica a redação da Comissão de Sistematização
conforme consta do 20 do Art. 21.2, modificando, somente, ô
percentual do eleitorado, de cinco para dois por cento

M------;~~;~~:;---------;~~i~E-;~~~~~---------------------------;~~---------

"'******** PARECER '*.*******
Parece-nos que a redação dada ao pará.grafo 53 do art.

60. do Projet~ atende plenamente aos objetivos normalizadores
a que se pr-oooe

Pela reje1ção.M _

:~~~:e~:~ PARECER ~;;;~;*~;NDES PDS
Predende o ilustre const tutrrte modificar a redação do

tnc í so v do art 37 do projeto de const í turçao, de modo Que
a pretenção de serviços públicos de interesse local sejam
executados diretamente pelo poder públ ico municipal ou
mediante concessão ou permissão.

Salvo melhor ju~zo, concessão de serciço público
insere-se na competencia administrativa de cada entidade
federal, sendo necessário mandamento constitucional que
prevej a a h i pot ese,

O parecer é pela reje1ção.._---------------------------------------------------------------------------
2POO467-9 RAIMUNDO BEZERRA PMOIl
********* PARECER ****.****

A Emenda visa a introduzir um Parágrafo único no Art 4.
do Projeto de Constituição para explicitar que o espaço
exterior é patrimônio comum da humanidade podendo ser usado
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apenas para fins pacificas. Determina que o seu uso e
exploração não podem ser instrumento de dominação econômica,
tecnológica, po l t t tca, cultural ou rmf t tar- de um pais sobre
outro e veda a participação do Brasil em projeto ou aliança
de militarização do espaço exterior

Não achamos conveniente introduzir na Constituição
dt spos tçãc tão detalhada e específica, dada a rigldez do
Texto Constitucional

Pela rejeição.
--------2põõ4SS=7---------GEÕVÃNI-i3õRGES--------------------------PFC---------

.******** PARECER *********
Pretende o i lustre Constituinte estender aos vereadores

as mesmas prerrogat tvas de imunidade asseguradas aos Senado
res, Deputados eeder-a i s e estaduais.

A imunidade e a inviolabilidade são garantias do mandato
parlamentar Não como privilegio dos Senadores, Deputados e
vereadores mas sim como meio de assegurar o bom e 1ivre de
sempenho da representação popular

Por outro lado, entendemos que a imunidade dos edis esta
configurada de ror-ma adequada no texto do Projeto de Consti
tuição, assegurando-lhes inviolabilidade na c tr-cuncr tção do
murrlc tp to , de modo análogo ao empregado para os parlamentares
federais e estaduais.

O parecer é pela reje1ção.
--------2P00469=S---------GEÕVAN'rãõRGES--------------------------PFI.---------

********* PARECER *********
A emenda sob exame visa a estender, aos servidores pú-

blicos estaduais e municipais, a garantia de igualdade de
vencimentos, entre cargos e empregos iguals, assegurada, pelo
parágrafo eo do artigo 44 do Projeto, aos servidores fede
rais dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Trata-se, com at e t t o, de aplicar com inteira justiça, o
pT'inc~pio da isonomia à totalidade do funcional ismo púb11co,
razão pela Qual nosso parecer é favorável à aprovação da
emenda.

2P00470-9 GEOVANI BORGES PFL
********* PARECER ********.

A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 20 do ar t c êo,
do P"ojeto, para declarar que a lei punirá como inafiançáveis
os "crimes relacionados ao tráfico e ao consumo de drogas en
torpecentes, na forma de 1e í ",

Segundo o Autor da Emenda a dependência às drogas con
duz ao crime e à morte. principalmente a juventude.

O combate a esse tipo de crime merece cuidados especiais
e o respaldo constitucional

Nesse tocante. houve consenso em torno da materia, con
subst anc iado em nova redação que fOi dada ao paragrafo 80. do
ar-t i go 30 , em Emenda co 1et i va Que mereceu aprovação.

A emenda, ass ím, fica rejeitada.

2P00471-7 CARDOSO ALVES PMOB
******"'** PARFrF~ *********

A emenda em apreço assegura a eleição de um representan
te dos empregados nas empresas de mais de 200 funcionários,
com a finalidade exclusiva de promover entendimentos diretos
ent r-e empregadores e empregados

Sem dúvida at auma, a pr-ooost a Vem preencher uma lacuna

_.._-------~~-~~::~-~~~~:~~-~.:_:~~::~~:~~:~:~~:.:_~:~:_:~~-~~~~~~~~.:----------
2P00472-S CARDOSO ALVES PMOB
********* PARECER *********

A emenda vi sa a dar nova redação ao art i go 10 e seus res
pectivos parágrafos, de maneira a garantir simplesmente a 1i
vre associação profissional, sem exp l t c í t ar qualquer dos de
mais princípios contidos hoje no referido artigo.
Somos de optrríão Que os pr tncrptcs de que se advoga a su

pressão são fundamentais à livre organização profissional e
sindical e que não se encontram de forma alguma impl ~citos no
enunciado genérico É necessário, a nosso ver. fazer constar
do texto const rtuctonat a vedação da intervensão do Poder PÚ
blico nas entidades dos trabalhadores, a competência dessas
ent idades, suas fontes de recursos, a 11berdade de f t t i ação e
o direito do aposentado à sindicalização

No que toca à questão da urü crtíade , nossa opinião é oposta à

do autor. Não consideramos Que a umc icade exclua democracia
sindical e pluralidade de idéias. Assegura sim, força a repre
serrtação dos trabalhadores. Estes tem que zelar pela democra
cia em suas entidades de modo a combater o cont tnu í smo, a bu
rocratização indevida e possibilitar a todo grupo de associa
dos a conquista da o tr-eção da entidade

Pela rejeição da emenda.

2POO473-3 JOSÉ EGREJA PTB
********* PARECER ****"'*"'**

A emenda sob exame objetiva incluir na seção I do capítu
lo VII do TItulo III "Da Admln1stração Pública", a seguinte
redação. "As verbas públ tcas serão aplicadas pelos Poderes
PÚblicos, ínctus tve autarquias, sociedades de economia mista
e companhias estatais, exclusivamente em despesas operacio-
nais e investimentos, vedada a sua utilização para qualquer
outro fim que não seja estrito objeto da entidade".

O Projeto de Constituição em seus parágrafos 10. ,20 ,3D ,
40., e 10. do artigo 44, ja disciplina os mecamsmos const r
tuc tona í s que visam coibir tais abusos, o que contempla com
consistência e objetividade a emenda.

Ante o exposto, somos pela rejeição
~----------------------------------------------------------------------------

2POO474-1 JOSÉ EGREJA PTB
*****,.,.,** PARECER *********

Trata-se de Emenda aditiva que visa estabelecer crité-
rios para o recolhimento de tributos nos casos de sua parti
lha e de seu rateio entre a União, os Estados e os Mun1ctpi
os.

Em Que pesem os motivos expostos na Justificação, somos
de opinião Que tais criterios não devem ser fixados a n'ive l
constitucional, em razão da conveniência e/ou necessidade de
serem modificados e adaptados para atenderem aos interesses
daquelas entidades po l f t í cae

Assim, entendemos que o assunto deve ser objeto de lei
complementar, como se sugere no Projeto de cons t t tu tçãoj art
190)

Pela rejeição.



2P00475-0 JOÃO CASTELO POS
**'I""***ot* PARECER "'******"'*

A Emenda propõe nova redação ao paragrafo 90 do ar-t 1QO
60 • alterando a parte final para "obser-vadas as prerrogati
vas profissionais definidas em lei -.

Ao Justificar a Emenda o l1ustre Autor alega que "a pre
cisão vernacular deve ser uma das preocupações do legislador
const í tu tnte , com a objetivo de evitar que eventuais impreci
sões no texto constitucional, permitam que 1nterpretacoes
posteriores desvirtuem o pensamento cons t t tuf nte",

Traz à colação a proposta. ademais, a natureza semântica
dos termos que pretende coloear no texto. .

Sem embargo do br1 lho com Que é justif1cada a Emenda,
cumpre escl arecer Que a qua l l f í cação leva à prerrogat íva Uma
é pressuposto da outra. Sem aquela não existe esta.

Dal a rejeição da Emenda.-------------------------------------------------------------------,..-------
2P00476-8 JOÃO CASTELO POS
***Ji<***** PARECER "'********

A Emenda em análise inclui artigo no r t turo IX do Proje
to, autorizando o pagamento, de uma só vez, pelo valor mone
tariamente corrigido, sem multas e juros de mora, dos débitos
de natureza tributária e preVidenciária para com as Fazendas
Federal. Estaduais e Municipais, vencidos até a data de pro
mulgação da nova Carta Magna, dentro de 120 dias contados, a
partir dat • Alega o llustre autor Que a proposição é extrema
mente oportuna, diante da grave crise econômica-financeira
enfrentada pelo Brasil, e proporcionará efetiva e considerá-
vel entrada de recursos para os cofres públicos. '

A simples extensão do beneficio proposto ao pagamentq de
débitos ainda não vencidos aconselha a rejeição da Emenda,
diante do oesest f muto que criaria nos contribuintes pontuá í s
e do perigo de uma onda generalizada de inadimplência das o
brigações tributárias e previdenciárias, com o desvio dos re
cursos correspondentes para o mercado financeiro ou especula
tivo

Trata-se, ademais, de matéria do âmbito da legislaça:o
comum.

Pela rejeição

2P00477-6 MAURÍLIO FERREIRA LIMA PM08
*"'Ji<****** PARECER ******"'**

A emenda acrescenta às üt spos tçõas Transitórias disposi
tivo que concede exclusividade aos hemocentros mantidos pelo
Poder Públ1co para coleta e distribuição de sangue no BrasU

A estat tzação proposta visa neutralizar com urgência um
dos maiores fatores de contaminação da população brasileira
pela AIDS, propiciando ademais melhorar o controle da trans
missão de hepatite, s~fil ts e doença de Chagas via transfu
são sangu' nea

Estatizando a coleta e a distribuição de sangue no 81"a
s í l , poss tbt j í tar-ese-á ao Estado o controle rigoroso dessas
atividades e evitar-se-â a comercialização desvirtuada dos
pr tnctptcs fundamentais de respeito à saúde

Aprovada nos termos e de acordo cam a redação da emenda
No •••• , de autoria do Senador José Fogaça. que melhor
situa a proposição

2P00478-4 MAURíLIO FERREIRA LIMA PM08
*'******** PARECER *********

Com a presente Emenda objetiva o ilustre Constituinte
acrescentar item ao artigo 73, para incluir no processo
legislativo a elaboração de "Atos de Decisão Legislativa lt

•

Pretende. ainda, acrescentar subseção para disciplinar a
i novação Que propõe

De acordo com o ilustrado Constituinte, os IIAtos de
Decisão Legislativa" se destinam a anular ou suspender ações
do Poder Execut tvo em curso de execução ou enunciadas. Só
poderão ser propostos por 1 í deres ou grupos de li deres que
representem no m'in f mo, dez por cento dos Membros do Congresso
• Nacional e deverão ter o apoiamento de pelo menos um terço
dos Membros da Câmara Federal e dO Senado da República.
Deverão ser votados em cada Casa, em um s6 turno de votação e
serão aprovados com o voto de do í s terços dos Membros de cada
Casa A Emenda estabelece certas restrições e permite ao
Chefe do Poder Executivo convocar, dentro de prazo nela
def tn rdo e com efeito suspensivo, plebiscito para ouvir o
povo sobre o Ato de Decisão Legislativa.

O Nobre const ttutote , como expresso na justif1cação
inspirou-se na figura do Projeto de Decisão previsto no
Regimento Interno da Assembléia Nacional constitu'\nte e Que
configura a soberania deste órgão. Pretende, com isso ampliar
as prerrogativas e o poder pot í t tco do Legislativo.

Inobstante o elevado propósito patente não 56 na Emenda
mas, tambem na sua justificação, enten~emos que a sugestão
deve ser reJeHada O Projeto da nectsão se justifica na
Regimento da Assembléia Nacional Constituinte justamente por
causa da soberania deste Orgão que se sobrepõe a todos os
outros e que é a fonte dos demais poderes.

Elaborada a Carta, constitu\dos os Poderes e definida a
competência de cada um, caberá, sem dúvida alguma, ao
Judiciário conceder o remédio certo para suspender ou anular
atos de qualquer dos Poderes.

Pela rejeição

2P00479-2 JOSE MOURA PFL
********* PARECER ****"'****

O autor propõe eleições gerais logo após a promulgação da
Constituição

A nova Constituição que será moderna e avançada. princi
palmente. no que tange às instituições pol Hicas e democráti
cas, não deve conter, mesmo no Ato das Disposições Constitu
cionais Gerais e Transitórias, dispositivos Que impl1quem em
redução ou prorrogação de mandatos

O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e re
presentantes deve ser respeitado e cumpridO

Não é possível realizar eleições gerais, após a promulga
ção da Constituição, sem redução de mandatos.

A redução somente é admitida, em alguns casos excepcio-
nais, quando os interesses supremos do País a exigirem

Pela rejeição.._--------------------------------------------------------------------------
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2P004BO-6 JOSE MOURA PFL
***"'***** PARECER *********

A proposta contida na preseFlte emenda agasalha, a nosso
ver, privilégio injustificável, vez que, na tentativa de sua
vizar as contribuições Sociais dos pobres do Nordeste. acaba
por beneficiar a todos os contribuintes daquela Região, in
distintamente

Além disso, não vemos necessidade de tal tipo de isen-
ção, já que o sistema contributivo da Previdência Soc i a l é
bastante equí tat tvo , porque suas alíquotas são diretamente
proporcionais aos rendimentos de cada trabalhador ou dos re
cursos de cada pessoa

Finalmente, devemos lembrar que o texto do Projeto de
Constituição traz inovação altamente benefica aos segurados
de baixa renda que, moradores do Nordeste ou de qualquer ou
tra região do pais, poderão, conforme seu grau de carência de
recursos, garantir sua condição de segurados da Previdência
Social, ainda que não contribuintes.

Face ao exposto, op'tnamos pela rejeição da presete amen-
da.

2P00481-4 MICHEL TEMER PM08
********* PARECER *********

Cuida a emenda de reeleição.
O sistema eleitoral brasileiro não adota o instituto da

reeleição.
Embora muitas nações democrát i cas consagrem em suas

Constituições a reeleição, no Brasil. ainda em fase de de
mocratização, pode, ocorrer desvirtuamento do processo elei
toral, ensejando o cont tnursmo , a colocação da maquina admi
nistrativa a serviço dos governantes nas campanhas eleitorals
comprometendo a lisura do pleito

------------------~:~~-~:~:~~~~----------------------------------------------
2P00482-2 ROBSON MARINHO PMDB
********* PARECER ***"'***"'*

Pretende o ilustre Constituinte alterar o 40. do artigo
80 para restabelecer antiga prática do processo legislativo e
que, segundo diz, se mostra mais adequada à apr-ec iação do
veto. De acordo com a sugestão o voto da maioria absoluta dos
Deputados e Senadores deve rejeitar o veto e não aprová-lo
como consta do Proj eto.

As razões invocadas pelo Const í tut nte são pr-ocedentes e
merecem ser acolhidas.

Pel a aprovação

2P00483-1 ENOC VIEIRA PFL
********* PARECER *********

E objetivo da presente emenda alterar a redação do pará
grafo 80 , do artigo 51 do Projeto de Constituição. de modo
a deixar à definição da lei, as condições da estabil idade do
servidor rní l t tar . Pretende o autor, dessa forma, ret 1rar os
servidores mi1 í t ar-es das condições de estab11 idade previstas
no artigo 45 para os servidores públicos CiV1S.

Concordamos com as razões apresentadas pelo autor, ra-
zão por Que acol hemos a emenda

2P00484-9 JOSE ELIAS MURAD PT8
*.....***** PARECER ****"'****

Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à
emenda 2P 00339 - 7.

2P00485-7 JOSE ELIAS MURAD PT8
********. PARECER *********

A iniciativa em causa visa a incluir no Projeto de
Const í tutção , no Capitulo V - Da Comunicação - -d í spos t t tvo
contendo restrições legais á propaganda comercial de tabaco.
bebidas alcoólicas. formas de tratamento. medicamentos e
agrotóxicos, havendo necessidade de contr-a-pr-ccacenda sobre
seus decorrentes malefícios

A Emenda aditiva ainda conclui dizendo que o dispositivo
será regulamentado de acordo com o inciso II. do 10 do
art. 256.

A propaganda comercial desses pronutos são. como diz o
autor da proposta, "mut t as vezes falsas e enganosas" e eXige
'de fato que se estabeleça restrições à sua veiculação com o
objetivo de se proteger a saúde da população em geral

------------------~:~~-~~~~~~~~~---------------------------------------------
2Poo486-S JOSE ELIAS MURAD PTB
•• >10 PARECER ****•• "'••

Não obstante a louvável preocupação do 11ustre autor em
aperfeiçoar o Projeto, entendemos que a fórmula adotada e
contida no dispositivo em discussão atende plenamente aos
objetivos de extinguir a violência

------------------~:~~-~:~:~~~~-~~_:~:~~~-----------------------------------.
2P00487-3 JOSE ELIAS MURAD PTB
****'l'**"'''' PARECER *********

Propõe o ilustre Constituinte a inclusão, no conteudo
programático das disciplinas ligadas às c tênç tas sociais ou
biológicas, do ensino das drogas capazes de causar dependên
cia Em parágrafo único, obriga os cursos de preparação de
professores a habt t rtar- seus alunos. com bases cf ent í t tcas , a
ministrar o conteúdo em pauta

Justifica a proposta apontando a importância da informa
ção correta na prevenção do consumo de drogas

Considero oportuna e de grande atual idade a emenda, so
bretudo em momento em que o Pals se empenha em controlar não
só o consumo, ma.s principalmente o tráfico de drogas

------------------~~~~_:~~~~~~~~:._------------------------------------------
2P00488-1 LUIZ FREIRE PMOB
**"''''****''' PARECER *********

A emenda preconiza a elaboração de plano de governo,
aprovados pelo Legislativo, e a ele encaminhado no prazo de
trinta dias após a posse, nos âmbitos federal, estadual e mu
ntctpat , med1ante acréscimo de 30, 40. e 50. do Art 175
do Projeto, que cuida da competência para a ínst í tutção de

emprést i mos compu1sór i os
A par da i ncompat i ot t toece dos parágrafos propostos com

o "caput " do artigo, é de se notar que c sistema de planeja-



menta previsto no Projeto revele-se mais cons i s t ent e que o
proposto.

Pela reJeição.

2P00489-0 ASSIS CANUTO PFL
********* PARECER ****"'****

A proposição em exame exclui da ordenação legal dos
transportes aéreos e terrestres, o Que, a nosso ver não aper
feiçoa o texto do Projeto, ao restring1l" a discipl inação le
gal ao transporte mar t t ímo ,

Pela reJeição

2P00490-3 ASSIS CANUTO PFL
**"'*****'" PARECER *********

Pela rejeição A matéria esta sat i srator tamente contempla-
da no 20 do artigo 219 do Projeto de ccnat r t utçâo

2P0049l-1 ASSIS CANUTO PFL
***'"'***** PARECER **"'******

Pela rejeição, nos termos do parecer emitido à Emenda
no 2POO043-6

2POO492-0 ASSIS CANUTO PFL
*"'***"'*** PARECER ****"'****

Pela rejelção nos termos do parecer oferecldo à emenda
2p00011-6

2POO493-6 MOYSÉS PIMENTEL PMDB
********* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no 2P00734-1.

2P00494-6 MOYSÉS PIMENTEL PMDB
*"'****"'** PARECER *********

A Emenda sugere modificação no art. 268 e 10 e 20
Propõe a supressão dos vocábulos ". originários .H do
caput do ar-t 266, e " . e do Ministério Públ tco'' do 10. do
referido artigo No que ele refere ao 20 sugere a f nc l uaâo
da expressão". por empresas nacionais. 11 após o vocábulo
" .. efet i vaca . 11 e a supressão da expressão H. com
autor-ização do Congresso Nacional . ".A emenda foi reJeitada,
pois, acatou-se a proposta contida na emenda de no
2P01471-2, apr-esent ada pelo nobre constituinte Alceni Guerra,
que eorn t tca a redação do caput do artigo 268, supr-ima o
10 por Já estar a matéria contemplada no artigo 158 do
Projeto (A) da Comissão de Sistematização e do 20 por
estar o tema or-evrsro no ar-t iço 206 do mesmo projeto.

Assim. opinamos pela rejeição da emenda.

2POO49S-4 JOFRAN FREJAT PFL
****"'*"'** PARECER *"'*******"

É objetivo da emenda assegurar direito à aposentadoria
por tempo de serviço, com proventos integ"alS, "aos
pr-of t ss tona t s de saúde do sexo mascul ino e feminino,
respectivamente, aos 30 ê 25 anos de efetivo exercício em
funções de atenção direta à sauoe"

O Projeto de Constituição, em seu art 237, item In,
assegura apcsent aoor ra com salário integral e tempo tnf'er ror
ao es t abe l ec tdo no item I do mesmo artigo (S5 e 30 anos)
"pelo exercício de trabalho rural, noturno. de revezamento,
penoso, msa tutir-e ou per1goso. conforme cer mtco em lei"

Portanto, compet ir á á lei ordinária e, não, a
Constituição Federal, estabelecer se os profissionais de
saude terão o r r-et to , ou não, à chamada aposentadoria
especial e Qual o tempo de ser-v rcc exigido para sua
concessão

Pela reJeição da emenda

2P00496-2 JOFRAN FREJAT PFL
**"'****"'''' PARECER ****"''''***

A presente emenda fixa em 15 de março de 1989 o término
cos mandatos do atual Presidente da Repúbl í ca, Governadores,
Deputados Federais, Senadores, Deputados Estaduais, Prefeitos
e Vereadores.

Entende seu autor Que somente a real tzação de eleições
gerals poderá corrigir a nítida instabilidade política exis
tente em todo o PaIs, resultado da ilegitimidade do mandato
do atual Presidente da República e do clima de ill.Jsão e
engodo Que envolveu as eleições de 1986

Apesar das touváve i e intenções de seu autor, e em Que pe
se a nos i cão pessoal do relator. favorável â realização de
e t e tcões gerais aoos a promulgação da const t tu rcão, não pode
mos apoiar a emenda apresentada, em função da decisão da Co
missão de Sistematização sobre o assunto

Pela reJeição

2P00497-l JOSÉ DA CONCEIÇÃO PMDB
"'****".,,** PARECER *********

A emenda sob exame objetiva fazer depender de pr-êv ta
aprovação ao Poder Legislativo federal, estadual ou municipal
a abertura de concorrência pub l ica e os atos de outorga de
autorização, concessão e permissão para o aproveitamento ou
exploração de recursos do solo e subsolo, bem como as
concessões de serviços publ tcos de Quaisquer espec tes ,

O ProJeto de const i tutcão já estabelece que os atos de
outorga de autorização e concessão para a exploração e o
aproveitamento de recursos minerais sejam baixados sempre no
interesse nacional Quando se trata de terras ind'genas,
exige, ainda, autorização do Congresso Nacional, procedimento
igualmente requerida para as atividades nucleares

Impor a necessidade da aprovação previa do Poder
Legislativo em tocas as situações, como quer a emenda,
significa sobrecarregar o Parlamento com matéria Que é da
competência própr ta do Poder Executivo, único tecnicamente
apare1naco para o exame e a ana 1i se dos proj etos de
aproveitamento econômico das jazidas minerais e de outros
recursos nat ur-at s
Assim sendo, somos pela sua REJEICÃD

2P00498-9 CELSO DOURADO PFL
***.***** PARECER *********

Incompatível com a Emenda 2p01928-5, a que demos Parecer
favorável e a que nos reportamos.

Pela rejeição
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2POO499-7 CELSO DOURADO PMOB
********* PARECER *****"'***

Através de emenda aditiva, o autor propõe a inclusão de
dois incisos no artigo 59, atribuindo competência exclusiva
ao Congresso Nacional para autorizar a comercialização e ex
portação de armas para nações em confl í to , e f í aca l rzar- e
contr-ot ar os gastos na indústria armamentista.

O Projeto de const ttutcão liA I' já prevê, no artigo 23 ,
inciso VI, a competência da União para autorizar e t tscat taar
a prooucão e o comércio de material be l í co , Que abrange as
at tv í dadea constantes dos tnc i sos propostos.

Pela rejeição.

2POOSOO-4 MIRALOO GOMES PMOB
********* PARECER ******"'**

A presente emenda visa ampl tar os bens insuscet tve ts de
penhora

O dispositivo do Projeto objetiva atender os pequenos
proprietários r-ur-ais , enquanto Que a propos rção em exame
estende de forma pouco criteriosa o benefício em Questão

Pela rejelçâo

2POOS01-2 MIRALDO GOMES PMDB
********* PARECER *********

Não obstante vise a sugestão reduzir a criminal idade,
results pouco preciso o conceito de "cr tme insolúvel M.

Tecnicamente parece-nos desaconselhável a adoção da me 
d i da propost a.

Pela rejeição da emenda.

2POOS02-1 MIRALOO GOMES PMOB
********* PARECER *********

A emenda em apreço objetiva acrescentar ao 20. do art.
46 a expressão "satvo nos casos previstos em lei OI.

A razão que nos levou a estabelecer a proibição de apo
sentar-se em cargos, funções ou empregos temporãr i05 é a de
a oecotun- abusos e jamais a de or-ej uc tcar- alguém. O acrésci
mo proposto parece conveniente por posSibll1tar que, em si 
tuações excepc ionats seja eliminada a vedação contida no re 
ferido dispositivo

Pel a aprovação

2POOS03-9 JOAQUIM FRANCISCO PFL
"'******** PARECER *********

Pretende a Emenda seja inserida no Projeto de Constitui
ção norma que assegure "o direito a compensação automática de
créditos 1'íqu tuos e certos. vencidos, CIo sujeito passivo con
tra a Fazenda PlIbl tca.. 11

Não obstante os elevados propósitos da Emenda. entende
mos que a matéria nela contida deve ser tratada a nível de
norma infraconstitucional, como, aliás, se propõe no art 172,
inciso lII, do Projeto de Constituição

Pela rejeição

2POO604-7 CELSO DOURADO PMOB
********* PARECER *********

A emenda apresentada pelo const í tutrrte Celso Dourado
propõe a mudança das Pol i ctas Civis, para POl í ctas Estaduais
e dá suas atribuições.

É nosso entender que, na forma como se encontra no Pro
jeto da Comissão de Sistematização. o ntsnos tt tvo atende me
lhor ás finalidades da Segurança Pública, entendida como de
ver do Estado, no seu todo

Somos pela sua rejeição

2POO60S-S RUY NEOEL PMDB
********* PARECER *********

A emenda propõe alteração da redação do artigo 268 e de
seu ear-anr-aeo 20 , bem como a supressão do paragrafo 10 oo
c í teoo dispositivo. Anal tsanoo a proposta do Nobre Consti
tuinte' optamos pela sua rejeição, considerando que a mesma
mat ar ta foi tratada na emenda de No 2P01471-2 apresentada
pelo Constituinte Alceni Guerra, aprovada. nos termos da reda
ção ca emenda de No 2POO281-1 de autoria do Ilustre Senador
Jarbas Passarinho Somos pela r-eje rcão daemenda

2POOS06-3 RUY NEOEL PMDB
****** ...** PARECER *********

A presente emenda objetiva limitar a duração do trabalho
em oito horas diárias e quarenta e quatro semanaf s , em média
mensal

A redução cr-onr-ess iva do tempo de trabalho é consecuên
c ta inevitável do desenvolvimento econômico. A maior produti
vidade do trabalho é acompanhada da redução do tempo de que a
sociedade necesaí t a para reproduzir-se e crescer Esse pro-
cesso tem-se refletido, com maior ou menor intensidade, nas
normas de todas as nações do mundo A semana de quarenta e
oito horas é, hoj e , anacrõnica

Por outro lado, é certo tambem aue setores menos produ-
t ivos da economi a não se encont ram em cond 1ções de observar
uma redução abrupta da jornada.

Optamos, portanto, por consagrar no Projeto a redução da
jornada semanal em mve í s supor-t ave í s por esses setores.

Pe1a aprovação da emenda.

2POOS07-, RUY NEOEL PMOB
********* PARECER *********

Emenda do nobre constituinte Rui Nedel pretende modifi
car o item lI, do artigo 247 do projeto, r-etor-mctanrío um dos
pré-requisitos para Que as escolas comunitárias, confessio
nais ou filantrópicas, mesmo sendo particulares, recebam re
cursos públicos Quer o Parlamentar qusvao invés de os patri
mônios de tais escolas serem destinados a outras do gênero,
ou ao poder público, no caso de encerramento de atividades,
conste,no texto da constituição,como condição, o seguinte.
que essas escolas "pr-evejam a destinação de recursos do poder
público e entidades públicas para a dedução de custos a estu
dantes, bibl iatecas e/ou museus". Em que peseas nobres in-
tenções do const i tutrrta.acr-em tamos que o condicionamento
original seja mais aplicavel à realidade ao Pa's, mais
abrangentes os seus efeitos, principa.lmente rnutt í p t tcaocr-es ,
tocando, í nc lus tve , 05 beneficiários a que se QUiS atingir
Assim, somos pela rejeição da Emenda



2POOSOB-0 RUY NEDEL PMDB
****"'**** PARECER ******""**

Pela rejeição A materia já está contemplada no parágrafo
único do artigo 22S do Projeto de Constituição

2POOS09-B RUBEM BRANQUINHO PMDB
********* PARECER ***"'*****

Pr-opõe o autor da emenda Que seja atribuída ao Congresso
Nacional a competência exclusiva para "par-nn t í r a aquisição
de imóvel rural por pessoa jurídica estrangeira autorizada a
funcionar no País l

'

Pondera que a pessoa estrangeira Que não explora econo
micamente, mas apenas para eventual especulação mantém reser
vas fundiárias no ar-as i t , não atende ao interesse nacional

Somente à que funciona regularmente no País será permi
tida a aquisição de imóvel rural.

Pe1a aprovação

2POOS10-1 RUBEM BRANQUINHO PMDB
********* PARECER *********

A presente emenda sugere modificação na redação do art i
go 270 do Projeto (A) da Comissão de Sistematização Propõe
a inclusão da expressão "mediante representação do Órgão pró
prio da Administração Federal 11 antes de se iniciar a redação
original dada pelo Relator da Comissão de Sistematização A
emenda foi rejeitada por entendermos que os índios, as comu 
nidades indlgenas e as or çarnzacões que os representam são
capazes de expressarem com autenticidade os problemas Que os
afetam m r-et ament e Somos pela rejeição da emenda

2POOS11-0 RUBEM BRANQUINHO PMDB
****"''''''''''* PARECER ********'"

Tendo a emenda coletiva No 2pD2040-2 outorgado trata
mento mais completo à matéria, opino pela rejeição

2POOS12-8 RUBEM BRANQUINHO PMDB
*"''''*'''**'''''' PARECER ****"'****

Propõe o i tust r-a Constituinte supr tmt r- o mc í so XXIV do
artigo 23 do Projeto de Constituição, sob a argumentação de
que a matéria.deve ser discipl inada por lei específica Quan-
to à forma associativa para o exer-crcrc da atividade de
qar-rmpaçem, alega Que a sua inclusão no texto contraria ao
Que dispõe os 44 e 46 do artigo 60 do Projeto de Consti-
tuição

Ao contrário do Que ar u-ma o Autor da emenda. a c iscos i
ção contida no ar-t iço 23, XXIV, do texto do Projeto de ccns
t í t urção , ao conferir competência à União para estabelecer a
ar-sa e as condições para o exer-c i c io da atividade de qar- rrnüa
gemo em forma associativa, não está sendo mter-vencrorn sta ,
nem impondo co t sa alguma.

O Poder Público é o elemento coordenador e d t sc tp t inador
que, na compt extoede da vida moderna. tem de evitar e resol
ver os confl í tos de interesses Que se multiplicam com o pró
prio progresso. Nestas condições devem ser claros e completos
os dispositivos constitucionais que regem as competências da
União.

O parecer é, pois. pela rejeição.

2POOS13-6 OTTOMAR PINTO PTB
****"'**** PARECER *********

O texto r-erat ivo à mat ér í a (ar-t 224, do Projeto da
da Comissão de Sistematização) tem o mérito de conferir cons
titucionalidade ao assunto, remetendo seu d t scf p t mamento 2
legislação ordinária.

Ao lado disso, por considerar mais relevante a aquta r 
ção de terras por pessoas jurídicas estrangeiras a torna de
pendente de autorização do Congresso Nacional. o Que a nossa
ver constitui o tratamento adequado à matéria

A preocupação do autor da emenda com a ut i1 i zação da
propriedade de estrangeiros - conforme consta da última parte
de sua Justificação - já se encontra plenamente contemplada
no art 218 do Projeto, que trata da função social Ademais,
no mesmo Titulo VII, os investimentos estrangeiros são trata
dos (ver Art 201) de forma a prIvIlegIar os interes~es na
cionais e disciplinados na forma da lei, o Que assegura a
tdent idade de pensamento ante o Projeto e o autor da emen
da

Sendo assim, por não aperfeiçoar o atual Projeto, somos
pela rejeição da emenda.

2POOS14-4 MARLUCE PINTO PTB
"'*"''''*'''''''''* PARECER *"'*******

Propõe a t iustr-s Constituinte a substituição dos 10
e 20 do Art 26 do Projeto de Constituição, por d í spos i t tvo
que estabeleça, no âmbito da legislação concorrente, Que a
competência da União prevalecerá sobre a dos Estados e do
Distrito Federal e a dos Estados sobre a dos Municípios

Na estrutura Federat1va é reconhecido e claro que apenas
a União é soberana, mas a Constituição d í str tbuí as competên
cias às diversas entidades políticas, União. Estados. Distri
to Federal. Territórios e Municípios de modo a assegurar a
manutenção harmoniosa dos serviços públ rcos e a defesa dos
interesses nacionais, ficando impl ícito a escala nrer-ar-outca
exrst ent e para as urn oades da Federação

-----r---------~-~~~:::~-~-~:~~-~:~:~:~~------------------------------------
2POOS1S-2 DDRETO CAMPANARI PMDB
"''''**'''**** PARECER *"'*******

A emenda, apresentada pelo const itutnte Doreto Campanari,
pretende acrescentar -60 ao art 169 do Projeto da Comissão
de S1stematização.

Trata-se de matéria notoriamente f nfr-acons t t t uc t ona l ,
daí recomendar-se seu não acolhimento

Pela reJeição.

2POOS16-1 DORETO CAMPANARI PMDB
*"'**"'***'" PARECER *********

A emenda, apresentada pelo Constituinte Doreto Campanari
pretende acrecentar 70. ao art. 169 do Projeto da Comissão
de Sistematização.

O que se propõe com a Emenda deve ser obj eto de regu' a
çào por v ta legislativa comum

Assim, somos por sua reje1ção
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2P005l7-9 DORETO CAMPANARI PMDB
PARECER w",,,:,,,,,,,,,,,"I"~

A or esent e emenda dispõe que "ao passar à tnat rv tdade o
funcionárlO recebera em oacunta as férias e licenças não
gozadas ne'Tl coeout adas para r ins de aposentadoria"

Trata-se ae uma m tc í at tva meritória. inclusive ja

Hilp1ant3da na 1egis1ação Paulista No entanto. salvo melhor
juízo. a matar ta deve ser dt scut rda e anal isada pela 1eg1s1a
cão or-cmar ia .

Ante o exposto, somos pela rejeição
---------------------------------------------------------------------------_.

2POOS1B-7 PIMENTA DA VEIGA PMDB
",*<1<*",***,," PARECER """,,,,,,,"'>1:*>1->1:

A emenda merece aco1 himento por aper te rçoar- O texto em
mater ia de grande relevância.

Pe1a aprovação

2POúS19-S PIMENTA DA VEIGA PMDB
"',.... ~ *"'**>t- PARECER "'***"""'***

O objet 1VO da presente Emenda é a supressão dos 10 e
11 do ar-t 102 do er-oreto, Que têm 1t qação com a hip6tese de
não drsso tucão da Câmara dos Deputados, prevista
impl icitamente no ar t 80.

Alega o nobre Autor da Emenda. just t t-icanoo-a , Que tem
ela pertinência com a proposta, também iniciativa sua, de
nova redação para o art 80 e segundo a qual a dissolução da
Câmara não é opção dada ao Presidente da Republ í ca , mas
dec i são ímoer-at rva para o caso previsto no mesmo dispositivo.

Somos contrário à aprovação da presente Emenda pelas
mesmas razões que nos levaram a opinar contrariamente a
Emenda no 2P00520/9 e à Emenda Egydio Ferreira Uma.

-----------------------------------------------------------------------------
2POOS20-9 PIMENTA DA VEIGA PMDB
"''''*>r'''*>I.",* PARECER "'*******'"

Com a Emenda, onret tva seu nobre Autor. medrant e a
alteração proposta para o 8 do art 102. que deixe de ser
uma alternativa. mas um tmper-at tvo. impondo ao Presidente da
Repúbl tca a adoção da medida, a dissolução da Câmara dos
Deoutados uma vez ocorrida a hipotese or ev tst a no mesmo
ar t i go

Ataca o nobre Autor da proposta a possibilidade de o
Presidente da Repúbl1ca deixar de dissolver a Câmard. dos
Deputados, alternativa que, segundo seu entender, "pode
descambar para o seu maior risco A prática nefasta do
flsiologismo'l

Somas contrário a rlgidez da solução alvitrada na Emenda
e1S que e1a impede a possibihdade de negociação pol1tica, \
sempre saudável, por lograr a suspensão de crises sem maiore~
~~~~~õ:~ A disso1ucão da Câmara a nosso ver gera sempre pr-eo-

Pelas precedentes razões, somos contrario à apr-ovação da
Emenda

2P00521-7 CLÁUDIO ÁVILA PFL
:,. ><,.."".j<"''''''':t PARECER "'**"'*"'*~ *

A matar ra objeto da emenda do i lustre const i tutnt e encon
tra-se devidamente disciplinada no Projeto de const t turção

A posse pela União das i tnas oceânicas e mar i t tmas nas zo
nas 11m1trofes com outros países (art. 22 r r r ) tem importãn
cta vital. por se localizarem tais ilhas em posições estraté
gicas do t er-r t tor to nac tona l , senão portanto, necessariasa I

defesa da Nação. Quanto às i inas oceânicas e marítimas. assim
com as i l has fluviais e lacustres já ocupadas pelos Estadose
MUnlcípl0S incluem-se entre 05 bens dos Estados (art. 28, II
e rn ).

----------------~-~~~:~:~_:.:_~~~~:_~:~~-~:!:~~~~-------------------------~---
2P00522-S CLÁUDIO ÁVILA PFL
"'*'i p,:*",'j", PARECER *.,,****.*'"

Pela reJe~ção. nos t er-rccss do Parecer oferecido à Emenda
No 2POOS21-7

2P00523-3 CLÁUDIO ÁVILA PFL
**".~ 'l''''.f:*~ PARECER ****"'*"'**

• A presente Emenda, do ilustre Cons t t t uf nt e Deputado
CLAUDIO AVILA propõe a supressão do 10 do artigo 184, que

faculta dos Estados e ao Distrito Federal instituir ac ictonat
ao rmooato de renda incidente sobre lucros, ganhos e '
rendimentos de capital, ate o 1imite de cinco por cento do
imocs tc pago á ürn ão por pessoas físicas ou jurldicas
residentes ou domt c t l iados nos respectivos territórios.

Profl iga, na justificação. o dispositivo, que. no seu
entender, "penaliza mais uma vez o cont r tbu lnte"

Rl<!ssalte-se. em primeiro tunar-, Que a competência
t r ibut ár t a de que se trata é facultativa, podendo ou não. o
Estado ou o Distrito Federal, exerct t à-ja , na medida de sua I

conven tênc ia ou necess inaoe. Por outro lado. a car-acter i st tca
basica do imposto de renda é a sua progressividade, que o I

torna mai s justo Quando !;jrava os ganhos e os rendimentos de
capital, como é o caso E ainda legitima fonte de recursos
por restringir-se aos contribuintes de determinado terr1tó
no. sem preJuizo para o restante do País, permitindo, assim,
Que as unidades que disponham de maior renda de capital
possam explorá-la em seu or-opr to oener tcto. Será até r-azoáve t
inferir que. em decorrência, possam as regiões menos
desenvotvrdae vir a ser beneficiadas com maior aporte
proporcional de recursos federais.

Pela rejeição

2PCOS24-1 CLAUDIO ÁVILA PFL
>I-"'~ -**"" ... 4< PARECER *****""***

A Emenda em causa é rej eitada pel as razões expostas no
parecer Emenda no 2p00685/0_______________ J _

2POOS2S-0 UBIRATAN AGUIAR PMDB
"''''...>I-'''>i-*",''' PARECER "'*****"'**

A Emenda propõe nova redação ao ar-t rço 19 do Ato das
D1spos1ções 'rr-ans t tor-t as , estendendo as demai s categorias atu
almente amparadas com o dt r-et t o de acumular cargos, os bene
r ic-os que o d isnos t t ivo assegura apenas aos medrcos

merec~n~~e~~ê~t~~~i~~l~ç~~. teor igua 1 a de numero 2p00622-1.



Pela rejeição, à vista do Parecer dado á Emenda supraci
tada.

2POO526-B UBIRATAN AGUIAR PMOB
******"'*. PARECER *******.*

Aprovada nos termos do parecer da emenda 2000759-7.

2POO527-6 RUY BACELAR PMOB
**"'***"'*. PARECER "''''*******

A emenda visa a alterar a redação do parágrafo único do
artigo 267, nele incluindo o direito, aos idosos, de isenção
do imposto de renda sobre proventos derivados de aposentado
r i as, reformas ou pensões.

Somos pela rejeição, por se tratar de assunto afeto à
legislação ordinária.

2POO52B-4 RUY BACELAR PMOB
********* PARECER *********

Objetiva a emenda fixar em quatro anos o mandato do
Preside"te da Repúbllca.

Manifesto-me favoravel mente à aprovação da proposta, nos
termos do parecer a emenda nO 2p01944 - 7

2P00529-2 RUY BACELAR PMOB
*****"'.** PARECER **"'******

Propõe o autor a real tzação de eleições para Presidente
da Repúbl tca , Prefeitos e var-eacor-es , cento e vinte dias
depo í s da promulgação da Constituição

Não há data fixada para a pr-cmul açção da Constituição Se
for promulgada entre 15 de julho e 15 de novembro de 1988, os
mandatos dos Prefeitos e Vereadores serão prorrogados, uma
vez que terminam 31 de dezembro de 1988, de acordo com a
Constituição vigente.

Se a promulgação ocorrer depois de 15 de novembro de

1988, haverá novas eleições para Prefeitos e Vereadores cento
e vinte dias após , de acordo COm a emenda

Pela rejeição

2POO530-6 RUY BACELAR PMDB
*"'****11<** PARECER *****.***

O autor propõe eleições gerais logo após a promulgação da
Constituição.

A nova Constitu1ção que será moderna e avançada, pr1nci
palmante no que tange ás instituições pot í t tcas e democráti
cas, não deve conter, mesmo no Ato das Disposições Constitu
cionais Gerais e Transitórias. dispositivos Que impl iQuem em
redução ou prorrogação de mandatos.

O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e re
presentantes deve ser respeitadó e cumprido.

Não é poss tvet realizar eleições gerals, após a promulga
cão da Constituição, sem redução de mandatos.

A r-edução somente é admitida, em alguns casos exceoc'to-
na ts , Quando 05 interesses supremos do Paí s a exigirem.

Pela rejeição.

2POO531-4 ROSA PRATA PMOB
......*....** ... * PARECER *****"'***

A emenda em questão objetiva dar nova redação ao inciso
XII, do artigo 70 do Projeto, de modo a garantir apenas a
duração diária do trabalho não superior a oito horas,
suprimindo, portanto, a 1imitação em quarenta e quatro horas
da duração semanal do trabalho. Alega o autor que a jornada
de Quarenta e Quatro horas não guardaria l"'elação com o n'vel
de desenvolvimento do Pa í s , a par de dificultar a consolida
ção das pequenas e médias empresas nacionais

Ora, a redução progressiva da duração do trabalho é
processo inerente ao desenvolvimento econômico. O incremento
da produtividade implica, evidentemente, menor tempo
necessário à sociedade para reproduzir-se e crescer. Tal re
dução tem-se ver1ficado no mundo intelro, a ponto de, hoje,
a limitação do trabalho semanal em quarenta e oito horas
ccnat í t utr-, no pl ano internacional, verdadeiro anacronismo.
Mesmo no interior de nossa economia. é necessário lembrar
que inúmeros setores já adotam jornadas de quarenta e quatro
ou mesmo quarenta horas semanais. Nesse quadr-o; manter a
limitação em quarenta e oito horas seria discriminar as
categorias de trabalhadores com menor capactoace da
organização e mobl1 tzação

Pela rejeição.

2POO532-2 ROSA PRATA PMDB
*****"'*** PARECER ... "''''.''''''***

A modifteaçãd proposta restringe a autonomia das As-
sembléias Legislativas. cerceando-lhes o direito natural de
participação em decisão do interesse direto de seus respecti
vos Estados.

Por out ro 1acc, adotou-se na quest ão da cr i ação de novas
unidades da federação, critério democrático e um forme no
sentido de se respeitar a vontade da popuj ação diretamente
interessada.

A encor-por-ação , subdivisão ou desmambramento é Questão
de tnt aase de toda a população representada na Assembléia
Legislativa, não apenas da região interessada

Somos, pois, pela rejeição da emenda.

2P00533-1 ROSA PRATA PMOB
******"'** PARECER *11 **"'*"'**

Propõe o autor a coincidência de eleições e mandatos
Trata-se de uma questão polêmica, que os po t í t tcos vêm

debatendo há várias décadas
Os que a defendem, at mham, dentre outros argumentos, as

vultosas despesas que as eleições frequentes acarretam
A não colncldêncla ê defendldá sob o ponto de' vtsta de

que as eleições frequentes, a cada dois anos, por exemplo,

contr tbuem para o aperfeiçoamento das instituições cot t-
t tcas e democráticas Quanto mais o eleitor votar, melhor
será para a nenocr-acta.

Somos, portanto, pela incoincidência de eleições e manda
tos

Pela rejeição.
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2POO534-9 ROSA PRATA PMDB
**"''''*'''*~* PARECER *********

Entende o autor da presente emenda não dever o inciso
XVII r do artigo 70. do Projeto, que assegura o direito de
1icença remunerada à gestante, especificar a duração m~nima

da 1tcença. Na sua opinião, o carater desejável de permanen
cta do texto constitucional excluiria quantificações dessa
ordem.

é fato comprovado, contudo, a relevância que um períoclo
adequado de aleitamento tem para a saúde da população. Por
essa razão, consideramos necessário manter, na Carta Magna,a
definição do periodo minimo de cento e vinte dias para a
licença remunerada à gestante.

Pela rejeição.

2P00535-7 MAURO BORGES POC
********* PARECER *********

Emenda ao art. 39 e seus ,no sentido de fazer coinci-
dir a eleição e o mandato do Governador do DF com o do Presi
dente da Repúbl tca, e de criar ali câmara de vereadores em
vez de câmara legls1ativa

O Projeto procurou corresponder ãs expectativas po t í t tcas
e sociais do Distrito Federal, atribuindo-lhe virtudes ::los
Estados da Federação no que respeita ao aspecto institucio
nal. Desse modo, o referenc1al para duração de mandato há de
ser sempre o de Governador de Estado e respectivos deputados,
nunca o Presidênte da República. Por outro lado, o argumento
também serve para repudiar a idéia da Câmara de Vereadores I

acrescentando-se Que, no caso, a Câmara Legislativa jâ supre
papel dos adis e dos deputados estaduais.

Pela rejeição.

2POO536-5 MAURO BORGES POC
****"'**** PARECER *********

A presente emenda objetiva alterar a redação do art. 225
do Projeto de Constituição (Al.

A alteração proposta estabelece que a PQl i t tca habita
cional para o trabalhador rural deve ser implementada de modo
preferencial em núcleos comunitários, do tipo açr-ovt t a,

A implementação de um programa habitacional para o tra
balhador é fundamental para que ele possa viver com digni
dade Por outro lado, o incentivo à construção de habitações,
de modo a formar pequenas aglomerações em agrovil as, além de
reduzir os custos de implantação da infra-estrutura habita
cional, proporciona a v1vência comunitária das fami lias.

Por estes motivos, somos pela aprovação da Emenda

2POO537-3 JOSÉ TINOCO PFL
********* PARECER "'...."'***.'"

A emenda dá tratamento diverso, e mais favorável, a nú-
mero tndeter-mtnáve t de servidores, certamente com imenso
ônus para os cofres públicos.

Pela rejeição

2P0053B-l JOSÉ TINOCO PFL
*"''''****** PARECER *********

Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à emenda
no. 2p0041i-3 •--------------------------------------------------------- ..._-----------------

2P00539-0 JOSÉ TINOCO PFL
********* PARECER *********

A emenda propõe o acréscimo de cots parágrafos ao
art. 44. r-espect ivamente.

O primeiro. do número 16. estabelece que os órgãos cole
giados do contraditório administrativo são compostas de
igual número de representantes da fazenda pública e dos con
tr tbutntes

A representação paritária serve ao objetivo de conferir
legitimidade às decisões desses colegiados, pr-evamnco a
apreciação da matéria pelo judtctár to.

O segundo parágrafo, numero 17, pt"evê o direito ã de
volução em compensação automãtlca dos créd1tos contra a
fazenda pública, com os mesmos acréscimos legais a que estão
sujeitos os contribuintes.

Pelo sistema vigente, o exer-ctcto desse direito está.
condicionado à autorização prévia e expressa do poder tribu-
tante. .

Os preceitos propos tos , conforme esclarece o autor da
Emenda, têm O mérito de aperfeiçoar a estrutura e sistemática
atual, no tocante ao contr-aof tór to em matéria tributãrla.

A instância adequada ao trato da questão, entretanto,
não é o texto constitucional O fato de a ação administrati-
va ser ineficaz e causar pr-aj utzo ao contr-tnutnt e não impli
ca necessariamente a transposição do problema para a esfera
constitucional.

A solução reside na reformulação da legislação especHi
ca, para ajustá-la aos ditames do interesse público.

ConclUímos, em face do exposto. pela rejeiç50 da Emenda
número 2000539/0----------------------------------------------------------------------------.

2POO540-3 JOSÉ TINOCO PFL
********* PARECER ...******"'*

Pela rejeição, nos terro5 do parecer oferecido à Emenda
n. 2P00153-0

2POO54i-l ALÉRCIO DIAS PFL
**"'****** PARECER *********

A Emenda, se aprovada, retiraria os abusos de autoridade
do âmbl to de atuação do Ministério Público

Pela rejeição.

2P00542-0 ROBERTO VITAL PMDB
********* PARECER *******'+<*

A emenda em questão objetiva modificar a redação do &- 10
dO art. 51-

No Projeto da const í t utção, o parágrafo Bo. do art. 45,
já contempla plenamente a pretensão ao autor da proposta.

Diante do exposto. opinamos pela rejeição.

2POO543-B ROBERTO VITAL PMOB
...******** PARECER *********

A emenda em apreço intenta substltulr, no art. 205,
20 , do Projeto de Constituição, a expressão 1l1avra" por

.HexP1oração m~neral do solo e do subsoio ". O artigo cHado



diz respe i to a participação do proprietário do solo nos
resultados econômicos da atividade extrativa mineral.

A expressão "exploração mineral li proposta tem, tecnica
camente, conotação d t at f nt a Por exploração de umajazida mi
neral entende-se, geralmente, a fase inicial de prospecção
(busca), com a utilização de metodos geoquímicos e geofísicos
e outros, mais a fase de pesquisa, voltada para a quantifica
ção do depósito mineral e a verificação de sua exequibilidade
econômica ürs t tnçue-se , pois, largamente, a exploração da
lavra, que é o modo tradicional do apr ove r t amento mineral
no Pars e o pr tnc tpa l regime legal consagrado na legislação
or-dtnar í a e constitucional entre nos

Dai por que se assegura ao suner r ictár to oar-t tcipação
nos resultados da lavra, etapa que todo o ordenamento
jurídico-mineral brasileiro procura disciplinar com zelo e
especial atenção, em face do conteúdo econômico dos direitos
que gera e dos elevados investimentos requeridos do
minerador

Isto posto, não procede a emenda, que deve ser

REJEITADA

2P00544-6 IVO MAINARDI PMOB
********* PARECER *********

A Emenda do Constituinte Ivo Mainardi pretende inserir
um dispositivo no Projeto que determine a aplicação anual ,por
parte dos Estados, de "cinco por cento da receita de bens im
postos na implantação, manutenção e desenvolvimento de esco-
las de ensino tecnico agropecuário" Propõe ainda para-
do Artigo em questão, c í sponco sobre a localização dessas
dessas escolas nas areas rurais. Exp tca o Constituinte que
a vinculação "decorre da obr rqaçãopúbt í ca de manu
tenção desse investimento de natureza tipicamente
social, cujo retorno interessa a toda nação". Argumenta
que "nada mais importante do que a institucional í zação do
ensino açr-opécuar-f c onde serão reconhecidas 05 méritos histó
ricos do agricultor brasileiro, levantados os seus problemas
administrativos, técnicos e de mercado Por intermédio do en
si no agropecuár ia, cont inua o Par 1amentar, p'retende-se recupe-

~6~d~~Õ~~m~~cg~c;;m~~~e~~~v~~~~;~~~op~~s~~~~O~t~e~~~d~~eec6~
nOmicas'. A vinculação de recursos federais para o ens ino,
única aprovada até agora pela Assembléia Nacional Constituin
te, é filha da famosa e bentazej a Emenda Calmon e objetiva
realizar po t t t tcas de educação mais plenas, realistas, que
atendam às necessidades do Pais. O ensino tecnico agropecúa
rio sera certamente contemplado nos planos federal ,estadual e
municipal dada a sua importância e urgência para o nosso de
senvo1vimento, não cabendo à Constituição regulamentar, de
compor a vinculação de recursos, ainda mais ao nível dos Es
tados-membros cujas Constituições disporão sobre a matéria

Pela rejeição da Emenda

2POO545-4 IVO MAINARDI PMDB
********* PARECER *********

Intenta o eminente Constituinte Ivo Mainardi incluir pa
rágrafo 30. ao art. 236 do Projeto de Constituição (A) para
assegurar aos trabalhadores rurais o mesmo regime trabalhis ...
ta, previdenciário, assistencial e de aposentadoria dos de
mais t r-aoaj nadcr-es , inclusive quanto ao processo competência
judicial e prazo prescricional cuja contagem inicia-se a par
tir da lesão ao direito subjetivo

O ProJeto, em seu art 70, "caput ", já atende suficien
temente a proposta.

Pela rejeição

2P00546-2 IVO MAINARDI PMOB
********* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no. 2p01943-9.

2P00547-1 IVO LECH PMOB
******"'** PARECER *********

A Emenda propõe a inclusão de um parágrafo ao Art 217,
com o objetivo de garantir o acesso adequado aos veiculas de
transporte coletivo às pessoas deficientes

Fundamenta-se no di rei to de i r-e-vi r que deve poss í e n i
tal" aos deficientes a locomoção aos estabelecimentos de ensi
no, às tnstutcões de hab t 1t t acão/r-eant 1t t ação , aos locais de
trabalho, etc

No momento em Que se ar 1rma, na compreensão do nosso po
vo, a consciência da necessidade de integração social dos de
ficientes. permitindo-lhes a par t i c tpação efetiva na vida co
raunt t ár ta , e importante que o texto constitucional contemple
a exigência de normas de construção dos veículos de transpor
te coletivo ou de adaptação dos ja existentes, para que esses
br-asi te tr-os possam buscar as atividades que lhes assegurem o
exer-cicto pleno da cidadania.

2POO54B-9 IVO LECH PMDB
********* PARECER *********

A emenda proposta subst rtuí o texto do item II do
artigo 233, com o objetivo de expl lcitar a ass í st ênc ta
natural à saúde e conferir prioridade à aplicação de métodos
alternativos de prevenção e recuperação, no sentido de se
alcançar, de fato e de direito. a universalização do Sistema
Unico de Saúde, com plenitude de acesso aos seus serviços,
alopatas ou não, sem d í scr tmtnação A just tr tcat tva
apresentada se fundamenta na necessidade de atendimento
especifico aos mais necessitados e aos que moram no interior,
distantes de hospitais e medicamentos, no reconhecimento da
prática popular de terapias naturais, com sucesso; na
constatação da insuficiência da medicina alopática e de seus
efeitos colaterais danosos As razões são verdadeiras e a
iniciativa e louvável. No entanto, o brasileiro, de um modo
geral, só usa as terapias naturais quando não obtém um
tratamento a topât ico , que e a sua meta A crença popular nos
medicamentos quimloterâpicos é suficientemente forte para
orientar a aplicação dos recursos públicos, sempre escassos,
nesse sent i do

Ademais, sej~ qual for a terapêutica adotada, é
importante que a prioridade seja concedida às at ividades
prevent ívas de doenças Antes conservar a saúde do Que ter de

41

recupera-la. Destarte, a substituição proposta fica
prejudicada em aspecto de fundamental importância.

Pela rejeição.

2P00549-7 IVO LECH PMDB
********* PARECER *********

A presente emenda ampl ia os papéis do Poder Público
de forma a que seja garantido não apenas o "preço minimo
necessário para cobrir os custos de produção ... 11 mas também
as políticas adequadas de estlmulo ao desenvolvimento do
setor agrícola brasileiro

Como a emenda 2pOO434/2, no mesmo teor," mais abrangente,
foi aproveitada, somos pela aprovação desta proposta com a
redação da emenda acima mencionada

Pela aprovação.

2P00550-1 IVO LECH PMDB
*****"''''** PARECER *********

A Emenda propõe a i nci usão de um tercei 1"0 parágrafo ao Art.
214, com O objetivo de garantir às pessoas portadoras de de
ficiência o acesso adequado aos logradouros públicos, aos
edifícios púb l icos e aos particulares de frequência aberta ao
público.

Fundamenta-se no direito de ir-e-vir que deve ser assegura
do a todos os cidadãos, inclusive aos deficientes, permitindo
a estes, através das normas de construção a serem estabeleci
das em lei, o "acesso à educação, à habilitação/reabilitação,
ao trabalho, etc.. "

No momento em que se afirma, no espírito do povo brasilei
ro, a consc tênc i a da necessidade de integrar os deficientes à
sociedade, possibilitando-lhes a participação efetiva na vida
comunitária, é importante Que o texto constitucional contem
ple a exigência de normas de construção adequadas a esses
brasileiros, de modo a que possam buscar as atividades que
lhes assegurem o exercício pleno da cidadania.

2POO551-9 DIRCE TUTU QUADROS PTB
********* PARECER ***"'*****

Não se justifica, a nosso ver, a permissão contida na e
menda, devendo-se conferir tal providência, se for o caso, à
legislação ínfraconstitucional.

Pela rejeição.

2POO552-7 DIRCE TUTU QUADROS PTB
******u* PARECER *********

A presente Emenda estipula a realização de eleições
gerais, em 15 de novembro de 1988, e fixa em 15 de março de
1989 o término dos mandatos dos atuais Presidente da Repúbli-

ca, Governadores, Vice-Governadores, Prefeitos, Vice-Prefei
tos, Vereadores, Deputados Estaduais, Deputados Federais e
Senadores.

Entende sua autora que as eleições gerais são uma imposi
ção da atual crise moral, pot Itica e econômica Que avassala a
Nação

Apesar das louváveis intenç5es de sua autora, e em que
pese a posição pessoal do relator, favorável à realização de
eleições gerais após a promulgação da ccnst t tuf cão, não pode
mos apoiar a emenda apresentada, em função da decisão da Co
missão de Sistematização sobre o assunto.

Pela rejeição.

2POO553-5 OI RCE TUTU QUADROS PTB
********* PARECER *********

A emenda propõe que o número de Deputados, por Estado ou
pelo Distrito Federal, seja calculado em relação ao número de
eleitores em cada unidade da Federação.

Tradicionalmente~ aquele número tem sido estabelecido em
proporção com a população (ver: const t tutçõas de lB91, 1934,
i946 e 1967, e Emendas Constltucionais de 1965, 1977, 19B2 e
1985), com a única exceção ocorr1da com a Emenda Constitucio
nal no 1, de 1969, outorgada pela Junta Milltar.

Continuemos com a tradição cpnstituclonal brasileira. O
número de Deputados deve ser fixado proporc1onalmente ã popu
lação.

Além do número total, devem ser indicados os limites má
ximo e mínimo.

Pela rejeição, face ao acolhimento da emenda no.
2P-01.B63-7.

2POO554-3 ULOURICO PINTO PMDB
*"'*"'*"'*** PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do Parecer à emendan.
2POO2-16-1, de autoria do Deputado Aloysio Teixeira.

2POO555-1 TEOTONIO VILELA FILHO PMOB
****.**** PARECER *********

O artigo 28, das Disposições Transitórias do Projeto de
Constituição, ordena a aplicação, no Nordeste, no decorrer de
vint-e anos contados a partir da promulgação da Constituição,
de c tnquent a por cento dos recursos orçamentários da União
destinados à região. A emenda sob exame objetiva especificar
que tal aplicação dar-se-á na razão semi-árida do Nordestg e
em programas de natureza social

Consideramos pertinentes as espec í f í cações propostas,
razão por Que nosso Parecer é favorável à aprovação da
emenda.

Pel a aprovação.

2POO556-0 TEOTONIO VILELA FILHO PMDB
****"'**** PARECER *********

Prop5e a emenda que dos recursos destinados a apt i cação em
programas de fi nancí amento ao setor produt ívo das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições
financeiras de caráter regional e de acordo com os planos
regionais de desenvolvimento (art 188, I, "c"), seja a meta
de alocada na região seml-rár tda do pot ~gono das secas,
em programas de preparação da região para a convivência com
a seca.

Considera o autor da emenda um eqlJivoco de cinco séculos
de pot i t tca para o Nordeste o combate à seca, como se
fosse possível modificar o clima da região. Para o autor, é
preciso fortalecer a economia do semi-árido, como forma de
contr tbutr' para o desenvolvlmento regional, o Que, em seu



entender. s6 é poss rve l com a aplicação maciça de recursos na
reg1ão

Não ha como discordar do autor, Quando afirma que a reo
rientação polHica da ação governamental, com vistas ao for
talecimento da economia do semi-árido, terá assegurada sua
er tcácta , na medida em que tiver como suporte a canalização
de recursos em valores significativos e de forma continuada
no tempo.

Consideramos, assim, oportuna e inteiramente legitima a
medida preconizada na emenda, razão por que votamos pela
aprovação.

2P00557-B TEOTONIO VILELA FILHO PMOB
********* PARECER *********

~ objetivo da emenda ordenar a fixação em lei da relação
entre a maior e menor remuneração da administração públ tca,
Observados coro 1 imites máximos os valores percebidos como
remuneração por membros do Congresso Nacional, Ministros do
Supremo Tribunal Federal e Ministros de Estado e seus cor-r-es
pondentes nos Estados e Munic~pios

Embora consideremos vát tca a argumentação do autor,
parece-nos Que a mataria deve ser objeto de legislação
ordinária.

Pela rejeição

2P0055B-6 TEOTONIO VILELA FILHO PMDB
********* PARECER *********

A Emenda propõe o acréscimo de paragrafo único ao artigo
35 das disposições transitórias, no sentido de f1xar piso
sa 1ar i a1 para a remuneração do professor.

O proponente justifica a medida alegando ser a educação
o setor que mereceu do constituinte atenção e prioridade na
única exceção para a vinculação de recursos orçamentários.
Da~ o estender-se aos educadores a mesma prioridade,
sobretudo quando os salários pagos aos da zona rural são até
vexatórios

O relator é de parecer Que o texto constitucional não
permite qualquer vinculação a piso salarial, votando assim
pela rejeição da emenda.

2POOSS9-4 H~LIO COSTA PMOB
********* PARECER ****"'****

A emenda do ilustre Constituinte visa a modificar a reda
cão do parágrafo 30 do artigo 44 do Projeto. Na verdade, nem
todo ato de improbidade é considerado cr-rme , razão pela qual
as questões específicas devam ser crtsc tp t i nadas pela legisla
ção ordinária.

O elenco de punições previstas no texto são sut í crente
mente rigorosas, sua forma e gradação sasiamente, foram reme
tidos à lei

Ante o exposto, opinamos pela Rejeição.

2POO560-B ASDRUBAL BENTES PMOB
*******"'* PARECER ********'"

Pretende a Emenda alterar a redação do inciso II do
artigo 188 para incluir os territórios na percepção da
parcela de 10% do IPI destinada a compensar as isenções do
reM na exportação.

Tal modificação é justificada pelo autor com a histórica
exportação de manganês do Amapá.

Entendemos que tal parcela deve ser destinada apenas aos
Estados e ao Distrito Federal, uma vez Que os territórios
percebem seus recursos financeiros diretamente da União

Pela rejeição.

2POO561-6 FERNANDO BEZERRA COELHO PMOB
******"'** PARECER **"'*****.

A emenda tem por Objetivo a supressão do artigo 13 do
Projeto, Que obriga às empresas de mais de c ínquenta emprega
dos a reservar ao menos 10% dos cargos de seu quadro de pes
soal a trabalhádores com mais de 45 anos de idade

O dispositivo em questão encontra-se inspirado na neces
sidade de defender a parcela de trabalhadores de mais idade,
flagrantemente discriminada no mercado de trabalho. Contudo.
é fato que tal defesa não pode ser implementada pela obriga
toriedade completa de reserva de postos de trabalho. Inúmeras
empresas, como assinala o autor,pelas características r ts tcas
da at ividada Que desenvol vem, não podem empre,gar trabal na
dores acima de certa faixa etária. Por outro lado, a evolução
demográfica da popul ação economicamente at tva pode produzi r
conjunturas em que o percentual da força de trabalho na faixa
etária protegida seja, inclusive, inferior a 10%.

Deve caber, portanto, à legislação ordinária, a defini 
ção de fórmulas mais realistas para a proteção do mercado do
trabalhador mais idoso.

----------------~:~~-~~~~~~~~~-~~_:~:~~~:_-----------------------------------
2POOS62-4 FERNANDO BEZERRA COELHO PMOB
********* PARECER *********

A presente emenda tem como objetivo retirar do texto
constitucional a1guns pr-f nc'iptos considerados restritivos e
prejudiciais ao desenvolvimento do setor mineral: a 1 imitação
do acesso de capitais estrangeiros ao setor mineral e a
imposição de um prazo fixo para a exploração. Defende-se a
eliminação de restrições ao capital estrangeiro com base na
declaração de que nosso Pats é carente de cac t re ts e não tem
como desenvolver sozinho todo o setor mineral. A oposição à
determinação de prazos fixos para exploração baseia-se na
previsão de Que a imposição de prazos induziria as empresas a
embarcarem em estratégias imediatistas de produção.

A eliminação desses pr-tnc'ip tos , no entanto, contraria o
esptr t'tc das idéias aprovadas na Comissão de Sistematização,
Que foi o de exercer o maior controle poss ive l sobre a
exploração mineral e concentr-á-ta nas mãos de brasileiros ou
empresas bras f Teiras.

Além disso o constituinte suprime os 10. e 20. do
artigo 206, que contêm dispositivos considerados importantes.

---------------_:~~:~~~~:-~:~~-~:~:~~~~-------------------------------------
2POOSB3-2 FERNANOO BEZERRA COELHO PMDB
**"'****** PARECER *******"'*

Pela reje,çâo, nos termos do parecer oferecido a emenda

~---------:~~2:2~~---------------------------------------------------------
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2POO564- 1 FERNANDO BEZERRA COELHO PMOB
"'*01<"'***** PARECER "'********

A emenda acrescenta inciso ao art 13 das Disposições
Gerais e Transitórias do Projeto, com o objetivo de antecipar
a vigência do art 188, inciso, I, allnea "CU, para a data
de promulgação da Constituição.

Embora louváveis os propósitos do autor, cumpre assina
lar que os recursos previstos no dispositivo sob exame se
dest mam aos setores produtivos das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, para aplicação em programas de financiamento,
tudo em conformidade com o que dispuserem os planos regio
nais de desenvolvimento. Esta nova s tst emát ica, ainda a ser
definida, difere substancialmente da sistemática de apt tcacão
do Fundo Especial, a que o autor da emenda se reporta.

Em razão do exposto, votamos pela rejeição da emenda.

2P005BS-9 MOYS~S PIMENTEL PMOB
**"'***"'** PARECER "'********

A Emenda, permitindo a indefinida recondução dos jUlzes
temporários, acabaria provavelmente com sua temporariedade.

Pela rejeição

2POOS66-7 ANTONIO PEROSA PMOB
********* PARECER ***,..*~***

A Emenda apresentada propõe alterações no Artigo 204,
Que apresenta d t spcs rções sobre a f' rxação de tarifas para os
serviços públicos O autor da emenda entende que as tarifas
não devem financiar a expansão ou o crescimento da empresa
provedora, razão pela qual não deveriam mc luf r o custo do
melhoramento dos serviços.

Acreditamos Que a despeito das objeções Que possam ser
levantadas contra o financiamento das empresas de serviços
púb l í ccs via lucros, há Que se considerar o atual problema de
esgotamento das demais fontes de financiamento. Tendo em vis
ta o estado de superendividamento do governo (e até de muitas
empresas do setor privado), o persistente crescimento dos dá
ficits do setor públ tco, e a resistência da opinião púb l tca
contra os aumentos de impostos, a pol 'i t tca tarifária permane
ce talvez o último instrumento viável de expansão dos servi
ços públicos,

Peja rejeição

2POOS67-S ZIZA VALADARES PMDB
********* PARECER *********

Em que pese à boa i ntenção do autor. de proteger os
pequenos empresários que se endividaram durante a vigência do
Plano Cruzado, a matéria não é recomendada pela técnica Le
gislativa para introdução em texto Constitucional, devendo
ser tratada através da legislação comum.

Pela rejeição

2POO56B-3 MAURO BORGES POC
********* PARECER *********

A presente emenda tem como objetivo assegurar a
compatibilização das mu t t tpl aa oportunidades de
aproveitamento dos recursos n'i dr-fcos . A falta desse tipo de
planejamento no passado tem causado enormes preju~zos soci
ais, econômicos e ambientais ao Pals. Como diz o constituinte
autor da emenda, é preciso analisar o curso d'água como um
todo, reconhecendo sua utilização para navegação, irrigação,
equ t l tbr to ambiental, fonte de alimentação, geração de
energia etc..

A obediência a esse pr-tnc tp to já estã prevista no
Projeto da Comissão de Sistematização, no artigo 23, 1nc1SO
XVIII, que estabelece Que a União deverá instituir um sistema
nacional de gerenciamento de recursos hldricos e definir
critérios de outorga de dtr-e i tos de seu uso.

Conclufmos pela rejefção.

2POOS69-1 DIRCE TUTU QUADROS PTB
********* PARECER *********

Visa a Emenda a incluir dispositivo Que faz considerar
toda empresa ou fundação de que o Estado possua ações ou
cotas, seja sócio ou membro, pessoa jur~dica de direito
público e sujeita à legislação pertinente, com orçamentos
obrigatoriamente incluídos nas leis orçamentárias.

Tal proposição já consta do inciso Ir do 30. do artigo
194 do Projeto, que manda Que a Lei orçamentária anual
compreender o orçamento das estatais.

Pela rejeição

2POOS70-S MÁRCIA KUBITSCHEK PMDB
********* PARECER *********

A emenda modifica o 20 do artigo 263, permitindo a
dissolução, pelo divórcio, do v mcul o matrimonial, nos casos
expressos em lei, após um ano de casamento ou, Quando compro
vada a separação de fato por mais de dois anos

Cabe ressaltar que, uma vez permitido o divórcio após um
ano de casamento. torna-se desnecessária a complementação

referente à separação de fato por mais de dois anos, urna vez
que o prazo menor está contido no maior.

Somas pela rejelção, n50 apenas pelo citado no parâgrafo
anterior, mas tambem por cons tder-ar-mos que a Emenda contraria
a orientação da comssêo de Sistematização.

2P00571-3 MÁRCIA KUBITSCHEK PMOB
********* PARECER *********

O artigo 53, das Disposições Gerais e Transitórias do
Projeto de Constituição, torna sem efeito as autorizações.
concessões e demat s titulas atributivos de direitos minerá 
r-roa.cujos trabalhos não hajam sido iniciados nos prazos le 
gais ou permaneçam inativos na data da promulgação da Cons 
t t tutçãc. A emenda sob exame objetiva postergar a medida até
a data da promulgação da lei que d í sc f pl ine a pesquisa e a
lavra de recursos e jazidas minerais.

Efetivamente, tem razão o eminente autor ao observar que
na forma atual, o dí spos t t tvo provocaria uma verdadeira "cor
rida" ao Departamento Nacional de Produção Mineral, que s6
traria prejulzos às pequenas e médias empresas do setor.

Por cons1derar, portanto, Que a proposta aperfeiçoa o
texto do Projeto, nosso parecer é pela aprovação da emenda,
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2P00572-1 MÁRCIA KUBITSCHEK PMDB
.... "''''''' ... '''*** PARECER *"'*******

Prevê o item r n do ar t 237 do Projeto de Ccns t t tu í ção
que a aposentadoria por tempo de serviço poderá ser concedida
com tempo inferior ao estabelecido no Hem I do referido
artigo (35 e 30 anos, respectivamente) "pe lo exercício de
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou
perigoso. conforme definido em lei "

Ao citado e1enca, a presente emenda pretende
acrescentar, também, a exercício de trabalho real taaco com
Il compr ovado desgaste físico e emocional"

Entendemos, todavia, que a hipótese de exercício de
trabalho com "comprovado desgaste físico e emocional" jã está
prevista naquela do exercício de trabalho "penoso", a que se
refere o mencionado Hem UI do art 237 do Projeto de
Constituição

Pela rejeição da emenda

2P00580-2 ORLANDD BEZERRA PFL
********* PARECER *********

A presente emenda visa a incluir no artigo 46 do nosso
projeto um dispositivo facultando a aposentadoria voluntária
após 20 anos de serviço, com proventos proporcionais.

Em que pese a argumentação do autor, de que a sua pro
posta objetiva atender os anse rcs de grande massa dos servi
dores públ í cos , não podemos concordar com tal hipótese Na
verdade, nosso pats não comportaria um afastamento tão preco
ce de parte de sua força de trabalho no âmbi to do serv rcc DÚ
bl1CO Por outro lado. tal medida acarretar la um ônus bastan
te pesado aos cofres da U01ão

Enfim, uma aposentadoria tão prematura forçaria aqueles
servidores procurarem nova opor-tunrcace de trabalho, uma vez
que estariam ainca aptos para cont muar-em exercendo uma nova
atividade.

Pela rejeição.

Emenda consideramos pertinentes as rasões apresentadas p
elo autor, julgando que a materia escapa ao ânbito const t tu
c iona t , devendo ser tra.tada em normatização curta

Pela rejeição da emenda

2P00582-9 DRLANDD BEZERRA PFL
~"'*~****f+: PARECER *****""***

A emenda propõe que os Deputados Federais sejam e l e i tos
em conformidade com o sistema do voto distrital mvst o , o
eleitor teria direito a dois sufrágios: uma para o cand idato
do distrito eleitoral e outro para um dos candidatos "gerais"

Pela rejeição, nos termos do parecer à emenda no.
2P01600-6

2P00586-1 FRANCISCO RDLLEMBERG PMDB
********* PARECER ******** ...

A Emenda propõe acr-éscimo de artigo, ao Ato das DispOS1
ções Transitórias, pelo qual e criada a Comissão de Redlvisáo
'rer-r r tor í a t , composta por membros do Congresso Nacional e do
Executivo. com a finalldade de apresentar estudos e antepro
jetos de redivisão territorial, bem como solucionar as ques
tões de limites pendentes entre os Estados.

2P00585-3 FRANCISCD RDLLEMBERG PMDB
***"'***** PARECER *********

A Emenda tem como obj et i vo a 1t erar a redação do i nci so I
do art. 228 do Projeto de const t tutção , que trata do S,stewa
Financelro Nacional.

Preferimos aprovar a modificação a esse ar t rço proposta
pelo Constituinte Afif Domingos, atráves da Emenda 2P01796-7.
vez Que aperfeiçoa a toe i a original

Pela rejeição

PFL2P005B' -1 ORLANDD BEZERRA
""*****:;.** PARECER *"'*******

2P00587-0 FRANCISCD ROLLEMBERG PMDB
********* PARECER *********

A proposição, de acordo com a detalhada justificativa que
a acompanha, objetiva a r-etncor-por-açâo ao Estado de Sergipe
de área territorial atualmente sob a Jurisdlção do Estado da
Bahia

Apesar da densidade da argumentação expend1da pelo i lustre
constituinte proponente da emenda, Senador Francisco Rollem
berg' ver1fica-se que a mater t a , por suas car-act er-rst tcas ,
não se· enquadra ent re as que devam ser obj eto de norma cons
titucional, podendo a questão ser solucionada tanto pela via
judicial corno pelos cr i tér tos de at t er-açãc da base territo
rial dos Estados, contemplados no Projeto

2P005B4-5 CLEONÂNCIO FONSECA PFL
********* PARECER *********

A Emenda sugere modificação no art 268 e par-açr-aros 10
e 20 Propõe a supressão dos vocábulos". originários "do
caput do art. 268, e" e do Mlnistério Publico" do parágra
fo referido artigo No que se refere ao paragrafo 20 sugere
a tnc l usão da expressão". por empresas nacionais "após
o vocábulo 1' •• efet tvaca . 11 e a supressão da expressão"
com autorização do Congresso Nacional. "A emenda f 01 regei
t ada .po í s acatou-se a proposta contida na emenda de nO
2P01471-2, apresentada pelo nobre constituinte Alceni Guerra,
que moote tce a redação do caput do artigo 26B, suprime o
10 por J8 estar a matéria contemplada no artigo 158 do
Projeto(A)da Comissão de Sistematização e oar-açr-aro 20 por
estar o tema previsto no artigo 206 do mesmo projeto

AssIm. op mamos pela rejeição da emenda

A emenda objetiva incluir no tnc i so IV, do artigo 70., do
Projeto de const itutcão.a seguinte redação

"Nenhuma pessoa de direito públ ico ou pr rvauo , federal,
estadual ou municipal, poderá, a qualquer t t tu t o , ressarcir
cont r apr-es t ação salarial inferior àquela estipulada para o
sa lar to mínimo, sob pena de responder, pelos seus atos, c tv i t
ou cr' trrrl na l mente"

porquanto sua intenção seja meritória e altamente mor at t-
dera, a matéria diz respeito aos servidores públicos e já
está disciplinado em capHulo pr-opr to

2P005B3-7 JDÃO DE DEUS ANTUNES PDT
**"'****** PARECER *********

A presente Emenda do nobre const í turrrts João de Deus An
tunes quer incluir no Ato das Disposições Constitucionais Ge
rais e Transitarias, dispositivo que dê atividade à atual Di
visão de Censura de Diversões Púb11cas, ate Que se 1nstale o
novo orgão de classificação das diversões e espetaculos pú
blicos, garantindo, ainda, o direito de opção aos ocupantes
do cargo de Censor Federal, do Departamento de Pol íC12 Fede
ral, entre permanecer nessa unidade ou ingressar na institui
ção a ser criada Justifica o ilustre Constituinte que não e
razoavel promover o vazio institucional na transição normat r
va e executiva, nem tampouco ignorar os direitos adquiridos
daqueles servidores. Justa e correta a pr-ovtdênc i a da Emenda.
somos por sua aprovação

Pela aprovação

2POO574-B CÁSSID CUNHA LIMA PMDB
********* PARECER *********

A presente emenda modificativa, referente ao parágrafo
úm co do artigo 267,v1sa a reduzir, de sessenta e cinco para
sessenta anos, a idade dos idosos que terão, garantido, o
transporte urbano gratui to

A emenda não traz uma justificativa, Que, segundo o in
formado, será feita oralmente em Plenário

Pela rejeição, por se tratar de assunto pertinente a le
gislação ordinária.

2P00579-9 DRLANDD BEZERRA PFL
****** ...** PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda
2P01298/1

2P00573-0 CÁSSID CUNHA LIMA PMDB
********* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no 2pOOB77-9.

2P0057B-4 MARIA LúCIA PMDB
********* PARECER *********

A presente emenda visa alterar o inciso II do art 49 in
cluindo o termo "vereador" Alega a ilustre Constituinte que
sua proposta corrige uma jnjustiça para com os servidores pú
bl tcos que, pelo referido d t spos t t í vo , teriam o direlto
de se elegerem vereadores cassado. Cumpre-nos esclarecer que
não e este obj et ivo do inciso I1 do art 49 o mesmo, ao con
trário do que cogita a autora da presente propos t a , bener tc ia
o sarv tdor- público eleito vereador, que não será obrigado a
optar pela remuneração do cargo, emprego ou funções que ocu
pa e ainda poderá acumula-la com a remuneração de vereadore

Desse modo, não há como acatar a pretensão presente

2P0057B-l MARIA LúCIA PMDB
********* PARECER ****"'****

Refere-se a presente emenda ao artigo 264 do Projeto de
Constituição (A), e acrescenta ao texto do ct taco artigo exi
gência de garantia à vida desde a concepção.

A justificativa enfatiza o descaso a que é relegada a
maioria das mulheres brasileiras, principalmente as de baixa
renda e as residentes em zona rural, no que tange ao atendi
mento pré-natal

A falta de programas especHicos para proteção ã gestante
e à cr i ança que e 1a conduz no vent re é danosa à saúde da
mãe e do filho, diz a justificativa

E conclui alertando para o fato de que "é preciso cui
darmos de nossas crianças desde a concepção a fim de que não
tenhamos no futuro uma nação de pigmeus desnutridos"

Somos pela rejeição, nos termos do parecer oferecido
Emenda no. 2POO070-3

2P00575-6 MARIA LúCIA PMDB
********* PARECER *******"'*

Pretende a autora que a exigência de dom'lc t t to elei-
toral seja de seis meses nas eleições municipais e doze meses
nas estaduais e federais

Entendemos que a vigência deve ser de seis meses para os
candidatos disputarem Qualquer cargo eletivo Não concordamos
com a modificação proposta

Pela rejelção

2POO577-2 MARIA LúCIA PMDB
********* PARECER *********

A nobre Constituinte Maria Lúcia apresenta Emenda aditando
ao 20 do Art. 251 vinculação de recursos das receitas fe
derais,estaduais, muntcf pa t s e do DF para aplicação na pr-odu
ção e divulgação da Cultura Brasilelra Argumenta a Parlamen
tar que o i ncent tvo à Cultura, por parte dos poderes Públi
cos, atende tias necessidades de opor-tun izar a todas as ca
madas da população car-t í ctpacão direta na criação e desenvo
vimento de eventos culturais" Informa, ainda, que, "mais do
que em qualquer epoca , os menores jovens e adolescentes de
hoje necessitam de amplas alternativas de lazer e formação
profissional e cultural, sem o que se transformam em v tt tmas
do ócio e do ópio, da falta de perpectivas que conduz a insa
tisfação. à r-ebe t ia e ao desaj us t e emocional e social 11 Pro
cedentes e corretas são as razoes da Constituinte.Entretanto,
tem sido o comportamento desta Assembleia não escrever no
Projeto vinculações orçamentárias para qualquer setor de ação
do Estado (com execeção da "prioridade Educação U

) , o que se
ria um pr-oceder- sem fim, culminando na tnat t tuc tonat í zacâo de
mandamentos alienados das múltiplas realidades nacionais e na
tnv t ab t t t aação dos or-cament oa públicos A aplicação dos recur
sos na produção e divulgação dos bens e valores culturais
brasileiros constará dos planos e políticas públicas consoan-
te às exigências de cada lugar, grupo e cultura, não sendo
razoável prever vinculação genérica e imutave1 a nível
constitucional.

Pela rejeição
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2POO588-8 JOSE MAURícIO POT
****"'*"'** PARECER *********

O Art. 50 do Ato das Disposições Transitórias, em seu
10 •• declara Que a anistia "somente gerará efeitos finan

ceiros a partir da promulgação desta Constituição, vedada a
remuneração de qualquer espécie em caráter r-etr-oat tvc'".

Contra essa regra geral se choca a Emenda em exame. Que
visa assegurar a todos os parlamentares no ressarcimento fi
nanceiro automático de todas as remunerações parlamentares,
fixo, ajudas de custo diversas e subsidias extraordinários,
até o último dia dos mandatos para os quais foram eleitos,
como se em exerctcto estivessem em sua plenitude".

O parecer é pela rejeição da Emenda.
Brasl11a, 19 de janeiro de 1988.

Const í tuí nte NELSON CARNEIRO
(*) O Senhor Relator Bernardo Cabral declarou-se impe

dido de oferecer parecer sobre a presente Emenda.
~----------------------------------------------------------------------------

2PDD589-B JOSé MAURICIO POT
********* PARECER *"'*******

A Emenda em apreço objetiva a mudança, no parágrafo 30
do artigo 169 do Projeto, de expressão que acresce à finali
dade de defesa c tv t 1 do corpo de bombeiros, "missões especi
ficas"

A nosso ver não cabe o texto constitucional, o acresci mo
proposto. A especificação das finalidades do corpo de Bombei
ros compete, com mais propriedade, aos seguimentos da corpo-
ração. .

Pela regeição da Emenda.

2P00590-0 JOSé MAURICIO PDT
********* PARECI:R *********

A Emenda propõe o acréscimo, ao ato das Disposições
Transitórias, de artigo pelo qual os eleitores dos antigos
Estados do Rio de Janetr-o e da Guanabara serão chamados a se
manifestarem sobre o fusão das duas unidades federativas, em
consulta plebiscitária, a ser real taaoa juntamente com as
eleições municipais de 15 de novembro de 1988

Concluímos pela aprovação da proposição na forma da E-
menda No. 819/4

2P00599-3 MANOEL MDREIRA PMDB
******"'** PARECER *********

A fórmula de escolha do Procurador-Geral da República,
conforme estabelecido no texto do Projeto melhor atende ao
interesse núbt tco e à conveniência do or-ção

As demais alterações sugeridas pela Emenda não
aperfeiçoam o texto do projeto que, de maneira sistemática e
harmônica dispõe sobre a estrutura do M1nister10 Públ tco.

Pela rejelção.

2POOBDD-l RUBEN FIGUEIRÓ PMDB
********* PARECER ******"'**

A emenda Objetiva a modificação da redação do inciso XVI
do art. 59 do Projeto de Constituição "A", que atr tbuí compe
tência exclusiva ao Congresso Nacional para "autorizar a ex
ploração de r í queaas minerais em terras indígenas"

O autor da emenda propõe que a exploração seja fiscal i
zada e controlada pelo Congresso Nacional.

Pela rejeição da emenda, por ser melhor a redação do
Projeto.

2PD0601-9 MIRALOD GOMES PMDB
********'" PARECER ****"'***'"

A presente Emenda Mocf1ficativa altera o caout do Artigo
266, baixando de 18 para 16 anos a cara-j imite de
tnímput abt t idade de menores

A Emenda e justificada pe l a conctusão de que, na
sociedade de antigamente, um menor de 16 anos era ainda uma
criança, mas na sociedade de nossos dias, as pessoas na
citada faixa etária ja prat í cam atos de adultos e devem, por
tal motivo, estar sujeitas também à responsabilidade penal.

Somos pela rejeição. nos termos da Emenda no 2P02044-S.

2POOB02-7 NESTOR DUARTE PMDB
****"'**** PARECER *********

A emenda em apreço altera o inciso XXVI do artigo 70
estabelecendo a prescrição da ação trabalhista no prazo de
3 anos, conforme o que dispor a lei.

Somos pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à
emenda coletiva no. 2p02038-1.

PMDB

PMDB

for
in-

2POOB04-3 NESTOR DUARTE
.*******'" PARECER *********

Trata-se de emenda aditiva e, como tal, teria de
neeer argumentos tão fortes que movessem a aceitar-se o
f l ar- de texto que se quer "enxuto".

Pela rejeição.

2P00603-5 NESTOR DUARTE
*.******* PARECER **"'*"'*"'**

A emenda SUbscrita pelo ilustre Constituinte Nestor Duarte
visa a acrescentar ao artigo 40. do Ato das Disposições
Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto de Consti
tuição, a reeleição para os atuais Prefeitos e Vice-Prefeitos
das Capitais. quando a orientação pr-adomtnant e é de evitar, a
qualquer nível, a reeleição

O parecer é pela rejeição-----------------------------------------------------------------------------r

No nosso entendimento a alteração preconizada não afeta
o conteúdo do d í spcs t tovo No que toca ã forma, optamos pela
constante no Projeto.

Pe1a rej ai ção da emenda

2PDD591-8 AécIO DE BORBA POS
*****lIo*** PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido á emenda
2P00171-8

2PDD592-B AÉCIO DE BORBA PDS
*.*"'***"'* PARECER *****01<***

Visa a emenda a substituir a última palavra do inciso
31, do artigo 60., capt tuto , I, r t tuto r r , do projeto de
const í tutção - esportivas - por desportivas.

2P00593-4 AÉCIO DE BORBA PDS
**.****** PARECER *********

Pela rejeição. nos termos do parecer oferecido à Emenda
no. 2p005B4-1.----------------------------------------------------------------------------

2P00594-2 ANTONIO CÂMARA PMOB
********* PARECER *******"'*

Pela rejeição, face à aprovação das Emendas Nos.
2p01815-7 e 2p01818-1----------------------------------------------------------------------------

2P00595-1 ANTONIO CÂMARA PMOB
***"'*"''''** PARECER "'********

Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda
No. 2p01818-1

2P0059B-9 GERSON PERES PDS
***"'***** PARECER *********

A Emenda ora sob anãli se propõe alegali zaçãc do jogo do
B1Cho; sugere, outrossim, que não menos de 50% dos lucros 1,
quidos deverão ser apl í cados , exctus tvament e , no amparo e re
cuperação CIos menores abandonados e na assistência aos velhos
desamparados.

Seu ilustre proponente ressalta que, embora o Jogo do
B1Cho "seja uma contravenção penal e, consequentemente. proi
bido, é um fato concreto com proteção inusitada do poder pú
blico", tornando-se um grande ve icuto de enriquecimento i1í 
cito e corruptor de atividades sociais e po l f t tcas ,

Tem por objetivo regulamentar esse costume popular, le 
ga1 i zando-o , mas não estatizando-o. Para tanto, o autor con
sidera necessária a preservação da infra-estrutura existente,
"desde o material a todo pessoal nele engajado".

Em que pese o caráter inovador e moral izador da propos 
ta, assim como o fulcro social que a caracteriza - atendimen
to à infância e à velhice carentes - tal procedimento não en
contraria respaldo no seio da fam'l ia brasl1eira

soecs , portanto, pela rejeição.

2PDD597-7 GERSON PERES PDS
********* PARECER *********

O dispositivo atacado pela Emenda Modificativa em causa
assegura que "serão gratuitos todos os atos necessários ao
exerc'icio da soberania, para as pessoas reconhecidamente po 
br-es , na forma da lei". Entre esses atos, obviamente, figura
o Registro de Nascimento, preocupação maior do ilustre autor
da proposição Imposs1vel, porém. incluir no texto o atestado
de óbito, pois esse atestado é propriedade de seu autor. o
médico

Pela rejeição

2P00598-5 GERSON PERES PDS
********* PAREt::ER *********

Entendemos inaceitavel a Emenda, pois os Tribunais de
Contas possuem estrutura e organização distinta dos Tribunais
que integram o Judiciário.

Pela rejeição.----------------------------------------------------------------------------

2POO605-1 GANDI JAMIL PFL
"'***"''''''''''* PARECER "'**"'****'"

A Emenda propõe o acréscimo da expressão liam todos os
graus 11 ao inciso IV do paragrafo único do ar t tço 240

O proponente justiflca o adendo tendo em vista
assegurar, especialmente ao trabalhador, urbano ou rural, o
acesso à universidade, pois e maioria das universidades,
mantidas pelo poder público, não lhe oferece tal
oportunidade.

Considera-se desnecessária a especificação proposta,
pois na forma como está o inciso IV, fica bem clara e
exnt tc í t a a gratu~dade do ensino público em todos os graus.

O relator vota pela rejeição da emenda

2POOíl06-0 GANDI JAMIL PFL
"'******** PARECER "'*"''''***''''''

O autor propõe a redução da idade min trna - de 35 anos
para 30 -, como condição de elegibilidade para Senador

A tradição pol i t tca brasileira recomenda a idade m\nima
de 35 anos.

Pela rejeição

2POOB07-8 GANDI JAMIL PFL
**"'***.** PARECER "'*>Ir*"''''''''''*

Pela aprovação. nos termos do parecer à Emenda no
2pOOOOB-1

2POOB08-B GANDI JAMIL PFL
****"'***'" PARECER *******"'*

A emenda, de autoria do Constituinte Gandi Jami 1. é de
natureza aditiva e propõe a inclusão de parágrafo único ao
art. 232, assegurando a toda a população "ass t st ênc í a medica
social izada".

Baseia sua justificação no argumento de que a assistên
cia médica só é prestada neste Pats a pessoas que tenham re
cursos financeiros para pagá-la. E que a mesma a muito cara.
Pretende que todo atendimento medico seja gratuito, a expen
sas do Poder Púb li co

O projeto de Constituição da Comissão de Sistematização
já consagra a todos o direito à saúde (Art 232), assegurado
pelo Estado por meio de políticas econõmicas e sociais que
visem à eliminação ou redução do risco de doenças e acesso
universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Desta
forma, a proposta da emenda já está contemplada.

Pela rejeição

2PD0609-4 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
********* PARECER *********

A Emenda propõe acréscimo. ao Ato das Disposições Transi-
tórias, de artigo pelo qual é criada a Comissão de EstUdos
de Divisão Territorlal da Amazônia.

A matéria envolve diversidade e complexidade de fatores
que requerem uma abordagem global, pela mesma instância deci
sória, para que as soluções se estabeleçam sob o primado da
coerência.



Por essas razões, está sendo acol htda a Emenda No.581/1,
que cria a Comissão de Redív1são Territorial, composta por
membros do Congresso Nacional e do Executivo e destinada a
apresentar estudos e anteprojetos de red1v1são territorial,
bem como solucionar as questões de limites pendentes entre
os Estados.

Em virtude do exposto. conctutmcs pela rejeição da Emen
da em estudo.

2POO6l0-8 MARCIA KUBITSCHEK PMDB
*****"**** PARECER *********

A EmenCla em questão propõe a modt r tcação do Art. 52. a
ditando-lhes três parágrafos

Esses dtspos tt tvos instituem' a Região Integrada do Pla
nalto Central. constituída pelo Distrito Federal e "reas sob
sua influência; a gestão dessa Região e o financiamento das
ações de interesse reg10nal

A nobre Constituinte que a apresentou anat tsa , na justi
f1cação, o acelerado cresc1mento populacional e os problemas
urbanos cuja grav1dade Já at1nge o ntstr t to Federal.

Destaca-se a preocupação da autora em fortalecer o en
torno da Capital, revertendo, então, o processo de ocupação
do t er-r t tor to desta Unidade da Federação e assim protegendo
as verdadeiras funções de Bras; 1ia como Capital da Federação
e pólo irraeliador do desenvolvimento regional e sócio-cultu
ral do País

Não obstante o caráter i novador da proposta. seu conteú
do excede os limites impostos ao texto constitucional

Pela rejeição

2P0061l-6 OSMIR LIMA PMDB
********* PARECER *********

Pretende a Emenda alterar a redação do parágrafo 40. do
art. 14 do Projeto ae Constituição. para estabelecer que a
perda da nacional idade seja declarada ao brasi leiro que, por
natural tzação voluntária, adquira outra nacional idade.

Não 56 pelas razões contidas em sua justificação deve a
Emenda ser acol moa, como também por conter disposição seme 
lhante à da Emenda coletiva nr. 2P02038-1, por n6s acolhida

Pel a aprovação.

2POO612-4 OIONlsIO HAGE PFL
********* PARECER ***"'.****

Propôe a Emenda a introdução dos Territórios dentre os
entes destinatários de parcela especHica do produto da arre
cadação do imposto sobre produtos industrial tzados , prevista
no inciso II do Art 188, ao mesmo tempo em que adf t a ao dis
positivo um novo critério de distribuição dessa receita, qual
seja sua proporcional idade ao saldo da balança comercial do
ente destinatário com o Exterior

No que tange ã primeira proposta, é sabido ser de bem
pouca relevância a exportação de produtos industrial tzacos
real tzada pelos Territ6rios, tratando-se de medida cujos re
sultados seriam quase inexpressivos para a receita dessas
unidades.

Por outro lado, essa parcela do IPI tem caráter eminen
temente indenizatório, na medida em que visa a ressarcir par
cialmente Estados e Municípios pela perda de receita de ICM
decorrente da exportação de produtos industrializados, decla
rada imune a esse imposto pelo Projeto de Constituição.

Desse modo. não é significativo. como critério de dis
tribuição dessa parcela do IPI, o saldo da balança comercial
com o Exterior, mas tão-somente o efetivo montante das expor
tações de produtos industrializados, que representa uma po
tencial receita tributár1a que deixou de ser realizada por
imperativo constitucional vez que, houvessem sido os referi
dos produtos comercial izados no País, teriam gerado receita
de ICM para os cofres estaduais.

Improcedente, portanto, a medida proposta.
Pela rejeição.

2POO613-2 FRANCISCO BENJAMIM PFL
*****"'*** PARECER **.**.***

A presente emenda altera o parágrafo 50. do art. 45
Pretende o autor, desse modo, valorizar os servidores

pertecentes aos quadros de carreira, a fim de evitar o pro 
tecion1smo existente em muitos órgãos, CUjos titulares am
pl iam o número de cargos para satisfazer interesses eleito
re1ros Concordamos com a intenção do ilustre proponente, mas
entendemos que a redação por nós proposta sat t sf'az p l enamente
seu objetivo e contempla satisfatoriamente a pretensão do
autor

Pela rejeição

2P00614-l FRANCISCO BENJAMIM PFL
*******"'* PARECER ******.*.

A Emenda propõe o acrésci mo de um parágrafo ao art. 248
do Projeto de Constituição (Al, estabelecendo a fixação
anual, pelo Conselho Federal de Educação, do número de vagas
no ensino superior globalmente necessárias ao pa'í s ,
observadas as necess i caces do mercado de t r-aba1tio e da
pesquisa cient~fica. extinguindo as vagas desnecessárias e
proibindo o surgimento de cursos para os quais já haja
saturação no mercado de trabalho.

Embora concordemos com os argumentos que fundamentam a
proposição. entendemos que a matéria, pela sua natureza, será
melhor especificada come objeto de leglslação ordinária.

Pela rejeição.

2P0061S-9 FRANCISCO BENJAMIM PFL
**.****** PARECER *"'*"'**"'*.

Altera redação do 70. do art. 44, para es-
tabelecer que o menor vencimento do serviço públ ico não
poderá ser inferior a 30% do maior vencimento a qualquer
t rtuio , inclusive vantagens pessoais

O limite proposto foi aleatórlamente fixado, sendo por

conseguinte incerta a sua eficácia para consecução dos ob
jet 1vos citados

Afigura-se-nos como melhor alternativa o deferimento à
lai ordinária da fixação de limites de remuneração, após
serem levados a efeito estudos minuciosos e consequentemen
te avaliação das distorções existentes e da melhor forma
de sanea-J as a curto e médio prazo Quanto aos excessos
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praticados, já estão devidamente coibidos através do pará
grafo 80. do mesmo artigo

Isto posto, somos pela manutenção da norma contida no
parágrafo 60. e rejeição da Emenda.

2POO616-7 FRANCISCO BENJAMIM PFL
"'*........*.... PARECER "'*.*.*.**

A emenda Objetiva acrescentar ao artigo 199 um segunda
parágrafo, vedando em qualquer negócio Jur tdrco á capitaliza
ção de juros, sendo nula qualquer cláusula no sentido, ainda
que expressamente convencionada.

Não foge razão ao nobre constituinte quando observa de
ver a ordem eccnômtca e social real izar-se pela justa remune
ração do capital. Este, caso não obtenha em determinada apl i
cação a renda esperada, sempre se movimenta em busca de ou
tras expectativas de ganhos mais favoráveis

Afora esta regra geral, seria de bom alvitre igualmente
explicitar, para cada negÓcio jurídico, de forma bem discri
minada, as diversas parcelas componentes dos pagamentos, que
não sejam apenas amortização do capital, como correção mone
tária, juras, taxas de risco, e outras despesas, a titulo de
serviços. Isto sem contar as reciprocidades

Desse jeito, concorrentes com os juros destacam-se ou
tras exigências, as quais, em épocas de exacerbação inflacio
nária, redução do ritmo de crescimento e perda de poder aqui
sitivo dos salários, comprimem as atividades produtivas de
rnane í ra i r-r-ef r-aáve l .

De mais a mais, o texto da proposição, pelo seu alcance
e conteúdo, acequar--ae-f a melhor à legislação ordinaria per
tinente á mat ér-ta

Pela rejeição.

2POO617-5 BASILIO VILLANI PMDB
•• "'*"'."'•• PARECER ********.

A presente emenda propOe a fixação do término do mandato
atual do Presidente da República em 15 de março de 1990; do
término dos mandatos dos Governadores e Vice-Governadores
eleitos em 1986, em 15 de março de 1991; e do termino dos
mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores
eleitos em 1982, bem como dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e
Vereadores eleHos em 1985, em 10. de janeiro de 1990

Entende seu autor serem necessárias tais modt r tcações nos
mandatos para que se promova a conciliação nacional e haja
tempo para dotar o País de um arcabouço jurídico complemen
tar ã nova Constituição, antes que se realizem novas
eleiçOes.

Em que pese às louváveis intenções de seu autor, não
podemos apoiar a emenda apresentada, pois jUlgamos que a
prorrogação de mandatos, em qualquer nível e sob qualquer
pretexto, é inoportuna para o País e tndefensávej perante a
população.
__Pela rejelção

2POO6 18-3 JOÃO CUNHA PMDB
*.******* PARECER ****.***.

Propõe o autor nova redação para o 90 do art. 16, a-
crescentando na parte final a expressão "e para o mesmo car
go, desde que não haja outro. impedimento legal."

Somos favoráveis à emenda nos termos do parecer à emenda
873-9.
_Pela aprovação

2POO6l9-l JOÃO CUNHA PMDB
•••*...... *.* PARECER *."' ...*** ... *

Esta emenda tem como objetivo assegurar ao povo
brasileiro um controle virtualmente absoluto sobre o
aproveitamento energético no País. Defende-se esse tipo de
restrição ao capital estrangeiro com base na história do
País: diz-se que a hist6ria do controle de nossas fontes
energéticas tem sido a história "da dominação corontar tsta

Apesar de reconhecermos que é imprescindível 1 imitar o
acesso de interesses estrangeiros às nossas reservas minerais
um excesso de restrições, como está pr-econtzaco nesta emenda,
certamente provocaria uma queda abrupta na produção nacional
A mais longo prazo, provavelmente tnv tant I tzar ta grande parte
dos empreendimentos, já que não há capitais nacionais em
quantidade suficiente para desenvolver o setor á altura do
seu potencial.

ccnctutmoa pela rejeição.----------------------------------------------------------------------------.
2P00620-5 U8IRATAN AGUIAR PM08
........**..... PARECER "'.......**"''''*

A nr-opos tção cal ide com o esp ir-f to e a letra do 10. do
a~tigo 45. que ex~ge, para a primeira investidura em cargo
publico, sob quaj quer- regíme, a aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e t i tu los .

Pela rejeição.---------------------------------------------------------------------------_.
~~~~!;~ PARECER ;~;~.~~~~UES PF~

... A Emenda em anã li se propõe a supressão da pa 1avra
"subut i l1zado", no texto do 20. do Art. 214 do Proj eto de
Constituição. na expressão "solo urbano não edificado, não
utilizado ou subut t l tzado"

O autor considera-a subjetiva, tornando o texto
const t tuc tona l "indefinido, impreciso e duvtocsov •

Deve-se, entretanto, impedir a subutil tzação do solo
urbano, já que tal procedimento costuma ser empregado com
dois objetivos: burlar as exigências de ocupação do solo,
constantes do Plano ur-barü st tco , e estocar lotes urbanos, com
vistas a futuras especulações tmob t l iárias

Pelo-acima exposto, ccnctu i-ss que a subut í t tzação do
lote urbano constitui uma forma de descumprimento, pelo
proprietário, das normas urbanas pré-estabelecidas e, como
tal, passível de penalidade.---------------------------------------------------------------------------_.

2POO622-l LUIZ MARQUES PFL
"'.**"'•• ** PARECER *********

A Emenda altera a redação do artigo 19 do Ato da Dispo
slçães Gerais e Transitórias, assegurando a todos os titula
res de acumutacõas lícitas .. de acordo com a Carta anterior o
exerc·ício desses dois Cargos
teriores.
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Entendemos que o dispositivo em discussão carece de at 
ter-ação por disciplinar corretamente a matéria

Pela rejeição

Nesse ato já estão contidas as normas que serão obedeci
das em ccnsequêncta da anistia de que trata o Projeto l art.
50.), bem como as formas de ressarcimento cab tve í s ,

Pela rejeição.

2P00631-l MARCELD CORDEIRO PMDB
****"'***'" PARECER *********

Emenda ao ato das disposições gerais e transitórias, que
estabelece indenização especial pa.ra servidores pub l í cos ci 
vis e militares anistiados

2POO626-4 MENDES RIBEIRO PMDB
**"'****** PARECER "'*****"'**Pretende a Emenda mmodificar o texto do artigo 122, Que

cuida dos pagamentos devidos pela Fazenda Públ rca , em razão
de sentença judrctat . A emenda não 50 cria preferências entre
os credores da Fazenda, como prescreve a expedição dos pre-
catórios em tramitação, o que frustra o principiada uni-
versal idade orçamentária

Pela reje1ção

2P00630-2 OSWALDO ALMEIDA PL
*"'*"'****'" PARECER *********

A Emenda tem como objetivo reconhecer o a1 inhamento das
cooperativas de crédito entre as instituições financeiras a
serem regulamentadas por lei complementar, bem como garantir
o direito de acesso as fontes oficiais de financiamento. via
programas especiais de fomento às atividades pr-ouut tvas

Em que pese os elevados propósitos do ilustre autor,
somos pelo não acolhimento da emenda, uma vez, que atraves do
art 203, 10, do Projeto de Constituição, o amparo as
cooperat 1vas j a est á assegurada

Pe l a rej e t ção

2P00625-6 JOÃO CUNHA PMDB
*****"'*** PARECER ****"'****

A Emenda acrescenta ao Art i go 264 o dever de
reconhecimento dos filhos, pelos pais, independentemente do
estado c tv í l dos últimos.

A Justificação leva em conta o dispositivo no Artigo
358 do CÓdlg0 Civil, onde está determinado que "05 filhos
mcestuosos e os adulterinos não podem ser reconhecidos 11

Demonstra a Justificação os inúmeros problemas
advindos, para o menor, de tal restrição, e conclui propondo
a inserção do parágrafo, como solução para parte dos
problemas citados

Somos pela rejeição

2POO635-3 GUSTAVO DE FARIA PMDB
**"'****** PARECER *********

A Emenda propõe modificação ao texto do art. 23, propondo,
introdução de novos vocábulos (aquaviária, portuária)

A relação constante do Projeto é abrangente e incorpora
os vocábulos que se pretende acrescentar

Dpinamos pela rejeição da Emenda.

2P00636-l GUSTAVO DE FARIA PMDB
**'"''''***** PARECER *********

O Constituinte Gustavo de Faria, atravé de sua Emenda,
transfere para a legislação ordinária o disposto no art. 208.
Apesar da va11dade da sugestão, mister se tor-na observar que
o art. 208, conforme se apresenta no projeto, tem uma abran
gência que norteará a própria legislação or-dtnar ta. como
por exemplo o que dispõe sobre os acor-dos bilaterais fir
mado pela União, o equt t rbr to entre aramadores nacionais e
navios de bandeira e registro brasileiro e do pa i s exportador
ou importador, além do pr t ncrp lo da reciprocidade que deve
necessariamente ser consagrado

Razão pela qual somos pela sua rejeição.

A proposta completa e enriquece o texto constitucional
ao espec1ficar as ações das empresas a serem apoiadas e esti
muladas pelo Estado, atraves de lei or-dtnar-ta , com vistas à
promoção do desenvolvimento tecnológico nac i ona l Destaque-se
a original sugestão de participação dos empregados nos ganhOS
resultantes da produt ivi dade de seu trabalho, poderosa mot i
vação de mator- qualidade e eficiência do trabalho

Pel a. aprovação

2POO634-5 MARCELO CORDElRO PMDB
********* PARECER *********

A emenda pr-opõe a adição de parágrafo ao art.253, que ex
presse o compromisso do Estado com a promoção do desenvolvi 
menta científico, a autonomia e a capacitação t ecnoloç tcas , e
a pesquisa c í nt i f tca básica.

O novo parágrafo proposto estabelece o principio de
que sejam estimuladas e apoiadas as empresas que invistam em

pesquisa, criação de tecnologia, formação e aperfeiço
amento de seus recursos humanos e que pratiquem sis
temas de remuneração onde o empregada receba participação nos

ganhas resultantes da produtividade de seu trabalho

2P00636-B DARCY DEITOS PMOB
*"'**"'**** PARECER *****"'***

A emenda, ora em exame, propõe acrescer 20. ao art.
226, com vistas a determ1nar os órgãos e entidades r-esponsá
ve i s pela promoção da pol rt í ca agr~cola.

i: pertinente lembrar que o atual parágrafo único do art
226 qo Projeto já estabelece que a pol Hica agrícola deva ser
planejada e executada pelo poder público, com a participação
dos setores produt tvos (produção, comercialização, armazena
gem e trasportes). Em parte, então, os objetivos da emenda ja
estão contemplados no atual Projeto de Constituição

Quanto à introdução do Congresso Nacional como órgão
promotor da pol i t í ca agrícola, no nosso enten:ler seria trans
ferir ao Poder Legislativo um papel que não e de sua compe-

2P00632-9 MARCELO CORDEIRO PMDB
*****"'*** PARECER *********

A presente emenda tem como obj et ivo retira.r do texto
constitucional alguns pr ínc tptos considerados restritivos a
limitação do acesso de capitais estrangeiros ao setor
mineral e a imposição de um prazo fixo para exploração. A
justificativa é a de que a tmpos lção de muitas restrições
tnvtabt t tzar-a a produção mineral do pa i s O constituinte é
sobretudo contrário à noção de se impor um prazo determinado
para a exploração Para compensar a elim1nação desse
dispositivo e assegurar à Nação um maior controle sobre suas
reservas, ele propõe critérios para a rescisão da concessão
de t avr-a

A eliminação desses princípios, no entanto, contraria
o espírito das idé1as aprovadas na Comissão de Sistematiza
ção, que foi o de exercer o maior controle poss tvet sobre a
exploração mineral e concentrá-la nas mãos de brasileiros ou
empresas brasileiras.

2P00637-D DARCY DEITOS PMDB
********* PARECER *********

A Emenda apresentada propõe a adição de 60.
Artigo 202, sugerindo a fixação por lei dos preços dos produ
tos essenciais à população.

A questão do controle de preços remete ao problema da
es t at í zação da economia br-as í leira A excessiva ampliação das
funções regulatõr1as do Estado tem levado, no caso da recente
experiência brasileira, a sérias distorções na alocação dos
recursos Cabe ao mercado, e não ás repartições públicas, a
função de, através da lei da oferta e da procura, prover a
fixação dos preços, a alocação dos recursos e o fornecimento
dos bens. A despeito dos eventuais beneficios soctaf sce
uma pol Hica de controle de preços, as evidências h1stór1cas
indicam que eles tendem a ser temporários Quando apt icado no
longo prazo, o controle de preços resulta em crises de abas
tecimento que estrangulam e distorcem a economia, estimulando
a cobrança de ágios

Pela rejeição.

2P00633-7 MARCELO CORDElRO PMDB
*"'******* PARECER ****"'****

A emenda do llustre Constituinte apresenta uma nova re
dação ao inciso IV, do art 70

Na verdade, o texto aperfeiçoa com cons t st êncsa , objeti
vidade e sabedoria o dispositivo contido no projeto

Na justificação, o autor define com propriedade ques-
tões da mais relevantes ao sistema social, econômico e pct t
t í co do pa i s

Dessa forma, op mamos pela aprovação

emenda

PFL

2P00624-B JOÃO CUNHA PMOB
**"'***""** PARECER ******"'''''''

O autor propõe eleições gerals logo após a promulgação da
Const í tutcão ,

A nova Constituição, que será moderna e avançada, princi
palmente no que tange às instituições po t i t tcas e democráti
cas, não deve conter, mesmo no Ato das Disposições Constitu
cionais Gerais e Transitórias, dispositivos que tmp l rquem em
redução ou prorrogação de mandatos

O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e re
presentantes deve ser respeitado e cumprido.

Não é possível realizar elelções gerais, após a promulga
ção da Const í tutção , sem redução de mandatos

A redução somente é admitida, em alguns casos excepcio-
nais, quando os interesses supremos do Pais a exiglrem

Pela rejeição

2POO629-9 MENDES RIBEIRO PMDB
*****""1"** PARECER *****ll<"'**

O autor propõe eleições gerais logo após a promulgação da
Const í turção

A nova Constituição, Que será moderna e avançada, pr t nc t-'
palmente no que tange às tnat t t uiçôes pot t t tcas e democráti
cas, não deve conter, mesmo no Ato das Disposições consr iru
c iona í s Gerais e Transitórias, df spos t t ivcs que tmp l tquern em
redução ou pr-or-r-oaacãc de mandatos

O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e re
presentantes deve ser respeitado e cumprido

Não é poss ive l real tzar- eleições gerais, após a promulga-
ção da Constituição, sem redução de mandatos.

A redução somente é admitida, em alguns casos excepcio-
nais, quando os interesses supremos do Pa i s a exigirem

Pela rejeição

2P00627-2 MENDES RIBEIRO PMDB
"'*"'*"'''''''ot'* PARECER '1""*******

A Emenda propõe a adição de um artigo aos dispositivos
relativos ã Finanças públ1cas, proib1ndo à União, Estados e
Munic1pios, atraves de seus orgãos da Administração Pub11ca,
anistiar seus devedores como também utilizar estabelecimentos
de crédito não oficiais para pagamentos, recebimentos e oepóa

í t os
A anistia constitui significativa conquista na ordem de

mocrática Não nos parece justo fixar em norma constitucional
uma vedação a tal prerrogativa. Com referênçia à utilização
dos estabelecimentos de crédito não oetc ra í s , trata-se de ma
téria pertinente à legislação lnfraconstitucional.

Pela rejeição

2P0062B-l MENDES RIBEIRO PMDB
~**** ... .,*'" PARECER ***"'*"'***

A emenda, de autoria do nobre Deputado Mendes Ribei 1"'0,
altera parcialmente a redação do 50 do artigo 60. do Pro
jeto da Comissão de Sistematização, acrescendo-lhe, ademais,
a preservação do sigilo das fontes de informações, nos termos
dd lei

Segundo o ilustre Autor, a proposição visa a conc t t i ar- a
liberdade de informações com a responsabi 1idade que dela ad
vem

As a1egat ívas são procedentes, merecendo a Emenda ser a
colhida pelo texto em elaboração.

Pela aprovação nos termos da Emenda Coletiva já aceita

2POO623-0 LUIZ MARQUES
*"'''''''.f<'''''''''* PARECER *:to"'*"'''''''''''''

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à
No 2P01943-9



tência Cabe ao Congresso Naclonal legislar e fiscal taar- os
atos do Poder Executivo e não implementar pol t t í cas

Somos pela rejeição

2P00639-6 ARNALDD MORAES PMDB
********* PARECER *********

A emenda em apreço objetiva alterar de 70 para 75 anos
de idade o 1 imite para a aposentadoria compulsória no serviço
pún l i co ,

Na verdade, o estabelecimento da idade-l imite para a
chamada compulsória é, de certo modo, um tanto subjetiva.

Das inúmeras propostas que anal i sarnas , pudemos depreen 
der que não há unãnimidade quanto à questão As sugestões vão
desde os 55 anos até uma idade ilimitada Conquanto, cada
Const itui nte apresentasse J ust if tcações bem fundamentadas pa
ra as suas respect ívas propostas, entendemos que o atua 1 li
mite deva permanecer Parece-nos que o existente já cons
titui uma tradição do direito positivo brasl1eiro, razão pela
qual decidimos mantê-lo

Pela reJeição.
----------------------------------------------------------------------------

2P00640-0 ARNALDO MORAES PMDB
********* PARECER ******"'**

Intenta o nobre Autor da emenda suprimir a proibição,
constante do i t em II do art 67, de que o parlamentar aceite
ou exerça cargo, função ou emprego remunerado em ent i dadas da
administração pública ou mesmo em concessionarias de serviço
púbi tco

Defende sua proposta assegurando que não prevalece, em
favor da proibição, o argumento de que o parlamentar não deve
ficar sob a influência do Poder Executivo, pois esta ocorre
ria em outras funções cujo exercício não lhes é vedado, como
Ministérios, Secretarias e Governo.

O impedimento previsto no item II do art. 67 é altamente
moralizador do serviço púbt i co e deve ser mantido Ademais,
o entrave ali colocado não tolhe o parlamentar de ser admiti
do em razão de concurso púb t rco , em igualdade com os demais
cidadãos Dentro dessa cpt tca , não vejo como estabelecer a
pr-et eno rda analogia entre o d í spos t t tvc questionado e o cons
tante do i tem I do art. 69

Pela rejeição

2POO641-8 ARNALDO MORAES PMDB
****"'**** PARECER *********

A exemplo do que ocorre com a função de Governador de
Território, entende o nobre Autor da emenda que também a de
Governador nomeado de Estado recem-criado deva ser incluída
no rol daquelas cuja investidura não implica em perda do
mandato parlamentar

A nomeação de Governador, mesmo para os Estados em
instalação, deve ser abolida definitivamente de nossa ordem
institucional. Se ainda permanece tal praxe para os Territ6 
rios é porque estes não têm autonomia administrativa Diante
do exposto, e inobstante o que consta da exceção admitida no

30 do art. 61 das Disposições Transitórias, manifesto-me
pela rejeição da presente emenda.

Pela rejeição

2P00642-6 CHICO HUMBERTO PDT
**"'****** PARECER *********

Propôe o l1ustre Constituinte acrescentar dispositivo
const i tucronat vedando o uso de recursos públicos em promoção
ou propaganda de governos.

O parecer é pela rejeição, tendo em vista a aprovação da
emenda no. 2POO9S9-Q que atende de modo mais adequado a dt s
c tp l ina da matéria

2P00643-4 CHICO HUMBERTO POT
"''''**'''**** PARECER ******"'**

A Emenda propõe acréscimo de artigo. ao Ato das üí sros t
çõss Transitórias, pelo qual, dentro de cento e vinte dias da
promulgação da Constituição, o Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais realizará consulta pt eb í sct tár ia , visando a
criação do Estado do Triãngulo, a ser integrado pelas regiões
do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba

Concluímos pela rejeição da propositura, nos termos do
parecer ofereci do a Emenda no 333/8.

2P00644-2 RITA CAMATA PMDB
********* PARECER *********

Esta Emenda Modificativa altera o 40. do Artigo 263.
acrescentando a obrigação de o Poder Público assegurar a
homens e mulheres o acesso à éducação, à informação e aos
meios e modos adequados de pl anejamento familiar, respeitadas
suas convicções et tcas e religiosas

Pela aprovação, nos termos da Ernenda no. 2POO28S-4,
aprovada.

2P00645-1 RITA CAMATA PMDB
********'" PARECER *********

A emenda em apreço visa a alterar o inciso XVII do artigo
70 , acrescentando a expressão 11i n f i ne I, : II i ncent i vos espe-
cHicos para a proteção do mercado de trabalho da mulher".

A autora pretende. desse modo, criar mecanismos que impe
çam efeitos pervesos da proteção assegurada

A proposta é procedente e deve ser acolhida.

2POO646-9 GERSON CAMATA PMDB
*****"'*** PARECER ********'"

A emenda visa a modificar o inciso XXVI do artigo 70 alar
gando para cinco anos o prazo prescricional com relação à le
são de direitos originários de relação de emprego e sua ex
t i nção em dois anos após o término do contrato de trabalho .
Concordamos com a proposta no Que tange à eliminação da não
incidência da prescrição no curso do contrato de trabalho

Efetivamente. a vida moderna não permite longos ou tnde
r tmoos prazos prescricionais

Acolhemos, pois, em parte a pretensão do autor, estabe
lecendo. contudo, em dois anos o prazo da prescrição da ação
trabalhista, que serão contados a partir do dia em que o di
reito foi vio' ado.

Pe 1a aprovação .
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2P00647-7 OSCAR CORR~A PFL
***.***** PARECER *********

Sugere esta emenda, de autoria do ilustre Constituinte
Oscar Correa Júnior. que seja sucressa a al tnea "s" do art
129, I, e Que se acrescente ao art. 126, I, onde couber,
al ínea que defira ao Supremo Tribunal Federal competência
para processar e julgar, originariamente, as causas suj e í t as
a sua jurisdicação processadas perante quaisquer juizes e
tribunais, cuja avocação deferir, a pedido do Procurador
Geral da República, quando ocorrer imediato perigo de grave
lesão à ordem, à saúde. à segurança ou às finanças pllbl icas
para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida e
para Que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido.

Tem a emenda conteúdo pot ítico e jur'dica saudável,
conveniente.

Pela aprovação nos termos de emenda coletiva número
2p02040-2

2POO648-5 JOÃO NATAL PMDB
********* PARECER *********

A emenda substitui o texto do 30 do art 234, defi-
nindo a gratuidade de órgãos, partes, tecidos e substâncias
de pessoas comprovadamente falecidas que, em Vida, não se ma
nifestaram expressamente contra sua remoção para fins de
transplante, deixando apenas a sua regulamentação para legis
lação posterior A justificativa se fundamenta na verificação
de indisponibilidade de cadãveres passíveis de retirada de
orgãos e na constatação de que familiares autorizam mutila
ções ou destruição total do corpo, nos casos de embalsama
cão e incineração.

A respeito do assunto, em verdade. o único ponto consen
sual é com relação à não-tolerância de comercialização. Tr-a
ta-se de matéria polêmica ainda, na sociedade brasileira,

tanto a n'ive l popular como c tent í t tco , envolvendo o próprio
conceito de morte: car-dí aca, cerebral

O rim e o órgão mais comumente transplantado Mas tam-
bém se fazem transplantes cardtacos , hepáticos, de pulmão, de
pâncreas, de pele, de tecido hematopoiético, de córnea, de
tecido nervoso, músculo-esquelético, autotransplantes de ar
térias e veias O número de candidatos a transplantes e cada
vez maior Os órgãos devem ser obtidos em condições circula
tórias ideais, ou dito de outra maneira, antes que ocorra a
parada circulatória.

Ademais, as necessidades se duplicam ou triplicam quando
se observa Que um mesmo paciente tem direito e condições
fisiológicas potenciais para um segundo e terceiro transplan
te quando falha o anterior.

Trata-se de problema de massa que exige solução ampla
Portanto, uma medida precipitada pode pôr tudo a perder. e
levar a um retrocesso c1ent'f1co. A gratuidade geral proposta
teria impl icações rel igiosas, entre outras, dt f í ce t s de con
tornar, problemas de competência para a manifestação contrá
ria sugerida e de seu controle: onde ficaria a informação. uma
Vez que o prazo para a remoção.é tão ex'guo

Por tudo isso, não parece ser este o caminho para a so-
lução, ainda mais num pa ts de dimensões continentais como o
Brasil

Pela rejeiç~o.

2P00649-3 JOÃO NATAL PMDB
******"'*'" PARECER *****"'***

Objetiva a presente emenda, suprimir o 30 do artigo 158
do Projeto de Const t tu lção,

O d1spositivo como está no texto desse parágrafo define o
exer-crcto da função do MP bem como sua residência e lotação

Subtraindo-se o parágrafo como pretendido. o texto ficará
incompleto e conflitante com a sistemática em fases anterio-
res. ..

Assim. pela rejeição da emenda.
------------------------------------------.:_----------------------------

2POD650-7 JOÃO NATAL PMDB
*"'***>1-*** PARECER **"'******

O autor propõe eleições gerais logo após a promulgação da
Constituição

A nova Constituição que será moderna e avançada, princi
palmente no Que tange às instituições pol tr tcas e cemocr-ar t
cas , não deve conter, mesmo no Ato das Disposições const ttu
cronats Gerais e Transitórias, dlsposit1vos que 1mpl í quem em
redução ou prorrogação de mandatos.

O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e re
presentantes deve ser respeitado e cumprido.

Não é poss ivej realizar eleições gerais, após a promulga
ção da const í tutção , sem redução de mandatos.

A redução somente e admitida, em alguns casos excepcio-
nais, quando os 1ntel"'esses supremos do Pais a exigirem

Pela rejeição.
-----------------------------------------------------------------------------

2P00651-S JOÃO NATAL PMDB
********* PARECER *******"'*

A Emenda propõe o acresci mo de parágrafo ao art 61 do
Ato das Disposições Transitórias

O art 61 determina a real tzação de plebiscito obf et t-
vanco a criação do Estado de Tocantins, com os limites indi
cados no 10 O parágrafo proposto pela Emenda visa a que
não sejam incorporaaos ao novo Estaddo os muntctptcs que, si
tuados imediatamente ao norte da linha 1imHrofe estabeleci
da, se manifestar-em desfavoravelmente C' sua criação

Pelo mesmo art. 61, a criação do novo Estado está condi
cionada a pronunciamento .favorável da população.

Assim, concluímos pela rejeição da Emenda.
-----------------------------------------------------------------------------

2P00652-3 VICTOR FONTANA PFL
********'" PARECER *********

Pel a rej ei ção
A sustação dos atos normativos do Poder Executivo que e-

xorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação
legislativa não pode acomodar-se, num só dispositivo, com a
suspensão da execução. no todo ou em parte, de lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal São figuras jurldicas distintas, que a técn1ca le
gislativa trata em instantes inconfundíveis



2POO6S3-1 VICTOR FONTANA PFL
***"'*"'**'" PARECER *********

Pretende, a presente emenda. l1m1tar em lO o número má
ximo de Ministros de Estado BraSileiros

Entende seu autor que é preciso pôr- um fim aos perma-
nentes acréscimos da máquina administrativa federal, indepen
dentemente do sistema de governo que venha a ser adotado. e
nada melhor que fazer isso no texto constitucional.

As vantagens da redução do número de Ministros, segundo
o autor, seriam muitas: maior contato do chefe de governo
com os Ministros; maior facilidade de execução do programa,
unificação do comando administrativo, evftando-se super-pos t-'
Cão de tarefas e geração de conflitos; maior r-acrcnat tcaoe na
aplicação dos recursos; maior facilidade de fiscalização;
aprimoramento da máquina administrativa, com ganhos de. esta
bil idade, produtividade, especialização técnica, eficiência e
profissionalização, além da redução do número de cargos em
comissão, que hoje se prestam a brigas e disputas entre cor
religionarios, quando das trocas de governos, emperrando os
serviços públicos, que elevem ter execução permanente e cont t
nua

Em que pese às louváveis intenr;:ões do autor, não vemos
como apoiar sua proposição.

Ainela que concordemos com a. necessidade de melhor orga
nização e desempenho da máquina administrativa, não julgamos
cabivel a fixação de um número máximo de Ministros de Estado

Primeiramente porque a fixação do número é totalmente
arbitrária: 10 é um número aleatório, que poderia ser subst t
turoo por 8 ou por 12, Com a mesma justificação

Em segundo lugar, porque a I trnt t ação do número de Minis
tros, se vier a existir, deverá constar da lei de organização
administrativa do Governo Federal, em consequência de uma a
nálise global dos problemas apresentados pela máquina admi
nistrativa, tratando-se, portanto, de matéria infraconstitu
ctonar ,

Pela reje1ção.

2POO6S4-0 • CARLOS ALBERTO CAÓ PDT
********* PARECER *"''''******

Desnecessário tecer maiores considerações em torno do
mérito da presente Emenda, além das contidas na j ust tf tçação

Peta aprovação.

2POO6S5-B CARLOS ALBERTO CAÓ PDT
******"'** PARECER *********

Desnecessário tecer maiores consideraçães em torno do
mérito da presente Emenda, além das contidas na justificação.

Pe1a aprovação

2POO6S6-6 VICENTE BaGO PMDB
********* PARECER ********.

Emenda no sentido de incluir no ato das disposições ge 
ra:1s e transitórias dispositivo dando autonomia á administra
ção pública para exercitar reformas administrativas e rever
atos praticados em decorrência de legiSlação autoritária, re
lativos a pessoal civil.

As dispos1ções que se contêm no Cap VII do TItulo III
são abrangentes e representam um considerável avanço institu
cional em comparação com as normas decorrentes das d t spos í 

ções da Constituição repressiva de 1969. Das normas do Proje
ta em exame. várias se aplicam par inteiro à União, aos Esta
dos e aos Municlpios, exatamente para, de um lado, propiciar
a oprtunidade de revisão criteriosa de situações decorrentes
da ap11cação da legislação autor ttàr ta, e, por outro lado, no
sentido de lnstitucionalmente impedir deformações legais que
venham a fazer tanuta rasa dos avanços que ora se pretende
para a Pa f s no setor relativo ao funcional ismo público civil
nos três âmbitos po l í t tcos da Federação. Desnecssário é, por
tanto, explicitar na Constituição delegação espect r tca para a
revisão considerada.

Pela reje1ção

2POO657-4 VICENTE BDGD PMOB
********* PARECER *********

Propõem os ilustres Constituintes r-atntr-oouz ír- no Projeto
de constituição dispositivo que cria nos Municlpios o Conse
lho Comunitário, como órgão subs f df ár to de colaboração, par
t í cf pação e controle do Poder Público Municipal. A criação
desses Conselhos, implicará no surgimento de áreas de atrito,
vez que a função fiscalizadora pelo Leglslativo dos atos do
Executivo no Municlpio é, h1storlcamente, da competência da
Câmara Municlpal. Por outro lado, o Projeto de const í tutção
no seu 40., "rt. 38, veda a criação de Tribunais, Conselhos
ou órgãos de Contas Municipais.

O parecer é. pois, pela rejeição.

2POO55B-2 UBIRATAN AGUIAR PMOB
****.**** PARECER **"'******

Propõe, o ilustre Constituinte UBIRATAN AGUIAR, acrésci
mo de parágrafo, que seria o 8. (renumerados os subsequen
t es) , estabelecendo a obr1gatol"iedade de adoção de at 'tquot a
idêntica para o r,cM5TC nas operações internas com mercadoria
que tenha preço final uniforme em todo o territórl0 nactonat ,
na forma de convênio que para esse fim deverão celebrar.

Segundo a justificação, "para proteger o consumidor da
especulação, resguardá-lo contra o abuso do poder econômico e
preservar o mercado da ação de car-té ts e ol1gopó1105, produ
tos há que têm hoje seu preço final f í xado uniformemente para
todo o território nac tonal ", mas a possibilidade de sujeitâ
los a al rquct aa diversas "equivalerá a tornar inviável a fi
xação de um preço final ao consumidor idêntico em todo o ter
ritório nacional".

Ao eacut t ar- aos Estados a liberdade de fixar as al f quo
tas do ICMSTC nas operações internas, procurou o Projeto pos
sibilitar-lhes adequá-las às suas necessidades de recursos,
dosando a tributação do consumo em seus territórios, do mesmo
modo como lhes facultou ainda mst t tutr- um adicional próprio
do 1mposto de renda incidente, sobre os lucros, ganhos e ren
dlmentos de capital, também dos contr tbumtes ali residentes.

Pela rejeição.
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2POO6S9-1 RONALDO ARAGÃO PMDB
***"'*"'*"'* PARECER *****"'***

O autor propõe supressões ao 10 do art . .234, justi-
ficando que, com a forma proposta, lIenxuga-se o texto, reti
rando conotações subjetivas, que podem ser objeto de Legisla
ção Ordinãria".

Não vemos, porém, até onde a expressão "de forma suple
t íva", bem como a prefl=.!rência que se atribuiu às entidades
filantropicas e sem fins lucrativos, poderiam ser considera
das "conotações subjetivas", pass tve í s de regulamentação or
dinária Na verdade, é suficientemente claro ao estabelecer
uma preferência - e não uma exclus1vidade - em relação às en
tidades assistenciais sem fins 1ucr-at tvos , o que, de resto,
está em perfeita consonância com o disposto no 20. do art.
233, que veda a destinação de recursos públicos para investi
mentos em instituições de fins lucrativos.

2POO660-4 RONALDO ARAGÃO PMDB
"'**.****'" PARECER *********

Pretende o nobre Constituinte que os percentuais orça-
mentarios aplicáveis á saúce , nos vários rrive í s de governo,
sejam fixados por Lei Ordinária, o que, segundo justifica. e
vitaria a par-t tc tpaçâo aleatória do setor nos orçamentos pu
tn tccs desta forma assegurando-se a programaç~o dos recursos
e a execução de programas e po l i t tcas de saúde.

Em que pese a justeza da assertiva, forçoso considerar
que é esta, exatamente, a função da Lei de diretrizes Orça
mentários e do lançamento previstos no objetivo. O critério
adotado apresenta, Que em relação à lei ordinária, a indiscu
t tvej vantagem da anualidade que permite ajustes periódicos n
o orçamento segundo as conveniências da pot í t tca de saúde

Pela rejeição.

2P0066l-2 RDNALDD ARAGÃO PMOB
********* PARECER *****",***

Propõe-se na Emenda, que se acrescente ao "caput " do
art. 233 as expressões "desenvolvidos ou pertencentes ao Po
der Público" e Húnlca rede nacional".

Entende o autor que tais expressões supririam a omis-
são-a seu ver capciosamente estatizante - da Comissão de Sis
tematização, definindo-se, destarte, o âmbito da atuação
estata1 na área de saúde.

Conquanto não expressamente consignado no dispositivo,
entende-se, sem qualquer sombra de dúvida - e sem que se pre
tenda servir aos aludidos "proposHos das paladinos da esta
t tzação" - que o "caput 11 do art. 233 refere-se excl us ívamen-
te aos servtços públ1COS de saúde, tanto que, à IncIatIva
privada, consagrou-se um parágrafo especial na artigo
seguinte, permitindo-lhe participar do sistema de saúde
de forma supletiva e mediante contrato, não nos assistindo.
pois, razões que justifiquem o acolhimento da contr tbutção
proposta na Emenda.

2POO662-1 JOS~ ULiSSES DE OLIVEIRA PMOB
*",,,,**"'.>k* PARECER **"'* ... ***'"

A presente Emenda de autoria do nobre Constituinte José
Ulisses de Oliveira pretende suprimir o 30., do artigo 251,
do Projeto, que, ao ressalvar os incentivos para a pr-odução e
o conhecimento das bens e valores culturais brasileiros que
possam ser estabelecidos através de lei, veda a oest tnação de
recursos públicos a entidades culturais privadas de fins lu
crativos. Argumenta o Autor que "o fato ele determinadas enti
dades culturais terem fins lucrativos não descar-acter-tza nem
desmerece a sua importância para a cultura global do Pa1s"; e
que, v tçf noo o d t spos t t ivc, "corremos o risco de limitar a
divulgação da cultura apenas às grandes metrópoles, o que
confl1ta com o espf r t to maior da Carta que se deseja elaborar
para o Pa1S". A idéia da Assemblela, até aqui, foi evitar o
paternalismo, o protecionismo, o dirigismo cultural, a mer
cant t t tzação ou o risco de corrupção nos processos de tnsent t
vo e est imutos culturais. Porque, a rigor, indo-se às últimas
consaquênc tas , poder-se-á afirmar que qualquer entidade, pú
bl ica ou privada, tem um caráter, aspecto ou f1m cultural. Os
incentivos fiscais à Cultura, sistematizados em lei vigente,
estão regulamentados no sentido de se dar apoio, condições e
cpcr-tuntoaoes á criação, preservação, dí vul qação e ctr-cutação
de bens e valores culturais brasileiros, personalizados em
instituições. entidades eminentemente culturais, isto é, li
gadas ao conhecimento, à criação, à vivência e convivência,
ao fazer social da Gente Brasileira, e não incen-
tivar financeiramente, fazer doações a "empresas", entida
des comerciais, industriais ou de serviços que persigam prio
ritariamente o lucra. Essa legislação poderá ser ampliada e
aperfeiçoada, porém sempre com o objetivo de incentivar a
produção e o conhecimento dos bens e valores culturais brasi
leiros, o qLII~ vale dizer daqueles elementos ligados à nacf -c
nal1dade , às nossas r-af zes ç âs nossas identidades, ao patri
mônio do pa t s , ia história e aos sonhos do Homen Brasileiro.
Essa entidades procuram, antes de tudo, "lucros culturais",
retornos relacionados à plena expressão e realização do ser
humano em soctecaue , onde os poss ívef s excessos financeiros
de suas atividades não constituirão IIretiradas ll de investi
dor-es ou sócios, mas recursos para custear despesas essenci
ais e reinvestimento circular aplicável na multiplicação f n
poderável daqueles "lucros culturais". A permanência do 30.
do artigo 251 no Projeto preserva, "in totum'", Os incentivos
fiscais para a Cultura, t tvr-aneo-os de poss tve í s descaminhos,
degenerescências e outras jaças capazes de lhes impossibi
litarem suas nobres conseouênc í as , Pela rejeição da Emenda.----------------------------------------------------------------------------

2P00663-9 JOS~ ULiSSES DE OLIVEIRA PMDB
********* PARECER *********

Pretendendo se acrescente o artigo 71, com renumeração
dos demais, o ilustre Constituinte visa a garantir aos
deputados federais e estaduais, eleitos para uma legislatura,
a condição de candidatos natos às eleições da legislatura
subsequerrte • Objetiva ele dar reais meios para que o
parlamentar atue com independência, livrando-o Oa5 pressões
dos Chefes pol t t tcos locais, tor-nando-o tndependent e e
fazendo valer a inviolabilidade por palavras opiniões e
votos.

Em que pese o judicioso argumenta, entendemos que a
Emenda deve ser rejeitada. O projeto j á prevê mecanismos que



permitem ao parlamentar agir com independência: a imunidade e
a tnv to l ab í 1 idade.

Pela rejeição----------------------------------------------------------------------------
2POO664-7 JOS~ ULIsSES DE OLIVEI RA PMOB
********* PARECER *********

A presente emenda tem por escopo alterar os ar-ta.zo e 40
das Disposicões Transitórias, estabelecendo, respectivamente,
a data de 15 de março de 1989 para a entrada em vigor das
disposiçoes relativas ao sistema de governo e a de 15 de
março de 1990 para o término do mandato atual do Presidente
da Repúbl í ca.

Pela rejeição em razão da aprovação, respectivamente.
das Emendas Nos. 2POO444-0 e 2P01944-7

Pela rejeição

2P00665-5 H~LIO COSTA PMDB
*******u PARECER *********

A presente proposta visa a incluir, no Titulo VIII,
capttuio V, do Projeto, dispositivo determinando que os
veículos de comunicação, eletrônicos ou não, em todas as
circunstâncias, sejam responsáveis pelo conteúdo das
informações divulgadas e devam responder perante a lei por
qua 1quer i neor-mação não verdade ira.

Trata esta Emenda de matéria que se deve deixar para a
lei ordinária, exceto quanto ao direito de resposta e a
indenização, já assegurados nos 50. e lO do art. 60 do
Projeto.

Pela rejeição.----------------------------------------------------------------------------
2POO665-3 H~LIO COSTA PMDB
********* PARECER *********

Propõe o ilustre Constituinte incluir no texto Constitu-
cional dispositiVO visando a instituir o pedágio nas estradas
de qualquer nível para a construção, pavimentação e manuten
ção.

A sugestão parece-nos conveniente - mas para figurar no
âmbito da legislação ordinária, não sendo necessário eleva-la
a categoria de norma constitucional

Por outro lado, o Projeto já cuidou da matéria, no
inciso I do artigo 178, de modo adequado

O parecer é pela rejeição-----------------------------------------------------------------------------
2P00667-i H~LIO COSTA PMDB
********* PARECER *********

Cuida a emenda em apreço de acrescentar parágrafo ao
art. 231 do Projeto de Constituição com o objetivo de
estabelecer que as contribuições do trabalhador à Previdência
Social somente devem ser utilizadas nos programas de

seguridade, previdência e assistência social
Parece-nos injustlficavel a presente emenda, vez que a

finalidade da cont r tbuf ção pr-evtdenctár ta não é outra senão
aquela prevista no texto que se pretende acrescer, ou seja, a
de sua util tzação nos programas de seguridade, pr-ev í dênc ta e
assistência social

Se desvios de recursos ocorrem, como afirmado pelo
nobre autor da emenda, o próprio órgão previdenciário terá
meios para coibi r ° abuso.

Pela rejeição da emenda

2P0066B-0 JONAS PINHEIRO PFL
****"'**** PARECER ****"'****

Pretende ° autor excluir da eleiçâo de governador a exi
gência de maioria absoluta, de que trata o art 91.

Somos contrários à pretensão do autor pelo fato de a
maioria absoluta levar ao poder o candidato da preferência
popular e dar-lhe mais apoio para governar ar-t tcos , garante

Pela rejeição

2P00669-8 ALCENI GUERRA PFL
********* PARECER *********

E proposta nova redação para o parágrafo lO do art. 44,
deferindo à lei a regulamentação das indenizações decor-
rentes de danos causados por agentes pub l tcos a terceiros
e do processo de fiscalização da prestação de serviços PÚbli
cos pelos usuários

A matéria jã se encontra d l sc tp t tnada no Projeto (art 44
parágrafo lO)através de norma que é inclusive auto-apl icavel

Julgamos destarte recomendável a rejeição da Emenda

2P00670-i VICTOR FONTANA PFL
****"'**** PARECER *********

A emenda modifica a redação do parágrafo 20. do art 56
apenas para manter a previsão, feita no texto constitucional
vigente, do teto para O número total de representantes do
povo na Câmara dos Deputados, conservando igualmente os
limites atuais, mínimo (oito) e máximo (sessenta), de deputa
dos por Estado ou pelo Distrito Federal

A inovação de prever um teto, sem fixar o número total
de membros da Câmara, foi inculcada em 1977 pelo "pacote de
abril" (Emenda Constitucional 1'1 8), quando essa Casa passou
a compor-se de até 420 membros. Esse teto foi elevado em 1982
para 479 (Emenda Constitucional o 22 e em 1985 para
487 (Emenda Const f t uc tonat n 25)

A emenda não fixa o número total, apenas mantém o teto
atual (487 deputados federais), apesar do crescimento da po
pulação braSl1eira

Convenhamos. adotando o argumento da emenda 2POl863-7,
que não é poss tve l estabelecer objetivamente a proporcionali
dade sem a fixação de um número total, além da mera indicação
dos 1imites máxtmos e mínimo, não há como admitir-se o crité
rio proposto pela presente emenda.

Pela rejeição

2POO671-0 VICTOR FONTANA PFL
********* PARECER ********...

Pela rejeição, nos termoss do parecer oferecido à Emenda
No. 2POii24-1

2POO672-8 FRANCISCO CARNEIRO PMDB
**"'****** PARECER *********

Pela rejeição, em face da aprovação da emenda numero
00674-7
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2P00673-6 FRANCISCO CARNEIRO PM08
********* PARECER "'********

Emenda Aditiva referente ao Artigo 265, que imputa aos
pais relapsos na criação e educação dos filhos menores
tratamento penal de crime inafiançável.

A Justificação enfatiza os problemas gerados pe lo
abandono a que são relegados, por muitos pais, os filhos
menores .

E declara a necessidade de uma lei "incisiva e forte"
para anular as causas da existência do menor abandonado

Parece-nos que a sanção que a emenda pretende introduzir
é demasiado sever-a para a situação que desenere, tanto que o
Projeto reservou tal sanção para situações deveras graves,
que não podiam ser equtpar-adas , até porque de dif'cil
tipificação.

Pela rejeição.----------------------------------------------------------------------------
2P00674-4 FRANCISCO CARNEIRO PMOB
**".****** PARECER *********

A emenda em exame, em que pese ter indiscut~vel mérito
social e humano, não tem condições de prosperar Isso, porque
a realidade brasileira mostra que poucos são os aquinhoados
com a trnpl antação de serviços de infra-estrutura urbana em
nossas principais cidades.Se os poderes públ í ccs , nos diferen
t~s níveis de governo, consoante mostram nossas estatísticas,
nao podem atender, por absoluta falta de recursos a 1mplanta
rrnpt ant ação de tais serviços, na maior parte das moradias já
já edificadas. como poderão consignar recursos orçamentarios
para compra de lotes excecução de serviços de
infra-estrutura urbana nesses lotes, para atender
necessidades de construção de moradias
para população de baixa renda, que constituem o grosso
da população do Pais, prat icameote toda ela sem teto

a governo da União vem envidando, através do Ministério
da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente, consideráveis esfor
ços no sentido de estabelecer programa de construção de mo
radias compativel com as necessidades da população sem teto,
muito embora tal programa ainda esteja bem longe de atender
o déficit habitacional existente

A emenda propõe a consignação, nos orçamentos dos dife
rentes níveis de governo, de dotações especificas destinadas
a compra e implantação de infra-estrutura de terrenos urbanos
~~~ ~~n~~~~:m~~~â~ compatíveis com os rendimentos da popu la -

Inexistindo recursos para tal f1nalidade, de vez que
os recursos disponíveis já estão encaminhados ao setor somos
:~g~~~i~a~~ntragosto, pela rejeição da proposta, pelas razões

Pela rejeição.
----------------------------------------------------------------------------

2P0067S-2 PERCIVAL MUNIZ PMDB
********* PARECER *********

Pretende o l1ustre Constituinte modificar o inciso XII

~~~~~~r~g~o;~~v~~o~e~:i ~~1~~6m~~~~~cg:se~Pi~~~;~~~sg~~ade
dados.

aparecer é pela rejeição, face á aprovação da emenda
~~te~~~1077-6 que oferece tratamento adequado á discipl ina da

Ademais, dfspõe-se o Relator a dar parecer favorável em
Plenário à fusão das Emendas que tratam de matéria correlata
e resolvem de forma mais abrangente a questão

-------------------------------------------------------------------------
2P00676-1 PERCIVAL MUNIZ PMDB
********* PARECER *********

Nesta emenda, o Const t tuf nt e desej a fI"rsar a nscass: dade
de se assegurar a soberania nacronat sobre o setor mineral

ao substituir a expressão "empresa nacional" pela definição'
bastante restritiva já dada no artigo 200 do Projeto da
~o~~~ri:~e~;a~~~tematização Mas essa repetição da definição

Além disso, o const t tutrrte suprime os 10. e 20. do
?rtigo 2D6, Que contêm dispositivos Considerados importantes.
E importante manter a r-eat r-tção à transferência
tnd i scr tmtnada de autorizações e concessões é. igUalmente

importante excluir da necessidade de autorização ou concessão
o aproveitamento de pequenos potenciais de energia - no
interesse de não dificultar o desenVOlvimento de pequenos
empl'eend 1mentos.
concunnos peta rejeição

----------------------------------------------------------------------------
2P00677-9 PERCIVAL MUNIZ PMDB
********* PARECER *********

Ao modificar a redação do ítem IV do art 237 do
Projeto de Constituição, pretende a emenda estabelecer novo
limite de idade para a aposentadoria por velhice, fixando-o
em 60 anos, para o homem, e 55 anos, para a mulher

Inicialmente, devemos esclarecer que a expectativa de
vida média dos brasileiros aumentou consideravelmente nas
~~~~mas decadas, como provam dados recentes fornecidos pelo

Diante desse fato e das dificuldades financeiras
enfrentadas pelo nosso pais, consideramos injustificável a
diminuição do limite de idade exigido para a concessão da
aposentadoria por velhice do homem e da mulher

Pela rejeição da emenda.

2POO678-7 PERCIVAL MUNIZ PMD8
********* PARECER *********

1'1 2~ó6~5~:~~iCão, nos termos do parecer oferecido à Emenda

2P00679-S MOYS~S PIMENTEL PMDB
********* PARECER "'********

Propõe, o ilustre Constituinte MOYSES PIMENTEL, modif1
cação no teor do inciso VII do parágrafo 12 do artigo 184
determinando caber também à lei complementar regUlar a form~
como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal
será estabelecida at rquota interna única para as mercadorias
cujo preço final para o consumidor seja uniforme em todo o
ter-r-t tõr to nacional.

Segundo a justificação, "diversos produtos têm preço fi
nal para o consumidor fixado de modo uniforme oara todo o



território nacional". mas lia possibilidade de r ixação de alí
quotas internas diferenciadas tnv í ab í t í zar á a adoção de um
preço único nacronat para o consumidor, pr-ejurncanoo-o "

Ao facultar aos Estados a 1iberdade de r ixar: as 211 íquo
tas do ICMSTC nas operações internas, procurou O Projeto pos
s tbt t i t ar-r tnes adequá-las às suas necessidades de recursos,
dosando a tributação do consumo em seus t er-r t tor tos , do mesmo
modo como lhes facultou ainda f nat t t u i r um adicional or-opr to
do imposto de renda incidente sobre os lucros. ganhos e ren
dimentos de capital, também dos contribuintes 211 i residentes.

Pela rejeIção.

2POO6BO-9 JORGE LEITE PMDB
*****"'**.. PARECER **"'****"'*

A introdução da palavra "novos" parece-nos inócua quan-
do se proíbe a cr raçãc de orgão, visto que só se pode criar
órgão novo, e jamais orgão velho, pois não seria. cr i a-j o

Pela rejeição.

2POO6B1-7 ADYLSON MDTTA PDS
***"'***** PARECER *******"'*

A presente emenda propõe seja mctusa , na Constituição.
regra dispondo sobre a perda de mandato na hipótese de o ti
tular optar por partido diverso daquele pelo qual se apresen
tou a sufrágio, salvo em caso de extinção do anterior.

Ainda que a proposta contém aspectos dignos da maior
consideração, ele se choca com alinha de carater liberal que
inspirou o Projeto Da orientação adotada resultou a regra
constante do art. 49 do ato das Disposições Constitucionais
gerais e rr-ans rtór tas

Pela rejeição.

2POO682-5 ADYLSON MDTTA POS
********* PARECER *********

A Emenda, de autoria do Constituinte Adylson Motta. asse
gura o direito adqutr too dos titulares de acumulação de car
gos e funções, reconhecida em lei até a data da promulgação
da nova Constituição

Tratando de idêntico direito e de teor semelhante. re-
gistre-se a Emenda número 2p00622-1, que dá nova redação ao
artigo 19 do Ato das Disposições Gerais e Transitórias.

Com efeito, não se pode deixar de reconhecer a necass r 
dade de admitir-se a acumulação de cargos e empregos, dentro
das exceções consagradas em textos anteriores.

Pela aprovação, n05 termos da Emenda supracitada

2POO683-3 SADIE HAUACHE PFL
********* PARECER *********

Propõe a eminente Constituinte Sadie Hauache emenda
mod1flcativa ao art. 237 do Projeto de const í tutção (A) para
estabelecer, em suma, o seguinte

a) o valor da aposentadoria correspoderá à maror
renumeração dos últimos doze meses de serviço, e garantido o
reajustamento para preservação de seu valor real, cujo
resultado nunca será inferior ao número de saj ar-tos-mtntmos
percebidos quando da concessão do benefício,

b)concessão da aposentadoria por tempo de ser-viço após
trinta anos de trabalho para o homem e vinte e cinco para
a mulher; e

c) concessão da aposentadoria por velhice aos 60 anos
para o homem e 50 para a mulher.

Inobstante os elevados pr-opós t tos da autora, somos pela
rejeição de sua emenda, face ao reconhecimento de Que. se
aprovada, oneraria consideravelmente os cofres da Previdência
Social, eis que os vencimentos dos aoosentacos passariam a
correspoder à sua últ íma renumeração.

O dispositivo, a nosso ver, somente favorece as faixas
mais altas de segurados, que irão receber um benefício sobre
o Qual não contribuiram na devida proporção. E é preciso
reconhecer Que são as camadas mais empobrecidas. que
constituem 2/3 dos segurados, que sustentam o programa de
previdência social

Somos, por conseguinte, pela sua rejeição

2POO6B4-1 SADIE HAUACHE PFL
*"'******* PARECER ******"'**Além do acréscimo de um parágrafo 20 sofrem alterações

o "caput" do art 51 e os atuais parágrafos 70 , 80 e 100
As alterações apostas ao caput do art 51 visam a dis

tinguir os servidores militares federais e estaduais São
considerados f eder-a i s os integrantes das forças armadas e
estaduais os das polícias mtt í tár-es e dos corpos de bombeiros
militares dos Estados, dos TerritórIos e do Distrito Federal

O atual parágrafo 10. passa outrosim a referir-se a
corpos de bombei ros mil i t ar-as', em cont raposição ao texto do
projeto Que se refere s impt esment e aos corpos de bombeiros.

O novo parágrafo aduzido. o 20., estabel ece que as
patentes dos oficiais das forças armadas são outorga
das pelo Presidente da Repúbl tca e as dos oficiais das
por te tas mtl t t ár-es e dos corpos de bombeiros militares pelos
governadores das entidades estatais a que estão vinculados.

Acrescenta no parágrafo 80. a establl idade, a ser d f ac t-'
pt maca em lei juntamente com o 1imite de tdade e condições
de transferência para a tnat í vrdade .

No atual parágrafo 10 introduz a tr-r edut íb t t idade de
vencimentos como prerrogativa conferida expressamemte aos
militares

A emenda não introduz alterações de monta quanto aos
objetivos e contendo dos preceitos que eneoca , sendo reco-

~----------~:~~~~~~-~~~~~~=~~--~~~~~:_:~~:~~~~~-~~~~-~~:~!:~:~~=~~::.._--------
2POO6B5-0 LEVY DIAS PFL
********* PARECER *********

A Emenda sob exame, do nobre Constituinte Levy Dias.

vem aperfeiçoar o texto do projeto, prevenindo eventuaIs
interpretações distorcidas e e11dindo a possibilidade de se
alargar o âmbito dos benefícios sem a preocupação de se fazer
justiça iderando que as jústas reivindicações dos ex-ccmca-

Pela aprovação
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2POO6B6-B ÁLVARO PACHECO PFL
*******"'* PARECER *********

A Emenda em apreço obj et tva acrescentar um parágrafo ao
artigo 245 do Projeto de Constituição (A), no sentido de que
"do percentual de dezoito por cento da receita de impostos da
união. inclusive a proveniente de transferência, destinados à

manutenção e desenvolvimento do ensino, doze por cento serão
aplicados no ensino básico, médio e técnico, e seis por cento
no ensino superior".

Em sua justificação, o autor esclarece que a sua
proposta visa a explicitar a prioridade na aplicação dos
recursos públicos federais ao ensino obrigatório do lo. grau,
20 grau técmco e agrícola, revertendo a tendência histórica
da absorção de maiores percentuais pelo ensino superior.

Esclarece a mca que atraves da citada subvtncu t acão da
receita de irnpos tos da União, o próprio plano nacional de
educação terá um parâmetro claro para a prioridade
mencionada no 30 do mesmo artigo 245

Entendemos que a prioridade para o ensino obrigatório já
se encontra estabelecida, e a f i xação de parâmetro limitara a
flexibilidade que deve assistir ao planejamento da educação,
no que tange às pecu l iaridades regionais e locais, e suas
respect tvas necessidads

Pela rejeição.

2POO687-6 ÁLVARO PACHECO PFL
******"'** PARECER *********

O texto do Projeto atende ao princípio da liberdade
do trabalho, ao mesmo tempo em que assegura à lei a
regulamentação profissional

Pela rejeição

2POO6B8-4 PAULO MARQUES PFL
****"'**** PARECER *****"'***

Pretende o t l ustre Const i tui nte acrescentar, ao art igo 62
das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do Pro
jeto de Constituição. dispositivo visando á ext tnção do Ter
ritório Fernando de Noronha e ã reincorporação de sua área ao
Estado de Pernambuco

O parecer é pela rejeição, tendo em vista que a criação
de rer-r-tt oe tc , sua transformação em Estado ou sua reintegra
ção ao Estado de origem será objeto de regulamentação em lei
Complementar (art. 20., 40.).-----------------------------------------------------------------------------

2POO6B9-2 ANTERO DE BARROS PMDB
********'" PARECER ********'"

Emenda do nobre Constituinte Antero de Barros pretende su-
primir o 40 do Art 256 do Projeto, que assegura lia pres-
tação de serviços de trasmí ssão de informações por entidades
de direito privado, através da rede púbf tca", Alega o Parla
mentar que a disposição "f'o t incluída impropriamente" no ca
pítulo que cuida exclusivamente da Comunicação de Massa, que
ela é "r-el at iva ao serviço de transmissão de dados, modalida
de de serviços púb l í cos de t e l ecomun tcações " Assim, propõe
que a matéria seja regulada pelo paragrafo único do Art 23,
modificando-lhe a redação. O espírito e objetivos do 40 do
Art 256 não colide em nada com a redação do parágrafo único
Art 23 O primeiro trata de transmissão de informações por
entidades privadas, através da rede pública, no território
brasileiro O outro dispõe sobre o "fluxo de dados transfron
t e t r-a por intermédio da rede publica operada pela ün rão " Os
dispositivos contemplam elementos diversos - informações e
dados -, em espaços também diferentes. portanto se compl emen
tam, sem se contraporem. Pela rejelção da Emenda.

2P00690-6 LEOPOLDO PERES PMDB
********* PARECER *******"'*

Os atuais Procuradores dos Tribunais de Contas, Titulares
de cargos isolados de provimento efetivo, ficariam impedidos
de continuar exercendo suas funções. diante do disposto no
art. 158. 30 do Projeto

Diante disso, a Emenda procura garantir, nas Disposições
Transitórias, sua permanência nos cargos que exercem

Tratando-se de direito meramente pessoal, aplicável apenas
aos ocupantes atuais, justifica-se a inserção do texto pro-
posto no Ato das DIsposições Transitórias

Pela aprovação.

2P0069,-4 RU6EN FIGUEIRÓ PMD8
********* PARECER *********

A Emenda propõe o acréscimo de parágrafo úntco ao ar-
tigo 242, a fim de vedar a ingerência do poder público na
fixação de custos e remuneração dos serviços prestados pela
escola particular.

O proponente Justifica a medida pela necess ioace de dar
mais coerência ao principio da liberdade de ensino para a ini
ctat tva privada, livrando-a da tutela estatal.

Dado o relevante interesse coletivo representado pelos
serviços educacionais, o Estado - a serviço do bem comum -
não pode deixar de ter ingerência nesta esfera da atividade
privada.

O Relator vota, portanto. pela rejeição da Emenda
Pela rejeição

2P00692-2 ~UBEN FIGUEIRÓ PMDB
********* PARECER *********

A Emenda propõe o acréscimo de inciso ao artigo 241,ob
jetivando a oferta de bolsas de estudo no ensino de segundo
e t sr-caí ros graus

O Proponente justifica a medida pela necessidade de 9a
rantir ao aluno carente também o direito de estudar em esta
belecimentos mantidos pela rede privada, erradicando-se per
niciosa eletização Que hoje se verif1ca

O Relator vota pela aprovação da Emenda, nos termos da
dos pela Emenda coletiva No. 1811-4

Pel a aprovação

2POO693-1 MOEMA SÃO THIAGO PDT
********* PARECER *****"'***

Embora justa e procedente a preocupação da l1ustre Cons-
tituinte, a matéria versada na emenda tem car-act er-f at tcaa
trrtr-a-ccnsr i tuc tona í s ,

Pela rejeição.



2P00694-9 MOEMA SÃO THIAGO PDT
*"'*... ****'" PARECER "'''''''''''''''''''''''''

O argumento 1evantado na Emenda de que a expressãó
"serviços nacionais" não está caracterizada na legislação
brasileira é irrelevante porque a conat t tutção pode adotar
termos e expressões a serem futuramente definidos na Legisla
ção ordinária.

Pela rejeição da Emenda.----------------------------------------------------------------------------
2P0069S-7 MOEMA SÃO THIAGO PDT
********* PARECER **"'**"""**

Somos pela rejeição da emenda proposta, na forma como
justificamos na emenda nr 2p01322/8.----------------------------------------------------------------------------

2P00696-S MIRO TEIXEIRA PMD8
********* PARECER *********A emenda propõe alterações no art 91, de modo a fixar

em quatro anos o mandato do Presidente da Repúbl tca e a esta
tabelecer em cento e vinte dias, antes do término do mandato
presidencial, a data de eleição para a chefia do Poder Execu-

tivo.
Como a questão do mandato do Presidente da República

deve ser apreciada em dispositivo distinto (art. 93) 1 imito
me a analisar a segunda parte da emenda que se refere, espe
cialmente, ao "caput " do art. 91.

Creio que a preocupação do nobre Autor da emenda, quanto
a poss ive l exiguidade do prazo de noventa dias para a real i
zação dos dois turnos da eleição presidencial, não tem razão
de ser numa época em que a Justiça Federal tem o amplo apoio
da informática Por outro lado, nada impede Que, em sendo ne
cessário, o Congresso Nacional seja convocado extraordinari
amente para dar posse ao Presidente da República

Pela rejeição

2POO697-3 MIRO TEIXEIRA PMDB
.... *"'.... *"'* PARECER .********

Pela rejeição, com base nos argumentos expedidos no
parecer à Emenda No.2p00250-1

Pela Rejeição

2POO698-1 MIRO TEIXEIRA PMD8
.....****.* PARECER *****.*** ..

Emenda aditiva ao Ato das disposições Gerals e Transi
tórias, no sentido de assegurar a revisão das aposentadorias
aprovadas com restrição do 30. do Art. 101 da Constituição
de 1967. •

Pela APROVAÇÃO nos termos do Parecer oferecido à Emenda
2pOO202-1.

2POO699-0 MIRO TEIXEIRA PMD8
"''''* ........** PARECER ****"'***.

Trata-se de Emenda ao Ato das Disposições Gerais e Tran
sitórias, que redefine os benef i c tos atr tbutnos aos ex-comba
tentes Pela rejeição, tendo em vrsta o acolhimento da Emen
da número 2pOO68S-0.

2POO700-7 MAURIcIO FRUET PMDB
*"'*"'***** PARECER ******.**

Parece-nos que a fórmula adotada pelo projeto conferindo
à lei a criação dos mecanismos que regulam os meios de
comunicação, melhor disciplina a matéria.

A proposta ora apresentada preve detalhamento Que podera
ser atribuldo à legislação tnrr-aconst ttuctonar .

Pela rejeição da emenda.

2P0070l-5 MAURICIO FRUET PMD8
***.*.....* PARECER *********

Pretende o autor de emenda introduzir um parágrafo no
art.22 do Projeto, a fim de obrigar a União a indenizar os
Estados e Municípios por perda de áreas ocorrentes em funçaõ
da construção de usinas hidrelétricas.

A construção de hidreléticas, em que prevê os prej utzos
advindos com a inundação, t r-áz benefícios de desenvolvimento
à região e ao país como um todo

A aferição do balanceamento das perdas, pelo território
inundado e matéria infraconstitucional, como ocorre al tás ,
com o estabelecimento dos "r-oya l t tes" pagos pela Petrobrás, a
que alude a proposta.

Opinamos por sua reJeição

2POO702-3 MAURICIO FRUET PMDB
********* PARECER *********

A proposta pretende incluir um inciso no art.24 autor 
gando a União a competência privativa para legislar sobre a
tividades de lançamento e pesquisas aeroespaciais, aquáticas
e terrestres

Julgamos oportuna a emenda motivo pelo qual propomos o
seu acolhimento.

Pel a aprovação.

2POO703-1 MAURIcIO FRUET PMDB
********* PARECER *********

A Emenda em questão propõe o funcionamento na Capital da
Repúbllca dos órgãos da administração direta de âmbito nacto
na 1, sedes das empresas púb1i cas I soei adaoes de economi a mis
ta, autarquias e fundaç5es vinculadas à União, cuja área de
atuação não se restrinja a uma única Unidade da Federação

Encarrega o Poder Executivo das providências necessárias
para que, no prazo de dez anos. a part 1r da premu1gação da
nova Constituição as transferências se concretizem

Esclarece o nobre Constituinte que a apresenta que, quando
da construção e inauguração de sr-as t 1ia, apenas uma parte do
Governo Federal foi removida para a nova Capital, permanecen
do, no Rio de Janeiro. 157 órgãos federais

Outras entidades criadas posteriormente à mudança da Capi
tal. como a NUCLEBRÃS e suas subsidiárias e a ITAIPU BINACIO
NA.L, tiveram suas atividades sediadas também no Rio de Janei
ro, aumentando as despesas da União com o transporte e a aco
modação de runcronar-tcs permanentemente em trânsito

Considera, ainda, o autor que a transferência desses ór
gãos para Brasí 1ia reativaria o setor de constr-ução civll da
Capital, "recriando-se mercado de trabalho já t r-adtctona t ".
Reitera, também. a geração de empregos diretos, em resultado
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da vinda de grande leva de servidores. o que ampliaria a re
ceita do Distrito Federal com reflexos imediatos pr-ev t s rve t s
para as Regiões Centro Oeste, Nordeste e Norte

Em que pese a oportunidade e a seriedade da metí t da propos
ta, tal tema excede os limites do texto constitucional. ca
bendo a abordagem do mesmo em legislação or-dtnár ra de caráter
precipuamente operacional

Pela rejeição.

2P00704-0 ACIVAL GOMES PMJB
**** ... "'... ** PARECER ... *** ... *.**

O objetivo da emenda em apreço é dar nova redação aos in-
cisos I e II do paragrafo único do art 147 do Projeto de
Constituição

Analisando a justificativa do nobre const i tutnte , verifi
camos que a matéria conflita substancialmente com a sistema
tica adotada em fases anteriores para a elaboração do atual
Proj eto de Const itui ção

Portanto, somos pela rejeição da presente emenda

2P0070S-8 PEDRO CANEDO PFL
*... **.**** PARECER **... ******

Nos termos da Emenda. o "caput " do art 234 do Projeto
passaria a albergar o princípio de que "a assistência a saúde
é livre à trn cat tva privada", que se encontra na parte tn tc ta
1 do 10 deste artigo O 10. conforme proposto na Emen
da, guardaria os mesmos pr t nc ip tos do onginal, apenas com a
redação modlficada

Conforme justifica o autor, a redação proposta traduzi-
ria o melhor equ t l ibr to entre as funções e responsabi lldade
do Estado. bem como a participação da tn í c í at rva pr ivada

Posto que a Emenda não tenha modificado o conteúdo do
dispositivo, não vemos motivos Que justif1quem a mudança de
redação que se lhe propõe, ainda mais por redundar em prejuí
zo para o texto. na medida em que elimina o "canut " or tp t na l
do art 234, que atribui ao poder Públ tco a regulamentação. a
execução e o controle das ações e serviços de saúde

-----------------------------------------------------------------------------
2P00706-6 JONAS PINHEIRO PFL
... *******. PARECER ... ********

Com a presente Emenda, propõe o ilustre const t tumte se
acrescente ao Ato das Disposições Transitorias um artigo oara
determinar às Delegacias Reqf ona t a do Trabalho. nos Estados e
Territórios que não disponham de Cursos de Comumceçêo So
cial, concederem, no prazo de cento e vmta dias. contados da
promulgação da nova Carta. registro de jornal ista prlJfissiO 
nal aos Que comprovarem o exercício da atividade por- rnai s de
dois anos nesses Estados ou rer-r-f tor tos A Emenda cuica. a i n
da, da forma como se fara a comprovação do exer-crc to pr-or i s 
stonat

Visa o Constituinte a regularizar, em termos definitivos,
a situação de inumeros profissionais. que em diversos Es
tados e Territórios, exercem, sem o competente registro ou
com registro que impõe 1 imitações, a atividade jornalistica.

São procedentes 05 argumentos contidos na Justificação
Há muitos Estados e Territórios brasileiros que. apesar- de
pleitearem, às vezes com insistência Cursos de Comunicação
Local, não tiveram, até hoje, sua aspiração atendida Não se
pode exigir que os jornalistas se matriculem em outros Esta 
dos. Não se pode, também. deixar de informar a população. A
atividade jornalístléa é, hoje, tmpr-esc tnrüve t e e plenamen
te justa a medida proposta na presente Emenda

Pela aprovação.

2POO707-4 JONAS PINHEIRO PFL
********* PARECER *** ... *****

Pela rejeição. face à aprovação da Emenda no 2001815-7.

2P00708-2 NELSON WEDEKIN PMDB
*** ... ***** PARECER *********

Rejeitada nos termos do Parecer à Emenda número 00206/4

2POO709-1 NELSON WEDEKIN PMDB
****** ... "'''' PARECER ... **... ***"'*

Pretende a Emenda alterar o item XI. letra "a" do ar t 23
proposto Que passar i a a ser o segu i nt e

Art. 23
XI
a) - os serviços de telecomunicações.
A proposta torna abstrata e genérica a co'mpetência da

União para explorar os serviços mencionados.
Parece-nos mais específica e objetiva a redação proposta

pelo Pi"ojeto.
Opinamos pela rejeição da Emenda.

2POO710-4 DIVALDO SURUAGY PFL
**** ... *** ... PARECER **"'**"'***

Pretende a presente emenda acrescentar- ao caout do ar-t
137. do Projeto de Constituição liA" a expressão ",nclUSlve
decorrentes de acl dentes do trabalho"

Sabemos que é humanamente impossível tal prestação jurídl
ca como quer o nobre Constituinte. pois não são todos os mu
nicípios bras i t e t r-cs que possuem Junta de Concil ração e Jul
gamento na esfera trabalhista, e, se tal proposta for aceita.
veremos que aonde não existir tais juntas, grande parte dos
trabalhadores acidentados terão dificuldade para obterem os
benefícios previstos em lei.

Desta forma, somos pela rejeição da emenda

2POO711-2 DIVALDO SURUAGV PFL
********* PARECER ****** ...... *

A emenda propõe que se acrescente ao art 262 do cr-oje
to de Constituinte da comissão de s tst emat taacão.uue trata
sobre o meio ambiente. cvspos í t tvo segundo o qual tem a cole
tividade o direito de assoei r-se para preservar e defender
o meio ambiente. exigir o comprimento do dever imposto ao Po
der P(Íbl i co, i nc: us ive com ressarci amento pecun í ár i, na forma
da lei

Em face da aprovação da Emenda col et rva n02044-0 • Que
trata da matéria, conc l uimos pela rejeição da Emenda em estu
do

Pela reJeição------------------------------------------------------------------------:.::.=.=r-



PMDB

2POO7l2-1 DIVALDO SURUAGY PFL
*******"'* PARECER ********'"

Há outra emenda de mesmo teor com a exeção de que o
número proposto, ao invés de três milhões de eleitores é cem
ml1 eleitores Por ai pode-se observar o quão ar-br rtàr-tos são
esses números Preferimos manter o preceito geral.

Pela rejeição.

2POO7l3-9 OSWALDO TREVISAN PMDB
********* PARECER *********

Pela rejeição.
O texto do proreto de lei sistematizado é resultante de

contr-f outção longamente meditada e estudada.

2POO714-7 OSWALOO TREVISAN PMDB
******"'** PARECER *********

A Emenda dá nova redaçÃo ao parágrafo 40. do artigo 60.
do Projeto. para exigir que o direito adquirido seja 'decorre
nte de fato idôneo~.

Sem embargo de tratar-se de preceito que remonta aos
principias da humanidade. convÉm que se lhe atribua idoneida
de na origem para que nÃo sejamos levados a construir uma Re
publica meramente 'legativista' (s tc) , por-êm sem fundamento
nos valores essenciais da ética e da Moral.

Argumenta, adema1s o Autor, Deputado Osvaldo Trev1.san,
que o ar t tço 50. ga Lei de Introdução ao CÓdigO Civil, reco
menda que a dectsao do Juiz seja calcada no interesse social
e no resguardo do bem comum.

Ora, se o dI r-at to adqu1r1do decorrer de fato idOneo como
admite o autor na citação de Pac1fi-Mazzoni, desnecessário se
torna coloca-lo no Texto.

Pela rejeição, portanto

2POO715-5 OSCAR CORR~A PFL
********* PARECER *********

Trata-se de emenda meritória mas que, realmente não
tr-at a de assunto da organização do Estado e, muito menos do
Município pois tratando de relações entre município (podendo
até serem de Estadas diferentes) deveria ser abordado noutro
ni ve l

Pela eejeição

2P00716-3 OSCAR CORREA PFL
***"'*./<"'*'" PARECER ***... *****

';ugere o eminente Constituinte Oscar Correa Júnior, pela
Emenda em exame, o acréscimo de dispositivo à Seção II do Ca
pitulo V do Titulo IV, que dispõe sobre o Ministério Público,
a fim de que fique estabelecido que os preceitos tnscutpf oos
naquela Seção aplicam-se, no que couber, "ao Ministério PCI
bl ico junto ao Tribunal de Contas da União"

Justificando a medida, assinala que lldesde 1896, quando
foi criado, o órgão do Ministério PÚblico junto ao TeU tem
merecido tratamento especial compat f ve l com a sua peculiar
índole, que o distingue dos demais órgãos do Ministério PCI
b l tco que oficiam perante o Podee Judiciário: jamais, no oe
denamento jur-rctco pátrio, O MP JUNTO AO TCU INTEGROU O MP
Federa1 " (9r ifos do Autoe)

r ncensur-ávet , inegavelmente, a assertiva de S Exa., uma
vez examinado o tema à luz do ordenamento jur'dico ora em vi
gor.

Bem é de ver, porém, que o Ministérlo Público, nos ter-
mos do Projeto (art 157), compreenderá c1nco (5) ramos, a
saber

I - o Ministério Público Federal;
II - o Ministério PÚblico Militar;
III - o Min1stéeic Púb l ico do Trabalho;
IV - o Ministério pÚblico do Oisteito Federal e dos Ter

r ttór tos , e
V - o Mlnistéeio Púb l í co dos Estados.
Caí ressalta ev í dent e, em nosso entender, que, na con

cepção do Projeto, inexistirá ramo especial do Ministério PÚ
blico junto ao Tribunal de Contas da União, devendo funcio
nar, portanto, perante aquela Corte, órgãos do próprio Minis
t ér to Públ,co Fedeeal, a quem já é aplicável, a toda eVidên
c í a , o disciplinamento a que se refere o eminente Autor.

Nosso parecer, assim, é pela rejeição da Emenda.

2POO717-1 JOS~ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
*****"'*"'* PARECER *********

De autoria do eminente senador José Ignácio Ferreira,
esta emenda propõe nova redação ao Art 122 do Projeto que se
refere aos pagamentos devidos 'pela Fazenda Pública em virtude
de setença judicial

Propõe também a emenda a supressão dO 10. do msncfcna-
do artigo das palavras finais: " O pagamento far-se-â obriga
tor rament e até o final do exer-ctc to seguinte"

Em sua j ust if i cação, o nobre autor 1emor-a que a r-ecacão
atual do 10. não prevê atualização monetária dos pagamentos
da Fazenda Pública depois de 10. de julho, o que poderá impe
dir a tramitação dos precatórios suplementares. E atuzoutr-cs
argumentos. Todos convicentes.

PeI a aprovação

2POO71B-0 JOS~ IGNÁCIO FERREIRA PMD6
*****"''''** PARECER *********A Emenda visa a desdobrar em dois dispositivos o 3. do

Art 37 das Disposições Transit6rias do projeto de
Const í tut ção

Em nosso entender. a redação proposta não aperfeiçoa, nem
a linguagem nem o esptr í to do Projeto.

Pela rejelção.

2POO719-B JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMOB
********* PARECER *********

Visa a Emenda em foco modificar a redação do 53 do art.
So., desdobrando-o ainda em dois dispositivos, e a suprimir o
47 do mesmo artigo. Entende o Relator que a matéria é menor

atendida com o aproveitamento das Emendas nos. 278/1 e
139B/9.

Pela rejeição
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2POO720-1 JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PMDB
**.****** PARECER *********

A proposta tem como objet ívo acrescentar ao 20 .• do art
149, do Projeto de const tutçãc , a expressão "bem como de leis
ou atos nor-mat tvos municipais em face a Constituição fede
ral -.

Justifica seu Autor que o Projeto contempla o controle nos
planos federal e estadual, deixando de fora a esfera munici
pal e que com a presente emenda irá contribuir
de maneira eficaz para o aperfeiçoamento do nosso Texto
Constitucional, mormente no que tange ao controle da consti
tucionalidade da lei ou ato municipal

Em aas i m sendo, somos pe 1a aprovação dessa emenda

2POO721-0 LOUREMBERG NUNES ROCHA PMDB
********* PARECER *********

A Emenda propõe a i ncl usão da expressão "e gratuito" a-
pós o termo "especial tzado". bem como a SUbstituição dos ter
mos "preferencialmente na rede regular de ensino" por "em to
dos os rrive í s de ens tno" no item !II do artigo 241

O proponente justifica as alterações em nome do pr í nc í

pio de gratuidade que perpassa todo o projeto, além de que í s
so se torna imperativo até por razões humanitárias.

O Relator acolhe as razões do proponente, votando pela
aprovação da Emenda.

Pel a aprovação.

2POO722-B LOUREMBERG NUNES ROCHA PMDB
******....* PARECER *********

Entende o Relator que a Emenda 2p1513-1, já aprovada, a-
primorou satisfatoriamente o texto do Projeto

Pela rejelçâo da presente

2POO723-6 OSWALDO LIMA FILHO
*..******* PARECER *********

Pela I"ejeiçâo, n05 termos do parecer oferecidO a emenda
2P01700/2

2POO724-4 OSWALDO LIMA FILHO PMOB
"'******** PARECER ***....****

Acolhemos a emenda apresentada pelo ilustre Constituin 
te Oswaldo Lima Filho que objetiva evitar a alegação de irre-
tr-oat tvtcace por parte dos autores dos crime, man-
tendo a correção monetária até seu efetivo pagamento, mesmo
quando decretada a intervenção, decretação extrajudicial ou
falência, A medida visa evitar grandes e enriquecimento in
cito verificados nos chamados "cr tmes de colarinho branco".

Pela aprovação

2P00725-2 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
*,.,**••*** PARECER *********

A Emenda tem como escopo a extinção dos t t tu los e ações
ao portador, que poderão ser convertidos em titulos
nominativos ou endossáveis

Devemos louvar a iniciativa do denodado autor, pois
conforme sabemos. essas modalidades de emissão de capital
facilitam a sonegação de infõrmaç6es sobr-e o patrimônio das
pessoas flsicas, bem COmo permitem que grandes fortunas fujam
ao controle fiscal através das sociedades anônimas.

A medida contribuirá para implantação da justiça fiscal
em nosso Pa í s ,

A Emenda por isso, élfigura-se-nos de mérito indistut'-
velo

Pela Aprovação

2P00726-1 OSWALDO LIMA FILHO PMDB
••*... "'**** PARECER *********

A emenda do eminente deputado Oswaldo Lima Filho pretende
explicitar a competência da União no que se refere aos servi-
ços de te1ecomuni cações ,.

Como se trata de materia extremamente complexa e polêmi
ca, havendo, inclusive. divergências terminologicas e concei
tuais, o Relator entende que a melhor forma de atender, eee 
t tva e abrangentemente, aos aspectos mais delicados da. ouee
tão, será obtida mediante fusão de emendas correlatas, dispo
sição, aliás, já manifestada pelos autor-es

Em vista das razões expostas, o parecer é, por ora, pela
rejeição.

2POO727-9 GIL C~SAR PMDB
********* PARECER *********

Pretende o autor da Emenda, aditar parágrafo terceiro
ao Artigo 22 a fim de propiciar a constituição de um "Fundo
de Exaustão" destinado a apoiar o desenvolvimento sócio-eco
nômico dos Mun1c~pios onde se local tza a jazida

A matéria é infra-constitucional, motivo pelo Qual opi
namos pela rejeição da Emenda.

Pela rejeição

2POO728-7 GIL C~SAR PM~B

******,** PARECER *********
Pretende o autor da Emenda acrescentar ao Art igo 25 do

projeto um inciso XI com ~ seguinte redação
XI- Outorgar a autorização ou concessão de direitos de

pesquisa e exploração de recursos Mdricos e mmar-a t s e sua
fiscalização em seus Ter r-t tór tos ,

A proposta é desnecessária pof s a concessão de serviços
púb l í cos , naquelas atividades que interessam e são permiti

das ao Poder Público delegar a exploração. fazem parte das a
tividades da Administração Pública.

Opinamos pela rejeição da Emenda
Pera rejejção

2POO729-S AROLDE DE OLIVEIRA PFL
********* PARECER *******"'*Pretende a Emenda que, em qualquer caso, seja vedada a

cobrança de tributos antes de decorridos noventa dias da data

da publ i cação da lei que os houver instituldo ou aumentado.
Tratando-se de tributos sobre patr1mônio, renda ou proventos,
observar-5e-ia, cumulativamente. a condição prevista no Pro

jeto de Constituição, de somente poderem ser cobrados a par
tir do exercício financeiro seguinte ao da publ ícação da res
pectiva lei.



Tal dicotomia de prazos afigura-se inconveniente para o
sistema tributário vigente, a par de resultar, para os impos
tos de cobrança anual, no parcelamento do exer-ctcro financei
ro, o que tornaria extremamente complexo o cálculo do impos
to

Pela rejeição.

2P00730-9 AROLDE DE OLIVEIRA PFL
********* PARECER *********

Pretende a Emenda alterar o tiem XI, letra "a" do art. 23
proposto que passaria a ser o seguinte:

Art 23
XI
a) - os serviços de telecomunicações
A proposta torna abstrata e genérica a competência da

União para explorar os serviços mencionados.
Parece-nos mais escectf tca e objetiva a redação proposta

pelo Projeto
Opinamso pela rejeição da Emenda

2POO731-7 AROLDE DE OLIVEIRA PFL
*******"'* PARECER ****.****

Propõe o Constituinte Arolde De Oliveira a supressão,
na a i tnea b, do inciso II, do 10, do artigo 184, das pala
vras "petroleo, inclusive lubrificantes, comcust tvs t.s 11qui
dos e gasosos dele derivados, e ll

, no sentido de tornar res
trita a energia elétrica a imunidade do ICM5TC sobre opera-
ções interestaduais; e a inclusão, no ato das Disposições
Constitucionais Gerais e Transitórias, de dispositivo fixan
do o 11mlte máximo de 4% para as a l i quotas apt tcáve f s ás ope
rações que destinem a outros Estados aqueles produtos.

Na justificação, alega o ilustre Constituinte signifi-
car, aquela imunidade, "uma discriminação contra os Estados
produtores desses bens, va 1endo ressa1tar que os demai 5 pro
dutos, como O carvão e o a l coo l , serão normalmente tributados
nas operações interestaduais". E que, se mantida, a norma
"será prejudicial não só aos Estados produtores de petróleo,
mas também aos seus Munic'pios, pois a estes serão destinados
25% do produto da arrecadação do imposto".

Tratando-se, como se trata, de produtos essenciais para
o desenvolvimento do País e cuja pr-odução é assimétrica no
território nacional, é conveniente a manutenção da imunidade
até para assegurar-se o equl1 íbria Que o inciso 11 do art
30 objet tva .

Pela rejelção.

2POO732-5 JUTAHY JúNIOR PMDB
********* PARECER *********

A Emenda propõe acréscimo de artigo às Disposições Gera
is e Transitórias, pelo qual se determina a Fundação Institu
to Brasileiro de Geografia e Estatística estimar, até 31 de
julho de 19B6. a população de cada mun\clplo brasllelro

A proposição trata de matéria infra-constitucional.
Conclulmos pela rejelção.

2P00733-3 MARCOS LIMA PMDB
********* PARECER *********

Cuida a Eml3nda de inegibl1 idade, dando nova redação ao
50 do artlgo 16, para lmpedlr que Governadores e Prefeltos

possam candidatar-se a esses cargos, noutros Estados e Muni
clplos

As razões al ínnadas pelo autor levam-nos a opinar pela
aprovação da Emenda.

2P00734-1 JOS~ ULíSSES DE OLIVEIRA PMDB
********* PARECER *****... **...

A presente emenda tem como objetivo retirar do texto
constitucional a necessidade de imposição de prazo determina
do para concessão de lavra. Justifica-se que é da tradição
brasileira admiti-la por tempo indeterminado, em atenção às
pecul iaridades e especificidades da fase inicial do empreen
dimento mineral Teme-se que esse tipo de imposição, num mo
mento em que os mercados mundia1s para minérios estão depri
midos, s6 afugentaria ainda mais o investidor.

Ocorre que a Comissão de Sistematização defendeu uma
posição de defesa das reservas minerais a longo prazo e de
aproveitamento máximo de nossas reservas com benef1cios dire
tos para a população Por isso não é poss rve l aceitar a
eliminação desse dispositivo que confere à Nação brasi1e1ra a
possibi1 idade de, pelo menos de período em período. exercer
sua soberania sobre as jazidas minerais.

conctuvmos pela rejeição.

2POO735-0 C~SAR CALS NETO PDS
********'" PARECE.R *****...... **

Pela rejeição, nos termos da parecer oferecido à Emenda
n, 2P00153-0.

2P00736-8 C~SAR CALS NETO PDS
******"'** PARECER ***"'**... "'*

A presente emenda objetiva, em essência, estabelecer que
a entrada em vigor, de modo pleno, da novo Sistema de Gover
no previsto no projeto, s6 se dê a partir de 15 de março do
ano de 1994, ao lnvés de 1988 como está posto.

Manifesto-me pela rejelção da proposta, nos termos do
parecer que exarei na emenda nr. 2POO186-6.

Pela rejeição.

2P00737-6 C~SAR CALS NETO PMDB
**... ****** PARECER *... **... ****

Pretende o ilustre Constituinte incluir, como parágrafo
30 do artigo 30 ao Ato das Disposições Constitucionais Ge
rais e Transitórias do Projeto de Constituição, a fixação do
mandato-tampão de 02 (dois) anos pela necessidade de gerar a
coincidência das elelções muntc ípaf s com as eleições parla
mentares.

Os atuais Prefeitos e Vereadores estão exercendo mandatos
com a duração de seis anos. A redução de seus mandatos, além
de discriminatória é inconstitucional. Por outro lado, a
emenda visa também assegurar o direito à reeleição, quando a
orlentação predominante é a de evltar, a qualquer nlvel, a
reeleição.

O parecer é, pois. pela rejeição
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2P0073B-4 CÉSAR CALS NETO PDS
********* PARECER *********

A Emenda sugere incluir, onde couber, artigo concedendo
isenção de pagamento de tarifas, em transportes coletivos, às
pessoas com mais de 65 anos de idade. Justifica lembrando Que
os idosos, tendo prestado durante a vida tnest tmãve rs servi
ços ao País, merecem, na velhice, a compreensão das gerações
mais jovens, no sentido de a eles fazerem justiça e reconhe
cerem seu va 1or

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no. 2P00527-6.

2POO739-2 LOURIVAL BAPTISTA PFL
"'*"' ... ***** PARECER *********

A delonga na criação dos Tribunais Regionais Federais
poder? acarretar consequências prejudiciais a tnstatação do
Tribunal Superior de Justiça e à própria adaptação do Supremo
Tribunal Federal às funções de Corte Constitucional

Com a redação sugerida, dispensável se torna lei comple-
mentar pert i nente

No mesmo sentido, opina-se em relação às Emendas:
2P01B45-2 e

2P91B74-9
Pe1a aprovação

2P00740-6 LOURIVAL BAPTISTA PFL
*"'*****... ., PARECER *********

Pe1a aprovação.
A emenda não modifica a essência da norma prevista no

projeto sistematizado. Limita-se a alterar o texto, ajustan
do-o às atribuições dos Juí zas de Paz, em especial quanto à
verificação de of i c to ou forçada por impugnação, do proces
so de habi t í tação de casamento.

Embora seja competência do Cartório registra1 a formação
do processo de habilitação de casamento, o Juiz de Paz de
ve participar da e l abor-ação, na forma prevista na emenda

2POO741-4 LOURIVAL BAPTISTA PFL
******"'...* PARECER *****...... **

A emenda em análise pretende dar uma melhor definição pa
ra as questões relativas as demandas no âmbito do direito
agrário.

Visa dar uma redação mais consubst âncta t ao texto do
art. 150 e seu parágrafo único do Projeto de Const t tu íção
"A"

A final idade do preceito é estabelecer para os confl í tos
fundiários um ordenamento jur'dico mais eficaz e pratico,
pois da maneira como está definido no texto atual, pratica
mente só definia o assunto no âmbito estadual, ou seja, em
primeiro grau jurisdicional; agora, com esse novo texto, de
finirá sobremaneira a forma de como se processará um recurso
quando couber o caso, ou seja, será julgado pelo Tribunal Re
gional Federal a que estiver subordinado.

Dessa maneira, vimos que o nobre Constituinte preocupou
se em aperfeiçoar o texto constitucional dando-lhe melhor
forma r-edactona t ao fundir os textos do inciso II do art 132
e parágrafo 20. do art 133, resultando da' a elaboração ne
cessárla ao df spos t t tvo

Em assim sendo, SOIOOS pela aprovação da presente emenda

2POO742-2 LOURIVAL BAPTISTA PFL
********* PARECER "'******"'...

Emenda ao ato das disposições gerais e tr-ans t tór tas , que
manda aditar a aposentadoria aos vinte e cinco anos de servi
ço aos ex-combatentes

O projeto consigna, no art. 46, 10., a faculdade de a
lei complementar dispor sobre exceções à regra nele estabele
cida para a aposentadoria por tempo de serviço. Nada reprova
a concessã.o de ma~s esse benee vctc aos ex-combatentes, ado
tando o Proejto que já assegura o ingresso do ex-combatente
no serviço púb1ico sem a exigência do concurso públ tco, bem
como a estabil idade - nova exceção ao pr tnciptountve-sat es
tabelecldo em seu art 19o 45.

Pela aprovação.

2POO743-1 L~LIO SOUZA PMDB
***"'***... * PARECER "'***... "'* ......

A emenda em questão, ao estabelecer que o imóvel esst t
nado a resldêncla do proprletárl0 const í tut bem de fam\ 11a e
s6 deverá responder por dívidas decorrentes de tributos sobre
ele incidentes ou de financiamento de sua construção. é de
tndtscut tve t mérito

A iniciativa é profunda em seu sentido humano - social,
ao evitar que a residência única da fam1lia seja expr-opr-taca
por dividas e se const í tua , de fato, no asilo inviolável do
individuo.

Com a 1ntrodução da 'mportante sugestão no arcabouço ju
r1dico do Paj s , a moradia do proorietário deixa de constttu
ir garantia para contratação de dívidas

Pelas razões expendtdas , a emenda, pelo seu elevado con
teúdo social e humano, deve merecer o indispensável aco1h1men
to dos Senhores Constituintes.

Pela aprovação.

2POO744-9 L~LIO SOUH PIIDB
**..."'***** PARECER *******... *

A matér ta de que trata a Emenda já é objeto de provldên-
era parlamentar. O projeto de lel do Senado n 02/88 já fol
aprovado pelo Senado Federal e remetido à Câmara dos
Deputados, tornando inócuo votar-se norma constitucional
estabelecendo lei complementar para assunto definido em lei
or-ntnãr-ta.

Pela rejeição

2POO745-7 L~LIO SOUZA PMDB
***"' ... **** PARECER *....******

A Emenda visa a acrescentar no Ato das Disposições Ge
rais e Transitórias um d1spos1t tvo, que exp1 'leite que o "Bra
sil defenderá "ad perpetuam" seus direitos na Antártida, ob 
servado O respectivo tratado 1nternaclonal e o estatuto jurí
dico definido para esse continente".
__O autor da Emenda afirma Que há relevantes razões üecpo
1ít1cas para a proposta e não discordamos deste ponto de v ts-
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2POO756-2 JúLIO COSTAMILAN PMDB
********* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda
no. 2pOO112-2.

2P00755-4 JúLIO COSTAMILAN PMDB
********* PARECER *********

Pelas razões expostas no parecer sobre a Emenda no.
2p01556/5, pela rejeição.

estabelecido para a elaboração das leis imprescindíveis à
efetiva vlgênc,a da Constituição

Pela rejeição---------------------------------------------------------------------------_.

2POO762-7 HILÁRIO BRAUN PMDB
********* PARECER *********

A emenda propõe acrescentar ao 3 do art. 169 a ex-
pressão "quando convocados ou mobil i zados"-

Acontece que as pot tctas mil í tar-as , forças auxt t tar-es
e reserva do exér-ct to.nãc ir:io fazer o policiamento ostensivo
somente quando convocados ou mobilizados como li reserva do E
xército". Se acatada a presente emenda, somente nessa condi -

Emenda

PFL

a supressão da eXi
do Poder Judiciár1"o

lIinterna corporis"

PDS

2POO753-B DIVALDO SURUAGY
********* PARECER "'********

Emenda que modl f t ca o art 48 do projeto.
Pela rejeição na forma do parecer oferecido à

2p01706-'

2POO754-6 JARBAS PASSARINHO PDS
********* PARECER *********

A Emenda objetiva a criação do Serviço Nacional de Apren
dizagem Rural (SENAR) e o Serviço Nacional de Aprendizagem em
Transportes(SENAT). O Projeto de Constituição já assegura a
criação do SENAR, mas não poderia deixar de lado o setor de
transportes, como pretende o autor. A Emenda aperfeiÇoa o
texto, razão pela qual deve ser acolhida.

2POO751-9 HILÁRIO BRAUN PMDB
********* PARECER *********

A emenda pretende suprimir o inciso XVII do art. ,26 Que
trata da competencta concorrente da União. Estados, Municf
pios para legislar sobre Jlorganização. garantias, direito e
deveres das po t te-tas civis".

Não ocorre no nosso entender, com a manutenção dessa
disposição violação ao princípio fecterativo como argumenta o
autor em sua justificação. O dispositivo busca a uniformidade
nos aspectos genéricas das organizações das pol í ctas

Importante, pois, conservá-lo a ntvat de Constituição,
motivo pelo qual opinamos pela rejeição da emenda.

Pela rejeição.

2P00757-1 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
********* PARECER *********

Em diversos Estados, o cargo inicial da magistratura é o
de Juiz sutiat ituto O critério é racional e tem obtido OS
melhores resultados O novo julgador tem a oportunidade de
exercer sua alta missão,numa primeira fase, em convtvto com o
titular ou titulares de comarcas já experimentados no cumpri
mento da função jurisdicional Desse modo, o conhecimento do
novo Juiz se alarga e sua tarefa é facilitada

A Proposta constante do segundo item da Emenda tem por
Objetivo resolver os casos dos atuais Juizes substitutos ti
tulares de cargos isolados. ~, pois, complemento indispensá
vel à regra que se propõe incluir no texto perma.mente.

Pe1a aprovação

2POO760-l HILÁRIO BRAUN PMIlB
********* PARECER *********

A emenda propõe alterar o 3. do art.169 aprovado pela
Comissão de Sistematização retirando a expressão:

"..0 policiamento ostensivo" ... e acrescentando" ...
a polícia preventiva" ..

Trata-se de questão de interpretação
Quando se aouz que o "pol tcf amento é ostensivo" evtcen

temente é uma pr-át tca de "pr-evenção", ostentando alguma coi
sa, Que no casa especHico do policamento militar é o seu po
der coercitivo ( armamento, etc). Assim entendendo. a osten
tação do poderio mil t t ar- é uma forma preventiva de qualquer
ação contra a ordem pública e por conseguinte necessária ã
manutenção da segurança, assistência e pr-oteção do cidadão.

Somos pela rejeição da emenda.

2POO75B-9 ANTONIO CARLOS KONDER REIS
********* PARECER *********

A justificação esclarece, plenamente,
aênc ta de que todas as sessões dos ór-gãos
sejam públ icas Há, realmente, Questões
que impõem reserva

Pe1a aprovação

2POO759-7 ANTONIO CARLOS KONDER REIS POS
********* PARECER *********

A emenda modificativa apresentada pelo ilustre const rtu
tnte ANTONIO CARLOS KONDER REIS pretende dar nova redação aos
ArtiQOs 239, inciso I e 29, "caput", este do Ato dos Disposi
ções Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto de
Constituição.

O acréscimo da coordenação dos programas de assistência
social à esfera federal conferirá àque l es a necessária ccn
s t st ênçia e unidade, respeitadas às peculiaridades regionais.
evitando-se distorções pela inexperiênçia técnica local.

Outrossim, far-se-á o aproveitamento da larga experiên
cia de órgãos federais que mll itam no campo da asslstênçla
social. como é o caso da L.B.A.

Por outro lado, a cessão por convênio, dos recursos hu
manos locais, dos aludidos órgãos federais, manterá a nature-
za do vínculo empregat ~cio daquetes para com a União.
trazendo-lhes tr-anqut t tdade e segurança, pela preservação de
um direito já adqutr-tdo , ainda que continuem a desempenhar
suas funções onde estão alocados

Pela pertinência e justeza da emenda, somos pela sua
aprovação.

2POO752-0 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL
********* PARECER *********

Propondo nova redação para o art igo 70. do Ato das
Disposições Transitórias, pretende a ilustre Constituinte
incluir no rol das leis a serem elaboradas no prazo ali
estabelecido a formulação do Código de Trabalho e do Processo
de Trabalho e a revisão dos Códigos ctvt t , Penal,
Comercial, Tr tbut ar io e os de Processo Civil e Penal. Lembra
a nobre const i tutnte que nossos códigos datam do início do
século e muitos deles estão "em verdadeiro descompasso,
dificultando a agilização da boa aplicação de justiça pelo
Poder Judf ctar to 11

Embora louvável o objetivo de sua autora, a Emenda em
tela deve ser rejeitada. Os códigOS, para ser nem elaborados,
demandam participação ativa da sociedade e de entidades
interessadas, requerem longos e exaustivos debates,
necessitam de acurado exame de juristas. Essas etapas não
poderão ser cumpridas a contento no reduzido prazo

Ante o exposto, somos pela rejeição

2POO749-0 RENATD BERNARDI PMDB
********* PARECER *"'*******

A pos í Cão do Relator é favorável à fusão das emendas re-
ferentes ao tema "telecomunicações" e darâ parecer favorável
em plenário ao texto Que dela resultar No entanto, por ora,
vê-se na contingência de emitir parecer contrario.

2POO751-1 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL
"'******** PARECER *********

Pelo que a autora da emenda alega em sua justificação,
seu objetlvo é o de assegurar àqueles que já percebiam bene
f1.cios nr-evtoencj ãr toa antes da promulgação da nova Consti
tuição os direitos por esta tns t t tu tcos no campo da Segurida
de Social.

A proposta, em sua significação, é lnteressante e Justa,
e nós, inclusive, já opinamos pela aprovação de emendas com
objetivo s tmt lar. A redação da emenda, entretanto. deixa a
desejar, vez que não é de molde a esclarecer, devidamente, o
intento da autora.

Face ao exposto, opinamos pela rejeição da presente e-
menda.

2POO750-3 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL
*,,******* PARECER *********

A emenda proposta visa alterar a redação do artigo 13 do
r f tuto IX do PrOjeto (AL para oet er-mmar- que as contribui
ções parafiscais e empréstimos computsor tos vigentes sejam a
preciados e votados pelo Congresso Nacional, dentro de 180
dias da promulgação da Constituição, sob pena de extinção,com
a just tr icat tva de que foram tnst t tutdos com vrctos 8, mui
tas vezes, sem o controle do Parlamento.

A partir da vigência do novo sistema t r tbut ár ro consa
grado na futura Carta Magna, as contribuições e empréstimos
compulsórios existentes que estiverem em desacordo com os
pr tnc'ip los aprovados serão automaticamente extintos. não pre
cisando ser novamente apreciados pelo Congresso Nacional, po
dendo, os demais, ser cancelados ou modificados, a qualquer
tempo, pelo legislador comum.

Pela rejeição

2P00747-3 RENATO BERNARDI PMDB
*******"'* PARECER *********

O projeto de Constituição contempla o Que a presente E-
menda pretende e, a nosso ver, de modo mais favorável ao tra
balhador rural

A Emenda prevê para ele uma aposentadoria especial Esta
é exatamente a que lhe é conced rda no inciso IIl, do art 237,
do Projeta, com tempo inferior ao estabelecido, em caráter
geral, no inciso I do mesmo artigo

f, aplicando-se também ao trabalhador rural a regra do
"caput " do art. 237, fica assegurada a aposentadoria com sa 
iar to integral.

---------------~~~-~:~~-~:~~~:~~------------------------------------------
2POO74B-l RENATO BERNARDI PMDB
"'******** PARECER *********

A emenda obietiva acrescentar o item VI, ao art 237 ,
o í spos t t ívo que 'j'permite ao empregado em estabelecimento ban-
cário e sconcmí ar to Que tenha completado 25 (vinte e cinco)
anos de serviço, será assegurado o direito à aposentador1a
especial com renda mensal correspondente a 95% do sa l ár to be
nefício"

Em sua justificação, o autor afirma Que dados d ivu tçados
por lideranças classistas dessas categorias profissionais re
velam o alto 'indice de utilização de sessões de aná l t aes a

Que são submetidos muitos profissionais da área, vitimadas
por desgaste flslco, emocional e ps tquí co

cons rcar-aeos a proposta da maior importância social, po-
rém, trata-se de matéria de normatização infra-constitucio-
nal

2POO746-5 RENATO 6ERNARDI PMDB
*******"'* PARECER *********

00 nobre Constituinte Renato l3ernardi esta emenda propõe
transferir-se da Supremo Tribunal Federal para o Superior
Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar,
originariamente a representação do Procurador Geral da
República, nos casos definidos em lei complementar para
interpretação de lei ou ata normativo federal

Parte o proponente da idéia de que o sistema adotado
pelo Projeto defere ao Superior Tribunal de Justiça velar
pela vigência e uniformidade rnt er-pr-et at tva da lei federal,
razão por que caberia melhor a esse Tribunal a competência
para processar e julgar aquela representação do Procurador
Geral da Repúbl í ca.

Temos que, pr.ecisamente por coerência s tst êmtca , que se
deve manter a competência do Superior Tribunal Federal.

Pela rejeição----------------------------------------------------------------------------

ta. Contudo, a nosso ver, o texto constitucional não deve
descer a minúcias em matéria de relações trrter-nac tona í s , de 
vendo limitar-se aos grandes pr tnctp tos sem destacar, em as 
pect a t , nenhuma região do globo

Pela rejeição----------------------------------------------------------------------------
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ção a pol í c i a roi1itar poder a fazer o po l tctamento ostens ivo,

quando na r-eat made se Quer essa atribuição Quando for neces
aár-f a e assim determinar a autoridade competente, e não como
reserva do Exercito, hipótese que poderá ocorrer em caso de
conf li to ext erno et c

Somos pela rejeição da emenda.--------------.----------------------------------------------------------_...--
2P00763-5 HILÁRIO BRAUN PMDB
********'" PARECER *********Pretende o Deputado Hilário Braun, através desta emenda

dar nova redação ao art 23 , inciso XIII do projeto, supri
nn ndo a expressão "das po i íeias r-coovtar-tas e ferroviárias
federals "do inciso XXII do art.24 e incluir a.rtigo nas Dis
posições rr-ans t tór í as prevendo o aproveitamento dos integran
tres da polícia (atual patrulha) rodoviária e ferroviária
federal

Dispensar a organização e estruturação pelo poder cen
tral - como pretende a emenda - das polícias rodoviárias e
f er r-ovtár í as para deixar a atividade a nível estadual é
impraticável, existem interesses de segurança que ultrapassam
os 1trmt es fronteiriços dos Estados e para os quais é neces
sário também a agi t tzação operacional, atráves de comando
cent ra 1 i zaco

O aor-cve i tamento de servidores ou funcionários no Quadro
em ext mção é mat er ta infraconst1tucional

Opinamos, em consequéncia, pela rejeição da emenda
Pela r-ej etção----------------------------------------------------------------------------

2P00764-3 JOÃO DE DEUS ANTUNES PDT
~*"'*****>f PARECER **"'******

A emenda propõe definir o regime de funcionamento da
carreira de Delegado de Po l iCla

Entendemos que o 4 do mesmo artigo 169 determina
que lia la1 discipl inará a organização e o funcionamento dos

orgãos responsáveis pela segurança pública" ..
Ass rm sendo, não cabe ter acatamento a emenda apresen-

tada

2P00765-1 MÁRIO MAIA PDT
'Il*>I<****** PARECER **"'******

Prevê a emenda sob exame o mandato de quatro anos para
o Presidente da República e a possibilidade de sua reeleição
para mandato consecutivo

Sou pela rejeição da proposta, nos termos do parecer da
do à emenda nr 2P015l6-6.

2P00766-0 MÁRIO MAIA PDT
*.******* PARECER **"'**** .....

A emenda do nobre Constituinte Mário Mala visa a deter
minar que os partidos pol i t í cos devam adotar a votação prévia
da totalidade de seus filiados para a escolha de seus candt
cates A proposta é, sem dúvida, digna de encômios e vem
sendo acatada com ótimos resu1tados em diversos pa tses do
mundo Acontece, no entanto, que a matéria deve ser objeto de
decisão interna dos Partidos, por tratar-se de assunto a ser
tratado nos Estatutos Partidários, não cabendo no âmbito
Constitucional

Parecer contrário

2P00767-8 MARIO MAIA PDT
**** ... **** PARECER *********

A emenda do Constituinte Mário Maia acn ta , no parágrafo
30 do artigo 234, as palavras "transfusão, inseminação, II

entre as final idades que a le1 deverá considerar na remoção
de órgãos, tecidos e substâncias humanas, acrescentando às
já existentes no texto - transplante e pesquisa

Sua justificação baseia-se no argumento da necessidade
de extinção do comércio de órgãos, tecidos e substâncias
humanas, pr mctpa lment e O sangue, que facil ita a transmis
são de doenças

No que se refere à introdução de "sangue", o relator aca
teu a proposta, nos termos da emenda 2p00977/8

Pela aprovação. na forma da emenda nr. 2P00977-8.
----------------------------------------------------------------------------

2P00768-6 MÁRIO MAIA
********* PARECER *********

A Emenda propõe nova redação para o 1tem I do art i-
go 241, com a fina11daoe de expl 'icitar a dur ação m\nima da
obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental,bem como
a par-manênc t a mínima diária do aluno na escola

A garantia do ensino fundamental, consoante estabelece o
Projeto atende à real idade social.

Embora as razões oferecidas na proposta sejam as mais
louváveis e convincentes, a obrigatoriedade do ensino de 20
grau não deve ser fixada pelo texto constitucional.

O Redator vota pela rejeição da Emenda
Pela rejeição

2P00769-4 BASILIO VILLANI PMDB
********'" PARECER *********

Visa a Emenda suprimir o 40. do art. 182 e a a t tnea "b"
do 'inciso I do ar-t , 184 do Projeto de const t tutção, disposi
tivos estes que tratam da não incidência de imposto da União
e da incidência de imposto dos Estarias (ICMS) sobre as
operações de crédito relativas à circulação de bens de consu
mo ou prestação de serviços, para consumidor final

Exami nando-se a Just i f i cação da EmBnda, ver if 1ca-se Que a
incidência do ICMS sobre as mencionadas operações acaba por
atingir mais intensamente as consumidores de baixa renda, o
que torna tal tributação socialmente injusta, sobretudo quan
do se cons ioera o carater regressivo do ICMS

Pe1a aprovação

2P00770-8 MAURO SAMPAIO PMDB
*"'*"'***** PARECER *********

A emenda, sob anal tse, visa trocar a expressão "venci-
mentos 11 por 11remuneração II constante no parágrafo ún1co art.
48.

Pela rejeição por contrariar parecer favorável oferecido
à emenda no 2p01546-B.----------------------------------------------------------------------------
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2P0077 1-6 MAURO SAMPAIO PMDB
********* PARECER ***>ot*****

A emenda, sob analise, acrescenta art igo ao Ato das
Disposições Gerais e Transitorias -dr spondc sobre o direito
do servidor optar, quando da promulgação desta const t tutçãc,
pelo órgão públ tco que ele desejar, se estiver à dlsposiç~o

de um dêles. A medida preconizada pa lo autor da proposta é de
dificil realização e encerra óbices ate mesmo de natureza
jur\dica Enfim, sua inconveniência nos' leva afastá-1a de
momento, pois até tumultuaria o bom andamento da
administração pOblica

2P00772-4 JOSÉ COSTA PMDB
******"'** PARECER *******"'*

A posição do relator e, por ora, pela manutenção do texto.
Dispõe-se, no entanto, a dar parecer favOf àvet (em plenár~o)

a fusão de emendas que será entregue - por escrito - a Mesa
da Assembléia Nacional const ttutnte , por d1,versos
constituintes autores de propostas correlatas.

A fusão, por certo, t er á a abrangência que as emendas,
f so t adamant e , não apresentam.

Somos pe1a rej e i Cão

2P00773-2 CHAGAS RODRIGUES PMDB
*****"'*** PARECER *****>Ic***

O proposto da emenda at r i ou1 de modo obj at i vo para o
aprimoramento do texto constitucional em elaboraçao.

Pela aprovação.

2POO774-1 CHAGAS RODRIGUES PMDB
*******"'* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
n 2P00153-0.

2POO775-9 CHAGAS RODRIGUES PMDB
********* PARECER *********

A emenda altera o inciso XXVI do ar t 70 estabelecendo
a prescrição da ação trabalhista no prazo de dez anos

Somos pela sua rejeição, nos termos do parecer oferecido
à emenda coletiva no 2p02038-1.

2P0077B-7 CHAGAS RODR! GUES PMDB
********* PARECER ****"'****

O eminente Senador Chagas Rodrigues, const í tutnte pelo
Estado do Piau', sugere a concl usão da r-odov ta Fortaleza-Bra
s11 ia, como fórmula de proporcionar o grande imperativo da
região, qual seja, a sua lntegração com a nova Cap t t a l do
PaIs.

Trata-se de mat er í a jã exaust ivamente apresentada e
discutida nas diversas fases desta Const1tuinte, concluindo 
se que a mesma seria pass tve l de ser apresentada através de
uma le1 or-dtnár ta , quando passaria a constar do Orçamento da
União, definido recursos. projetos, etc

Pela rejeição.

2P00777-5 CÉLIO DE CASTRO P"DB
********* PARECER *******4<*

Postula a Emenda redação alternativa ao artigo 269. ao
qual, igualmente, sugere a adição de novo parágrafo

São idênticas a Emenda sob exame e a apresentada pelo e
minente Constituinte Jarbas Passarinho sobre a mater-ra , à ex
ceção de algumas poucas diferenças quanto à redação, que, de
resto, não impõem diversidade de enfoque. Entre tais pequenas
diferenças, inclui-se a de que a Emenda do nobre Constituinte

Célio de Castro faz uso do conce1to de "terras ocupadas pelos
índios", enquanto a sugestão do ilustre Constituinte Jarbas
Passarinho utiliza o conce1to de "terras tradicionalmente o
cupadas pelos mntos", o qual, a nosso juízo, oferece maior
precisão ao texto constitucional.

Nesse sentido. louvando a justeza da contribuição apre 
sentada pela Emenda, somos pela sua aprovação, nos termos da
redação integral da Emenda númer-o 2P002Sl-1, do Constituinte
Jarbas passarinho

Pela aprovação.

2POO77B-3 GENÉSIO BERNARDINO PMDB
********* PARECER ******"'**

A emenda propõe que o 4 do art 169 defina que a "Le í

Estadual disciplinará a organização e o funcionamento dos ór
gãos responsáveis pela segurança pública".

Ora, se no S. está determinada a competência da su -
bordinação aos Governos dos Estados, etc, é obvio que Quando
for o caso, a lei estadual é que disciplinará a organização e
o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança púb t t
ca. Não cabe no parágrafo essa determinação, uma vez que se
tornará um "pr-ectos í srno" ou uma redundância principalmente se
atentarmos para o 1. do artigo 27 que diz: "São reservados
ao Estado as competências que não lhes sejam vedadas por esta
Constituição. 11 Somos pela rejeição da emenda.

2POO779-1 OSVALDO MACEDO PMDB
******>Ic** PARECER *********

Pretende o ilustre Const1tuinte alterar a redação do
10 do Art. 22 do Projeto de Const í tutção, Que assegura aos

Estados, ao Distrito Federal, aos Munlclpios e órgãos da ad
mm tstr-ação direta da União, participação no resultado da ex
ploração econômica.

O parecer é pela rejeição, tendo em vista que a redação
adotada no Projeto de Constituição é mais flexlvel e clara,
parecendo-nos mais adequada à dtscrpt tna da matéria

2POO7BO-5 OSVALDO MACEDO PMD6
****** ...... * PARECER *******"'*

A emenda propõe que para dois terços (2/3) da represen
tação de cada unidade da Federaç~o a eleição seja realizada
em conformidade com o sistema do voto distrital e para o ter
ço restante de acordo com o tr-ad lc tona l sistema do voto pro
oorctona:

Pela rejeição, na forma do parecer à emenda no.
2P01600-6
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2POO781-3 OSVALDO MACEDO PMDB
"''''*''''''*''''''''' PARECER *"'''''''**'''*'''

O intento do autor desta emenda é o de promover o reco
nhecimento do trabalha doméstico como de valor econômico
suscet tvat de aferimento para efeito de inclusão no cálculo
do produto interno bruto. '

Devido ao fato de o artigo do projeto visado pelo autbr
da emenda pertencer ao Cap t t ul o ela Seguridade Social. cujo
tema não guarda qualquer correspondência com o assunto versa
do na emenda. bem como ao fato de o autor. em sua longa jus
t t r tcacão , não ter explicitado devidamente os reais motivos
que o conduziram à apresentação desta proposição, ficamos sem
condições para apreciá-los

Desta forma, vemo-nos obrigados a opinar pela r-ej e rçãc
da presente emenda

2POO782-1 OSVALDO MACEDO PMD8
********* PARECER ****"'****

Objetiva a emenda fixar em quatro anos o mandato do Pre
sidente da Repúbl tca.

Manifesto-me favoravelmente à aprovação da proposta, nos
terrros do parecer à emenda nO 2p01944 - 7.

Pel a aprovação._..._-------------------------------------------------------------------------
2POO783-0 EDME TAVARES PFL
******"'** PARECER *********

Pretende o autor suprimir da parte final do 90 do ar-
tigo 16 a expr-eaaãc "ressalvados 05 que j á exercem mandato
eletivo"

Acol hemos a proposta nos termos da emenda 873-0.
PeI a aprovação

2POO784-8 EDME TAVARES
********>!< PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no. 2p 00066 - 5----------------------------------------------------------------------------

2POO785-6 JOÃO DE DEUS ANTUNES POT
********* PARECER ****.****

A presente Emenda, referente ao 30 do Artigo 263,
visa a limitar o número de dissoluções do v'i ncul o conjugal

A Emenda é just ificada levando em conta que "a fami 1ia
está em crise" e se for liberado, totalmente, o direito às
dissoluções, "estaremos não auxi1 f ando , mas cooperando para
o agravamento das relações esposo / esposa e fi lhos / pais"

Somos pela rejeição, nos termos DO parecer oferecido à
Emenda no 2P00045-2.

2P00786-4 JOS~ CARLOS SA3ÓIA PMD8
**"'****>t'* PARECER *********

Pela r-ej e tçâc, nos termos do parecer à. Emenda coletiva
No. 2p02038-1

2P00792-9 MANOEL RI8EIRO PMOB
********* PARECER *********

A emenda em questão visa modificar o texto do parágrafo
único do art 139 do pr-oj eto de const t'tutção liA", do aspecto
que diz respeito á forma de indicação dos Juízes Classistas
para a composição das Juntas de Conc í l tação e Julgamento.

Jus t rf tca o nobre ConstitUinte, autor da proposição, que a
indicação por lista trípl ice para a escolha seria uma maneira
mais oeeccr-at tca de se prover o cargo, mas, no nosso entendi
mento, cremos que se esse ju1zes em sendo eleitos pela voto
direto dos associados do sindicato, seriam os reais represen
tantes de suas classes, bem como seriam escolhidos de uma
forma positivamente democrática pelo órgão que representa, e
não seriam apenas nomeados, ou seja, indicadas em lista tr1
pl 'ice, para Que a escolha caiba ao Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho.

portanto, a rejeiç:'!o da presente emenda se faz necessária.

2P00793-7 MANOEL RIBEIRO PMDB
********* PARECER *********

Pretende a Emenda alterar a redação do 10. do art. 14
para estabelecer que aos nacionais de países de 1 íngua portu
guesa, com residência permanente no País, pocer-á apl tcar-ise
um estatuto de igualdade de dlreitos e deveres com os brasi 
1ei r-os, mediante tratado onde se estabel aça a r-ect pr-octdace ,

Ao contrario do que afirma seu autor, julgamos absoluta-
mente necessário que se expresse de forma clara poderem
os portugueses, com o tratamento da reciprocidade, exercer
quaisquer d tr-e t t os inerentes aos br-as i tetr-os natos, com as
exceções previstas no próprio texto constitucional Do con 
trário, poder-se-â interpretar que os impedimentos previstos
na Carta atingem todos os estrangeiros, com exceção dos
portugueses, quando houver- tr-atamento de reciproc1dade.

Pela rejelção

2P00794-5 IBSEN PINHEIRO PM08
********'" PARECER *********

O Autor da Emenda em exame objetiva, quanto à cr f açãc,
incorporação, fusão e desmembramento de Municípios:, exigir
que sejam preservadas a continuidade e a unidade
h t s tor-f co-cu l t ur-al do amtn ent e urbano, além de outras
exigências.

Na just tr rcação , o ilustre const í tutnte alega que sua
proposta visa assegurar "um perfeito equí Hbrio entre a
homogeneidade urbana e as justas aspirações ernanc1pacionistas
das coletividades".

Entendemos que a proposta é meritória, pois na criação
de MU01C;pios há que se preservar a memória urbana,
observando-se uma certa umdaoe entre a história e a cultura
local com as aspirações do povo em se emancipar. O ambiente
urbano tem que ser preservado

2POO788-1 MARCONDES GADELHA PFL
"'***"'**"'* PARECER *********

A redação oferecida pelo pr-oj eto sistematizado não mere
ce r eparca, porque faculta a criação da Justiça de Paz, sem
impor o s ist ema Deixa aos Estados a decisão Quanto à sues 
t í t utção do parágrafo 20. deixaria a criação da Justiça de
Paz no Distrito Federal e nos Territórios sem definição.

Pela rejeição.

2POO791-1 ANTERO DE BARROS PMDB
********* PARECER *********

Propõe nova redação para o paragrafo 60 do artigo 44,
fixando em trinta salários mínlmos o 11mlte de remuneração de
membros do Congresso Nacional, Mimstros de Estado, Ministros
do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Esta 
Cios e Munic\pios.

P~ta rejeição, nos termos do parecer dado à Emenda nr-,
2POD615-9

A emenda em apreço estabelece que ficarão inabl JHados
para a função púnt rca os chefes dO Executivos, os lntegrantes
das Mesas 01retoras do Legislativo, Presidente e Diretores de
autarquias, Fundações e empresas estatais que admitirem fun
cionários sem concurso núat tco

A proposta é meritória, p01S tem por fim moralizar o in
gresso no serviço público Entretanto, O parágrafo 10. do ar
tigo 45 já disciplina plenamente a materia, razão pela qual,
inexiste a necessidade de novo dt sctp t mamento

Pe la rejeição

2P00787-2 ALOISIO VASCONCELOS PM08
********. PA.RECER ***"'*****

Pretende o ilustre Const1tuinte alterar a redação da
at tnsa "a" do inciso XI do Art. 23 do Projeto de Constitui
ção, sob a argumentação de que contém flagrante impropriedade
técnica por considerar os serviços de radiodifusão e trans
missão de dados como componentes dos serviços de telecomuni
cações

O parecer é pela r-ej arção, face aprovação da emenda
no 2P01077-6 que oferece tratamento adequado quanto à df sc t-'
pl ina da matéria

Somos. pois, pela aprovação da Emenda.

2P00796-1 MVRIAN PORTELLA PDS
*****"'''''''* PARECER *********

A Emenda se reporta ao Art 215 do CAPíTULO 11, TÍTULO
VII. propondo um período de ocupação do lmôvel urbano
superior a três anos ininterruptos, em lugar dos cinco anos
constantes no projeto de Constituição.

A nobre Constituinte que a apr-esentcu cons tcer-a o orezo
ratificado pela Comissão de Sistematização - cinco anos 
"demasiado tempo que ao propr tetâr tc é concedido para
manifestar oposição à presença do possuidor na área."

Segundo a autora, o prazo de cinco anos tnvf aht t t za , na
prática. a adoção do instituto do usucapião urbano, ja que
"quem não defende prontamente o que 1ne pertence não merece
possu f-j o , "

Deve-se convir, no entanto, que, em muitos casos, pode
o proprietário não residir no mesmo Municipio ou Estado, ou
mesmo estar fora do Pais, cons tcer-sm-se , também, os trâmites
processuais relativos às heranças, delongados pelas
dissenções entre 05 herdeiros

Esses exemplos, aos Quais outros podem ser acrescidos,
caracterizam o prazo dE' cinco anos como razoável, uma vez
que, após ele, a fa~uldade de fruição do domlnl0 podera

2POO795-3 MY~IAN PORTELLA POS
********* PARECER ***"'*****

A propriedade imobiliária urbana possui. de fato, uma
função socrat Pelo art 214 do PrOjeto de Constituição, essa
função é cumpr tda quando a propriedade atende as exigências
f undamarrta i s de ordenação da c tríaue , expressa em plano urba
nístico, aprovado por lei municipal.

Constituiria, destarte, contr-aeenso, assegurar-se àque
les que invadem áreas públicas ou pertencentes a terceiros, o
direito de garantia de posse do imôvel invadido, como propõe
a emenda. Em tal situação, como poss tb í l t t ar- a adequada dis
t r tburção especial da população e das at tvtdaces econômicas
nas áreas de expansão urbanas se estas estiverem invadidas.

Se nos loteamentos irregulares ou clandestinos é impos
sível a implantação de qualquer melhora, como ·equipamentos
urbanos e comunitarios, construção de res1dências ou qualquer
outro t ipo de edificação. que dizer de uma, área urbana inva
dida Como compatibilizar tal fato com o processo de cresci
mento das cidades Como expectir t t tu'toe de dom~nio para os
invasores

Não ex i stem nas cidades terrenos destinados à especula
ção imobiliária que se processa com a inobservância das pos
turas municipais, isto é, se ela porventur-a existir, não po-
derá ferir o primado da lei. .

Por outro lado, os terrenos aparentemente abandonados
pertencem a proprietários Que pagam os impostos que sobre
eles incidem. sem infrigir nenhuma cespos tção legal.

A hipótese prevista no art.215 do Projeto de Constitui
ção, constitui notável avanço social e humano e vai poss tb í>

1 t t ar- o atendimento de inúmeros casos de invasão de terrenos
urbanos, cujos interessados poderão adquirir o respectivo t f
tuio de domtrrio

Pelas razões expostas, a emenda em exame não pode ser a
colhida, por contrariar as diretrizes já estabelecidas para a
ordenação espacial da população e das atividades econômicas.

Somos, pois. pela sua rejeição.
Pela rejeiçãoPMD82P00790-2 ANTERO DE 8ARROS

*"'....."''''*'''* PARECER ****"'****

2P00769-9 FRANCISCO CARNEIRO PMDB
*****"'*** PARECER *********

A presente Emenda, do nobre Constituinte FRANCISCO
CARNEIRO, propõe o aCréSClITlO de al ínea "c" ao inciso I do
10 do artigo 184, no sentido de fazer incidir o ICMSTC sobre
o valor total da operação, quando mercadorias forem forneci
das em conjunto com serviços não compreendidos na competência
tributária dos Municípios.

Segunda seu ilustre autor, visa a Emenda "a evitar
confl t tos na tributação das chamadas operações mistas, em
que, s rmul t ãnea e tnseparacamente , coexí stem o fornecimento
de Mercadorias e a prestação ao serviço".

A nosso ver, não SE! justificaria til inclusão proposta,
tendo em vista o carater r-estr í t ivo da incidência, do impos
to estadual de que se trata, sobre 05 ser-v rços mencíonadas

Pela rejelção



cessar totalmente, impedindo ao pr-opr-fet ár io o uso e a

----------~:~~~~~~-~~_:~~:~-~~~~~~-~~~-~:~~~~~~:~~~------------------------
2P00797-0 MVRIAN PORTELLA PDS
********* PARECER ********'"

A emenda em exame vi sa apresentar um parágrafo ao art
215 do projeto de Constituição. do seguinte teor:

" 20. O titulo de comí mo e a concessão de uso serão

conferidos ao homen ou à mulher, ou a ambos, indepen
dentemente do estado civi 1"

A Autora afirma, na justificação, que objetiva conceder
à mulher o mesmo benef i c to que lhe foi dado através da refor
ma agrária, isto é.per-mtt tr--jne que receba o t i tu lo de dcmt
nto e a concessão de uso quanto ao usucapião urbano.

Lembra a ilustre Constituinte a legião de "viúvas de ma
ridos vivos" ou as mulheres que não são legalmente casadas e
que, devido à separação, assumem a manutenção da fam~ lia.

Entendemos que a medida sugerida pela l1ustre Constitu
inte Myriam Portella é merit6ria e deve ser acatada, pois não
ser ra justo discriminar a mulher da cidade. A situação dela
em relação à mulher do campo quanto ao direito a um imóvel é
a mesma Portanto, é preciso que haja Unidade no texto cons
t í tuctonat sobre esse assunto.

Somos, pai s , pe 1a aprovação da Emenda

2POO79B-B GENEBALDO CORREIA PMDB
********* PARECER *********

Propõe o l1ustre const t tuint e inc)uir nas Disposições
Constitucionais Gerais e Transitarias do Projeto de Consti
tuição, dispos1t1vo relativo à autoncrm a pol H1ca e aos pro
cessos de criação de muntcrp tos por lei estadual aprovada até
a data da promulgação desta Constituição.

A real ização dos plebiscitos, corno argumenta o autor da
emenda, dentro de sessenta dias a partir da promulgação da
Const í tut nte, permit i rá que os novos Prefeitos e Vereadores
sejam escolhidos já nas eleições de 15 de novembro de 1988,
possibilitando dessa forma a instalação de novos munic'pios.

A emenda tem a mais absoluta pertinência e merece aplau
so, pois amplia e reforça o texto do Projeto de Constituição

O parecer é pel a aprovação

2POO799-6 GENEBALDO CDRREIA PMDB
********* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
n 2P00153-0

2POOBOO-3 GENEBALDO CORREIA PMDB
********* PARECER *"'*******

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
n 2POO153-0

2POOB01-1 MANOEL RIBEIRO PMDB
********* PARECER "'*****"'**

Pretende o ilustre ccnst rtutnte modificar a redação dos
incisos X e XI e da al vnea "a" do Art 23 do Projeto de Cons
tituição, que trata da exploração pela União, dos serviços de
telecomunicações e transmissão de dados.

O parecer é pela rejeição, face aprovação da emenda
no. 2P01077-6 que oferece tratamento adequado à disciplina da
matéria.

2POOB02-0 FAUSTD FERNANDES PMDB
***"''''**** PARECER ********* ,

Visa a Emenda á inserção. no capitulo relativo ao Sistema
Tributário, de dispositivo onde se estabelece que "em tudo
que interessar à Fazenda Nacional, a autoridade fiscal, nas
áreas de sua jurisdição e competência, tem precedência sobre
as demais".

Sem embargo das razões expostas na justificação da Emen
da, entendemos Que o assunto nela tratado deve ser objeto de
norma tnf r-acons t t t uc tcna l , considerando que se refere a pro
blema de caráter essencialtl\ente administrativo.

Pela rejeição

2POOBD3-B JÚLID CDSTAMILAN PMDB
********* PARECER *,,*******

Pela aprovação, nos termos do disposto na Emenda no.
836-4

2POO804-8 JúLIO COSTAMILAN PMD8
********* PARECER ****"'****

Pela aprovação, nos termos dos pareceres oferecidos às
Emendas nos 2p01B15-7 e 2p01904-B.

2POOB05-4 PAES DE ANDRADE PMDB
********* PARECER *********O Constituinte Paes de Andrade apresenta emenda ao

Projeto de Constituição (A) para dispor que o trabalhador que
tenha contr tbutdo para a Previdência Social, em Qualquer
época, mesmo perdendo o vtncuto, fará jus a uma aposentadoria
proporcional ao período de recolhimento das contribuições,
obedecido o ~nd1ce do saj ár-to-mtntmo vigente

Trata-se de proposição que merece o nosso ap1auso. Não
são poucas as pessoas que, por motivos alheios ã sua vontade,
se vêem forçadas a romper seu v~ ncul o com o órgão de
previdência, depois de para ele terem contr tbutco por longos
anos. Essas pessoas, de repente colocadas à margem da
Previdência, ficam sem qualquer proteção social.

Em favor da medida. ressalte-se a própria preocupação da
Previdência Social em estender sua proteção indistintamente
às mais diferentes camadas da população. através da
universal idade da cobertura

nessat te-se o nenhum ônus ca medida à Previdência, haja
vista o fato de o benefício cobrir exclusivamente o per toco
de efetivo trabalho e contribuição para a Previdência

---------------~:~~-~~~~~:~~~:_~~~::_---------------------------------------
2P00806-2 PAES DE ANDRADE PMDB
********* PARECER *********

Reportamo-nos aos Pareceres 2p01466-6 e 2p01910-2.

---------------~:~~-~:~:~~~~:_----------------------------------------------
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2POOB07-1 PAES DE ANDRADE PMDB
********* PARECER *********A emenda acresenta parágrafos ao art 13 das utsocs tcões

Gerais e Transitórias do Projeto com o objetivo de vincular
parcelas da receita tributária da União, para a execução de
plano de defesa contra os efeitos da seca (3%); de aprovei
tamento das poss tbt t toaces econômicas .do Rio São Francisco
(1%); de desenvolvimento integrado da região Centro-Oeste
("0, e de valorização econômica da Amazôrn a (3%)

Cumpre ass 1na 1ar que os pr-cpos í tos da emenda acham-se,
em parte. atendidos no pr-opr to texto do Projeto. quando, do
total arrecadado dos impostos sobre a renda e sobre produtos
industrializados, a União entregará 3% para aplicação em
programas de financiamento.ao setor produtivo das regiões
norte, Nordeste e Centro-Oeste

Em r-azão do exposto. votamos pela rejeição da emenda

2POOB08-9 CARLDS ALBERTO PTB
********'" PARECER *********

O "caput " do art 117 do projeto sistematizado estabele
ce "Compete privat1vamente II - que deve ser completado pelos
itens I e II A emenda pretende modificar o item II, sem a
tentar que a competência privativa deve ser de algum órgão
Como está redigido ficaria

"A1"'t 117 - Compete privativamente:
I - . ..

II - A alteração do número .. dependerão sempre
de i ni ci at tva do TI" 1buna 1 resoect tvo"

Mesmo que se renumere inciso! o texto constitucional fi
caria tn trrte't tç tve l , na hiPótese

Portanto, a rejeição da presente emenda se faz necessa-
ria.

2POOB09-7 CARLOS ALBERTO PTB
*******"'* PARECER *******"'*

A emenda em questão visa a modificar o texto do parágrafo

único do art. 139 do Projeto de Constituição "A", no aspecto
que diz respeito á forma de indicação dos JUlzes Classistas
para a composição das Juntas de Conciliação e Julgamento

JustHica o nobre Constituinte. autor da proposição, que a
mdtcação por lista triplice para a escolha seria uma maneira
mais democrática de se prover o cargo, mas, no nosso entendi
mento, cremos que esses juízes, em sendo eleitos pelo voto
direto dos associados do sindicato. seriam os reais represen
tantes de suas classes, bem como seriam escolhidOS de uma
forma pos1tivamente democr-ét rca pelo órgão que representam, e
não seriam apenas nomeados, ou seja, indicadas em lista trí
plice, para que a escolha caiba ao Presidente do Tribunal
Reg10nal do Trabalho.

portanto, a rejeição da presente emenda se faz necessária

2POOB10-1 CARLOS ALBERTO PTB
********* PARECER *"'*******Nos termos do parecer oferecido na Emenda 2P00626-4,

e atento às propostas da emenda "Centrão ll
, para este artigo,

rejeito a emenda 2pOOB10-1---------------------------------------------------------------------------_.
2POOB11-9 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
********* PARECER ***... *****

A emenda visa a dar nova redação ao parágrafo 90 do ar
tigo 16, eliminando a inelegibi t tdade , nele prevista, caso o
titular do mandato de txe seu exercrcto até 6 meses antes do
pleito, ressalvando tambem os que Ja exercem mandato eletiva

Entende seu autor que não se deve estabelecer medidas e
xageradas, restringindo liberdades de maneira inconveniente.
Se o detentor de um mandato eletivo pode se desincompatiblli
zar 6 meses antes do pleito a que pretende se cand,datar,jul
ga ele adequada a extensão do critério a seus dependentes

Em que pese às louváveis intenções de seu autor, não po
demos apoiar a emenda apresentada, pois julgamos mais adequa
da a redação constante do Projeto de Constituição, Que procu
ra tornar minf ma a possibilidade de abuso no exercício de po
der para beneficiar cônjuges ou parentes próximos

Pela rejeição.

2POOB12-7 HENRIQUE EDUARDD ALVES PMDB
"'******** PARECER *********

A presente emenda visa a acrescentar uma a l ínea ao inci
so VI do artigo 7 dispondo que nenhum beneficio de seguridade
social poderá ter valor inferior a. um sarar te mínimo Cabe
nos lembrar ao eminente Constituinte que sua pretensão j a se
encontra disciplinada no art. 237, parágrafo 4 do nosso Pro
jeto Dessa forma, somos pela rejeição.

2P00813-5 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
"'******** PARECER ****",****

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda
no 2p00270-8

2POOB14-3 HENRIQUE EDUARDD ALVES PMDB
********* PARECER *******"''''

A Emenda do ilustre Constituinte encontra-se parcialmen
te consagrada na Emenda No. 2P00633-7 No entanto, quando a
mesma enuncia "a diferença do valor do salário mímino, na
forma de Lei, quando se trata de menor de 18 anos 11 , entende
mos tratar de matéria que deva ser anal tsaca e d1scutida pela
legislação or-otnar-ta.

Ante o exposto, somos pela rejeição

2POO815-l JOS~ AGRIPINO PF~

********* PARECER *********
Concordamos com o nobre autor da emenda que custos e

riscos existem na ap l tcação das regras do art 91 Cremos.
entretanto, que t a i s custos e riscos são amplamente compensa
dos pela maioria absoluta Que respaldará o prefeito eleito
com as referidas regras, e são também compensados pelo que e-

las fomentam em euucacão oot i t rca e õ:m s':?r.lurança r:"JI1(JCa
contra minorias auoacrosas.

--------------------~:~~-~:~:~~~~:_-----------------------------------------
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2POOB23-2 AÉCIO DE BORBA POS
********* PARECER **""******

A emenda "Centrão" deu à matéria tratamento adequado e
exaustivo. A ela aqut aderindo, voto pela rejeição da
emenda 2PooB23-2.

2POOB20-B ADOLFO OLIVEIRA PL
********'" PARECE.R ****"'*"'**

A emenda propõe nova redação do Hem 11 do 1 do ar-
tigo 169

Por similaridade e melhor redação, sem alterar o con-
teúdo, entendemos estar a emenda aprovada nos termos do pa-
recer á emenda nr 2pOO816-3.

Pe1a aprovação

2POOB21-6 ADOLFO OLIVEIRA PL
*****"'*** PARECER *********

A emenda visa a alterar o art. 49, das Disposições Tran
sitórias, que assegura aos Parlamentares federais,não satis
feitos, o direfto de formarem novos Partidos, tornando obri-
gatório tal decisão, pela ext tnção das atua ts agremiações
po t f t tcas • Não podemos concordar com a solução alvitrada
pelo nobre Constituinte, pois tornar imperioso o Que
deve ser facultativo n05 parece uma violênc1a. Nada obsta
que o douto autor- da proposição const t tua novo Part ido, o
que não podemos é obrigar outros parlamentares a seguir tal
orientação

Parecer contrário

2PooB17-B JOSE AGRIPINO PFL
*.****.** PARECER *****"'***

A proposta consignada na emenda é no sentido de que o
Congresso Nacional eleja parlamentares para representar o po
vo, sem direito a remuneração. no Conselho de Administração
das empresas estatais

Acredito que a representação do povo nas estatais deva
ser feita por integrantes das comunidades i nteresadas , corno
aliás já ocorre em algumas entidades públ í cas , onde catego 
rias profissionaiS ou econôetcas se fazem representar neces 
sariamente

Aos parlamentares deve ser reservando o papel de fisca
lização da atividade das empresas estatais, nunca o de ger~
la.

Entretanto, acredita-se simplista e falacioso determinar
a pr tvat tzação ou a extinção dessa empresas de forma gené -
rica. ~ necessár'o que se defina e estude caso a caso, a luz
das necessidades de modernização e .cr-esctmerrto da economia
bras 11at ra.

Saliente-se, ainda, que o pr-opr to texto do Projeto Cons
titucional, ao definir os principias e fundamentos da ordena
ção da atividade econômica, estabelece mecanismos de controle
social à criação e atuação de empresas estatais, inclusive de
suas SUbsidiárias, caracterizando e reconhecendo, portanto •
o Estado como um agente produtivo, contrar1amente ao Que, im
Plicitamente, admite a emenda apresentada.

Pela rejeição.

2PooB24-1 SÓLON BORGES DOS REIS prB
********* PARECER .******.'"

Propõe o 11ustre Constituinte acrescentar ao artigo 22 do
Projeto de ccnst ttutção, dispositivo Que veda empreendimentos
imob11iários e construção de muros e cercas em terrenos pú
blicos ou particulares, que impeçam o t ivr-e acesso às praias.

A matéria não tem, "data vênia", pertinência constitucio
nal.

O parecer é pela rejeição.

2PooB25-9 VASCO ALVES PMDB
********* PARECER *********

Pela aprovação, nos termos CIo parecer oferecido à Emenda
No. 2P00633-7

2POOB26-7 VASCO ALVES PMDB
********* PARECER *******"'*

Pretende a EmenCla acrescentar ao ar t 30 do Projeto de
Constituição, parágrafo estabelecendo que a alimentação. a
saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia. o saneamento
básico, ia seguridade social, o transporte coletivo e a educa
ção consubstanciam o mínimo necessário ao pleno exercício do
direito à ex í st ênc í a digna, e garanti-lo é o primeiro dever
do Estado.

Não podemos concordar com o autor da emenda j á que, em
primeiro lugar, o Projeto de Constituição jã dispõe sobre a
matéria de modo bem mais abrangente. Em segundo lugar, porque
descabem em textos constitucionais regras que expressem obje
tivos que melhor se situam em planos de governo, por exigirem
estudos aprofundados e execução que se prolonga no tempo. Em
terceiro lugar, a ínctusão de tal regra num texto constitu 
ctonal tenderia a impedir, ou pelo menos dificultar, a execu
ção de planos sociais que visem à melhoria econômica e finan
ceira da população, vez que o Governo seria constantemente
compelido a desviar recursos para o atendimento de outras
exigências, nem sempre fundadas em plano de ação pr-ê-estabe
lec1do

Pela rejeiç§o.---------------------------..._----------------------------------------------_.
2P00627-5 VASCO ALVES PMDS
"'.***"'*** PARECER ***.** .....

A emenda em foco, que visa o 54 do art 60., amplia
competência do j~ri popular para Que possa julgar, além dos
crimes dolosos contra. a vida, crimes contra a economia popu 
lar, contra o patr urõnto público e o meio ambiente. Sem dúvi
da, a propos tção aperfeiçoa o dispositivo inserido no Proje 
to.

Pel a aprovação.

2PooB2B-3 VASCO ALVES PMDB
********* PARECER *********

Infelizmente o proposto Conselho Popular Municipal não
é suficientemente definido e, nern sequer, a forma pela qual é
escolhido. Como na sua justificativa o artigo diz que lia ci
dadania não deve ser exercida simplesmente através do surr-a
91o, .•. 11 e como pelo sufrágio é escolhida a Câmara de Verea
dores, fica-se sem saber se os membros do Conselho Popular
Municipal serão escolhidos por nomeação, auto-nomeação ou
sorteio.

Pela rejelç§o.

2PooB29-1 JOSE CARLOS COUTINHO PL
.**.***** PARECER ******"''''*

A Emenda tem como escopo vedar a conglomerados ou
sociedades financeiras qua1squer outras at iVidades além da
captação de depósito e concessão de emprést1mos.

Malgrado os elevados propósitos que inspiraram a medida
em exame, somos pelo n50 acolhimento, pois se aprovada,
estar-se-ia privilegiando as instituições financeiras
oficiais, com os evtdentes prejuízos às instituições
privadas que aevt r-ão com o protecionismo constante desta
Emenda.

Pela rejeição.
---------2PÕÕB3Õ=~---------~õsê-c;;RLÕS-CÕÜ:;ÍNHÕ--------------------PL--------

********* PARECER *********
A emenda do nobre Constituinte acrescenta norma ao ato

das disposições transitórias, prevendo a pr tvat í zação ou a
extinção de empresas públicas e de sociedades de economia
mista, à exceção daquelas mencionadas pela própria emenda

Sabe-se que o processo de intervenção estatal na econo 
mia decorreu de exigências do próprio processo de desenvolvi
mento do capitalismo brasileiro. Nesse contexto. coube ao Es
tado definir, articular e mesmo financiar um conjunto de in 
~~~~~~~i~~' de forma a se ccnsot t dar a estrutura de pr-ooução

Atualmente, a ação produtiva estatal representa impor 
tante fator para o processo global de acumalação de capital ,
seja por atuar em setores estratégicoS da economia, seja por
fornecer economias externas ao próprio setor privado, desen 
volvendo assim, comolexas relações industriais que dinamizam
o processo de crescimento econômico

É bem verdade, também.que ao longo da estruturação desse
processo de intervenção estatal, distorções signlf1cativas
foram sendo ccnst t tutnas , o que hoje define a necessidade de
se repensar a atuação estatal no domínio econômico

PFL

ofereci do à Emenda

Pela rejeição

2PooB1B-6 JOSE AGRIPINO
********* PARECER *********

Pe 1a r-ej ai cão , nos termos do Parecer
No 2P0033l-l

2PooB22-4 ADOLFO OLIVEIRA PL
*"'******* PARECER *********

O autor propõe eleições gerais logo após a promulgação da
Constituição.

A nova Constltuiç§o Que ser-á moderna e avançada, princi
palmente no que tange às instituições pot i t tcas e democráti
cas, não deve conter, mesmo no Ato das Disposições Constitu
cionais Gerais e Transitórias, dispositivos que impliquem em
redução ou prorrogação de mandatos.

O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e re
presentantes deve ser respeitado e cumprido

Não é poss tvat realizar eleições gerais, após a promulga
ção da Constituição, sem redução de mandatos

A redução somente é admitida, em alguns casos excepcio-
nais, quando os interesses supremos do Pa f e a exigiram

Pela rejeição.

2POOB16-0 JOSÉ AGRIPINO PFL
*"''''*-''''''''''''''' PARECER *********

A emenda porfia por incluir parágrafo único ao art 212,
dando ass rm tratamento privilegiado às micro e pequenas em
presas nacionais, as quais teriam uma parcela reservada. como
fornecedoras preferenciais. nas aquisições de bens e serviços
pelo Poder PUbl tco

E sem dúvida meritória a intenção do autor da nr-onos t-
ção, No entanto, a nosso juizo o conjunto do texto aprovado
pela Comissão de Sistematização. considerando a empresa nact
anal, as micro empresas e as empresas de pequeno porte dá a
necessária cocer-tur-a, nesse aspecto, a essas organizações.
Contém não 50 o que objetiva a pr-opos tção, como vai além. As
sim, a criação, preservação e desenvolvimento dessas empresas
pelo ar-t 212 do Projeto, sob a proteção de tratamento jur'
dico diferenciado, nos termos de Lei Complementar, estará
assegurado, enquanto o tratamento preferencial sugerido, sen
do essas empresas nacionais, no tocante a aqut s tção de bens e
serviços pelo Poder Publico, fica garantido também, consoante
o art. 200, parãgrafo 30.

Pela rejeição.

2POOB19-4 ADOLFO OLIVEIRA PL
********* PARECER *********

A Emenda propõe o acr-êsc tmo de artigo, ao Ato das üí spo
s í ções Transitórias, pelo qual os eleitores dos antigos Esta
dos da Guanabara e do Rio de janeiro serão chamados a se mani
festar, através de plebiscito, sobre fusão das duas unidades
federativas, a ser realizado Juntamente com as eleições muni
cipais de 15 de novembro de 1988. Conforme o 20. do artigo,
caso o pronunciamento seja em sentido contrário à fusão, em
um ou em ambos os antigos Estados, Lei Complementar Federal
discipl tnar á , até 15 de novembro de 19S9, os procedimentos
que serão adotados para que a autonomia de ambos seja resta
belecida, consumando-se com o pleito estadual de 15 de novem
bro de i990.

Na just tr tcação da propositura, argumenta o Autor que
cariocas e fluminenses jamais aceitaram a unificação Que l/ies
foi imposta pelo regime autoritário, contrariando as
tradições de cultura emanei ra de viver, ocasionando graves
preju~zos ao desenvolvimento econômico e ao progresso dos
dois E.stados.
__conctutnos pela aprovação da Emenda
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2PoOB43-7 THEODORO MENDES PMOB
********* PARECER *********

Aprovada, na parte referente ã exeção , para empresa nacional
na exploração de jazidas de petroleo e gás natural. nos
t ermos do parecer à emenda numero 2002397-4.

Somos contrários à pretensão do autor para evitar Que o
Distrito Federal tenha um Governador com "mandato-tampão" de
dois anos, ficandO unposs lb t t itado de planejar e executar
programa administrativo de longo prazo. A máquina administra
tiva ficaria semi-paralisada â espera do novo Governador a
ser eleito em 1990.

Pela rejeição.

2POO847-0 NlLSO SGUAREZI PMDB
********* PARECER *****"'***

A emenda em apreço acrescenta ao inciso VI do artigo 7.
disposição que pretende extirpar do serviço público a flgura
do "mar-ajá" porquanto sua intenção seja meritória e altamen
te monat í aador-a , a matéria diz respeito aos servidores publ i
ccs que já está disciplinada em cant tujo próprio.

2Po0842-S THEODORO MENDES PMDB
********* PARECER ****tI<****

A Emenda propõe acréscimo de d í spos i t tvo ao Ato das
Disposições Transitórias, pelo qual ficam canceladas e
proibidas as atividades nucleares constantes do Projeto
Aramar, desenvolvido pelo Ministerio da Marinha no município
paulista de Ipero

Considerando as determinações referentes ao
desenvolvimento de atividades nucleares, em território
nacional, já contidas no texto do Projeto, concluímos pela
rejeição da E.menda.

demaisMas há outra Emenda estendendo o beneficio às
classes (2p0622-1), aprovada.

Pela rejeição.

2POOB44-5 THEODORO MENDES PMDB
****"'**** PARECER *********

A Emenda propõe acr-esc tmo. ao texto do Projeto, de arti
go Que dispõe sobre atividades nucleares em territ6rio nacio
nal. tais atividades serão desenvolvidas exclusivamente para
fins pac t r í coa , a responsabilidade da União por danos decor
rentes da atividade nuclear independe da eKistência de culpa,
vedada qualquer 1imitação relativa aos valores inden1zi3tó
nos, o Congresso Nacional fiscalizará o cumprimento dO que
dispõe o artigo.

A matêria já se encontra adequadamente prevista no art.
23, item XXII, alíneas a e c

Concluimos pela rejelção da Emenda.

2P00840-2 ANTONlO FERREIRA PFL
********* PARECER ********"

De autoria do Deputado Antonio Ferreira, a Emenda manda
suprimir o artigo 19 do Ato das disposições Transitórias.

Segundo o referido dispositivo, !lé assegurado como di
reito adquirido o exer-crcto de dois cargos ou empregos priva
tivos de mádrco que venham sendo exercidos por médico civil
ou militar na administração pública direta ou indireta".

Argumenta o proponente Que está prevista a edição de lei
Complementar disciplinando as exceções a proibição de acumu
lar consoante o previsto no par-agrafo 11 do artigo 43, do
projeto.

Aduz, adema i s , que, como princ1pio geral, o projeto as-
segura, no paragrafo 40. do artigo 50 os direitos adquiri-
dos

Desnecessária, assim, a manutenção do dispositivo (arti
go 19 do ADT), que peca, ademais, por pr1vi legiar uma cateço
r~a de profisslonais, em detrimento de outr-as, como profes
sores, magistrados, tecnicos, cientistas, etc

A Emenda tem procedência no que tange a restrição que
faz ao pr tv í légio, a uma untes classe profissional os médi
cos.

2P00845-3 NILSO SGUAREZI PMD8
********* PARECER *********

Pretende a Emenda vedar a concessão de anistia fiscal.
Cumpre esclarecer não constituir-se esse instituto tri

butário numa exceção ao pr tnc ip to da universal idade, que tan
to rege a rmpos tção de tributos quanto a sua dispensa.

Ademals, trata-se de medida de ut í t raacão eventual,
ap1 tcáve l a conjunturas econômicas espec ir tcas , sendo que,
frequentemente, é empregada tão-somente para desonerar o Fis
co de medidas e procedimentos burocratizantes e ant teconômt
COS, não devendo ser e1 tmí nado esse instrumento fiscal do
nosso ordenamento jurídico.

Pela rejeição

2POO841-1 ANTONIO FERREIRA PFL
********* PARECER *********

Altera a redação do parágrafo 60 do artigo 44, que fixa
como 1imite máximo de remuneração no ser-v ice públ tco ceva
lares recebidos a Qualquer título por membros do Congresso
Nacional, Ministros do Supremo Tribunal federa1,Ministrosde
Estado e seus correspondentes nos Estados e Municíoios.

E inviável a adoção do limite proposto, tendo em vista
que os valores recebidos pelas autoridades mencionadas sofrem
variações fortuitas, em razão de situações especHicas emer
gentes no dia a dia da vida públ í ca.

Pela rejeição da Emenda.

2P00846-1 NILSO SGUAREZI PMDB
**"'****** PARECER ****>1<****

Cuida a emenda de r-eo l erção
O sistema eleitoral brasileiro não adota o instituto da

reeleição.
Embora murtas nações democráticas consagrem em suas

const rtuvcões a t"eele~ção, no Brasil, ainda em fase de de
mocratização, pode, ocorrer desvirtuamento do processo elei
toral, ensejando o cont tnutseo , a colocação da máquina admi
nistrativa a serviço dos governantes nas campanhas eleitorais
e outros males que podem comprometer a lisura do pleito.

Pela rejelção

2POO83B-l MEIRA FILHO PMOB
"'*"'****** PARECER *********

A emenda, de autoria do Senador Meira Filho, manda a-
crescentar parágrafo ao artigo 60. do ProJeto, segundo o qual
é punido como crime o aborto provocado fora dos casos que a
lei indica

Assegura a Emenda, por outro lado, o direito à vida,
desde a concepção

A matéria vem sendo debatida ao longo do processo de e
laboração constitucional, Chegando-se, por fim, ao consenso
da desnecessidade de prevê-la ou inseri-la no Texto.

Pela rejeição, portanto

2P00833-0 ROBERTO CAMPOS PDS
"'JI.******* PARECER *********

Pretende o r l ust re Constituinte alterar o l ími t e da fai
xa inter-na de fronteira (Art 22, 20.), f i xando-o em 25 km
de largura, sob a argumentação de que, adotado o limite de
até 150 km como prevê o Projeto, os Estados da Federação fi
car-ão sem jurisdição sobre essas áreas.

A matéria vinha sendo regulamentada pela legislação or
dinária desde 18'50. Somente a partir da Constituição de 1937
(Art 165) a faixa de fronteira foi fixada nos 150 km, 1 imite
este mant ido nas Cartas que a sucederam

A redação do Projeto de Constituição parece-nos aor-ocr r
ada , pois estabelece a largura da faixa de fronteira de ate
150 km, o que não impede seja oefimoa em lim,tes inferiores
e até no proposto pelo autor da emenoa, deixando a sua ocupa
ção e ut t 1 f zação para ser regulamentadas em le1 complementar

a parecer é pela rejeição

2P00834-B ROBERTO CAMPOS PDS
","''''****:t<* PARECER **.***"'''''''

A emenda suor tme do atual tex.to proposto para o inciso I
do artigo 59 as expressões "ou atos que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional li, sob a alegação
de Que determinados atos internacionais "requerem pronta de 
t tber-ação , não pcdendo ficar ao aguardo de uma autor tzacâo do
Congresso" .

Mantendo a redação constante do Proj eto de Const itui ção
"A", com a modlficação sugerida pela emenda n , 2P-OO 040-1 ,
aco ttn da pelo nosso parecer favorável, cremos estar protegen
do o interesse nac tona1

Pela rejeiç~o

2POO83S-9 MEIRA FILHO PMoB
********* PARECER "'**"''''''''''*''

Propõe o autor a rea l tzação de eleições para Governandor
e para a Câmara Legislativa do Distrito Federal sessenta dias
após a promulgação da Constituição

2P00835-6 ROBERTO CAMPOS PDS
****"'**** PARECER *...*******

A emenda altera o art. 53 do Ato dU Disposições Gerais
e Transitórias, fixando prazo (três ano' l para as autoriza
ções de pesquisa, e cinco anos, para ae concessões de lavra),
a contar da data da promulgação da con" ituição, para que
venham a tornar-se sem efeito tais tHIJ OS minerários, se es
tiverem inativos ou sem produção, ou cyjOS trabalhos não hou
verem sido comprovadamente iniciados nO. prazos legais.

ce fato, a norma. como está no PI"Ctaeto, é excessivamente
drástica e ngorosa. A fim de evitar DP,jUizos, especialmente
para os pequenos mineradores, parece "p de conveniência a
fixação de um prazo após cuja flu6ncl. ficariam sem efeito os
t t tu l o minerários atualmente em vigor,

A emenda sob exame, todavia, contE" np1a termo por demais
di latado.

Afigura-se mais r-azcávat a alternat1v2. contida no art
51 dO Ato das üt spos tções Gerais e Transit6rlas da Emenda
coletiva No 2P-02045-3, assim redigida:

"Art. 51 Ffcam sem efeito as autor-tzações de pesquisa,
as concessões de lavra e os demais tHulos arr rout tvcs de di
re t tos minerários se a pesquisa estiver inativa por mais de
doze meses ou a 1avra por ma1s de dezoito meses. ou se os
trabalhos exp tor-atór toa não houverem sido iniciadas nos pra-
zos legais." _

Isto posto, somos pela REJEIÇAD da presente emenda, em
face da redação proposta para o referido artigo na emenda co
letiva citada, acolhida pela Relatoria.

2P00832-1 JOSÉ CARLOS COUTINHO PL
"'*****"'** PARECER ******"'**

A Emenda propõe acréscimo de artigo, ao Ato das
Disposições Transitórias, pelo qual será real1zado pt obtact to
para decidir sobre a fusão dos Estados do Rio de Janeiro e
Guanabara

Opinamos pela aprovação da proposição nos termos da
Emenda número 2p00819-4.

2P00831-3 JOS~ CARLOS COUTINHO PL
"''''******* PARECER ******"'**

A Emenda proposta intenta vedar o suos rdro e a aplicação
de recursos públicos a fundo perdido ou não. c n sociedades de
econõmta nnsra, fundaç5es e empresas públ1caE.., não permitindo
também a redução tarffaria r-elat tva a bens e serviços.

O tema subs tdto já foi convenientemente tratado em
outros dispositivos do Projeto de Constituição

Pela rejeição.

2POO837-2 MEIRA FILHO PMDB
""******** PARECER *********

Propõe o autor a simultaneidade do mandato do Governador
do Distrito federal com o do Presidente da Repúbl í ca.

Entendemos que o mandato do Governador do Distrito
Federal deve ter a mesma duração do mandato dos Governadores
dos Estados

"Discordamos das alegações apresentadas na justif\cação da
emenda.

Pela rejeição, com o parecer dado á emenda 2pOO535-7.

2POO836-4 JORGE UEQUED PMDB
********'" PARECER "'********

Pela aprovação, nos termos do parecer emitido à Emenda
No 2P 00006 - 1.
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Pela rejelção.

O autor predente tnctuf r o termo TRÂNSITO na redação do
Art.23. XIX do Projeto de Constltulção, por entender, confor
me expt tca na just1ficaçlo. que o termo exprime a integraç50
ao sistema de transportes.

2POO850-0 LUIZ VIANA NETO PM08
...."'.***** PARECER ****** ...**

Pretende o autor excluir os muntctpios com menos de cf n
quenta mil eleitores das regras eleitorais que exigem maioria
absoluta.

Entendemos que as normas do art. 91 devem ser aplicadas
em todos os municípios, tendo em vista que a maioria absoluta
consagra o candidato da preferência popular.

Pela rejelção

2POO848-8 JOSÉ TEIXEIRA PFL
.*.****** PARECER **.*****.

Pretende o autor que a duração do mandato el et 1vo para
tocos os cargos sej a de ci nco anos.

No sistema eleitoral bras11ei 1"0 a dur-ação cos mandatos
dos Senadores e dO Presidente da República sempre foi supe
rior a dos mandatos para os demais cargos eletivos. com exce
ção do Presidente da República, em alguns par todos ,

Opinamos pela permanência da tradição.
Pela rejeição.

2POO862-3 ITAMAR FRANCO S/P
**"'****"'. PARECER "'*"'*****lI<

A Emenda propõe acr-êsc tmo de parágrafo ao art. 262, que
dispõe sobre o meio ambiente, pelo qual as usinas que operam
com reator nuclear deverão ter sua localização definida em
lei federal, sem o que não poderão ser- instaladas.

De acordo como art. 23, Hem XXII, a1inea "a ", do Pro"
jeto de Constituição, toda atividade nuclear em território
nacional somente será admitida mediante apr-ovação pelo Con-
gresso Nac10na1

A matéria já se encontra. pois, disciplinada de forma
ampla e, assim, ccnc'lu ímos pela rejeição da Emenda.

2POO863-1 SíLVIO ABREU PMD8
********* PARE.CER *********

Pela rejeiç~o.

O projeto da Comlssão de S1stemtização oferece texto
mais condizente com a realidade e com a boa técnica legisla 
t tva Os aspectos da aposentador-ia compulsória jã foram defi
ntoos , tanto quanto os de por tempo de serviço A pr-omoção
par merecimento é colocada em melhores termos pelo projeto,
tanto quanto o ingresso na carreira por concurso público de
provas e tHu10$.

Por Isso. concluimos pela rejeição
----------.--------------------_.._--------------------------------------------

2POO86 1-5 IrAMAR FRANCO S/P
***"'***** PARECER *********

A emenda sob exame cbret tva aditar artigo conferindo ao
Congresso Nacional a atribuição de aprovar previamente as
operações do Tesouro Nacional no exterior, que envolvam a
venda das reservas de ouro do Pa~5 Ou a obtenção de l tqutdez
financeira em moeda estrangeira

Não resta dúvida ser da mais alta importância a matéria
versada na emenda aditiva em questão Especialmente quando
observamos ter o nosso Pa f s , nos últimos anos, enfr-entado um
estrangulamento externo de reflexos internos profundos e
graves

Cabe haver uma participação direta e efetiva do Congresso
Nacional na formulação e acompanhamento de medidas que, em
última análise, tenham algum tipo de repercussão sobre as
reservas do Pa~s, que sejam no sentido de alterar a compo-
sição dessas, ou aumentá-las, por meio da contratação de com
promissos financeiros no exterior.

Pela aprovação.
-----------------------------------------------------------------------------

NO nosso entender é dispensável a inclusão Cio termo fa
ce a expressão genér i ca cont i da no termo TRANSPORTE constan

te do Projeto
Opinamos pois pela rejeição da Emenda
Pela rejeição.

2POO856-9 LEZIO SATHLER PMDB
********* PARECER **"'****"'*

A expr-essão Mtrânsito e tr-anspor-te" proposta pela Emen"
da é mais abrangente que a expressão "transportes e av tação"
constante do Projeto.

Opinamos pela aprovação.
Pela aprovação.

2POO857-7 PAULO R08ERTO CUNHA PDC
"'******** PARECER "'***"'****

Os objetivos perseguidos pela Emenda do ilustre cont t tu
tnte já se encontra contemplados no ar-r . 226 do Projeto.

Pela rejeiç~o.

2P00864-0 SíLVIO ABREU PMDB
*****"'*** PARECER ********'"

A reda~o oferecida pelo projeto slstemat lzado não mere
ce reparos, porque faculta a criação da Just rça de Paz, sem
impOr o sistema. Deixa aos Estados a decisão. Quanto à subs 
t t tutção do parágrafo 20. ce txar ta a criação da Justiça de
Paz no Distrito Federal e nos Territórfos sem definição.

------------------~:~~-~:~:~~~~.:._-------_..._-----_.._-----------------_.._-------

2POO860-7 ITAMAR FRANCO S/P
***"'***** PARECER *********

A proposição visa a mctutr- no Ato das Dlsposlções ccnst t-
tuctonats Gerais e Transitórias artigo em que se proíbe a
prorrogação dos atuais mandatos eletivos federais, estaduais
e municipais. A Subcomissão do Poder t.eats t at tvo, da Comissão
de Organizaçiio dos Poderes e Sistema de Governo aprovou emen
da no mesmo sentido. À época, cons tcer-ou-se exagerada a in"
ctusão desse dispositivo no texto constitucional. É oportuno.
agora, que esse entendimento seja revisto São do ooaínto pú
blico as manobras prorrogacionistas já em curso A precaução,
por isso é vállda.

Pela aprovação é o parecer. A emenda pode ser aproveitada
como "caput " do art. 40. do Ato das Disposições const í tucto
nats Gerais e Transitórias, o "caput " atual passa a ser

10 , remunerando-se os demais.

2POO858-5 PAULO R08ERTO CUNHA PDC
********* PARECER *********

Propõe a Emenda venha a lei complementar a disciplinar o
ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, bem
como seu adequado tratamento tributário

Com efe1to. dada a peculiaridade das transações efetua
das por essas sociedades, que nem sempre caracterizam opera
ções de comercialização de bens, necessário se faz venha a
lei complementar a. conferir discip1inamento especvr tco aos
atos por elas praticados, concedendo-lhes tratamento fiscal
favorecido, quando cab ive l .

------------------~::~-~~~~~~~~~:_~~~_::~~:_~~_:~:~~~-:~:~:~~:_~~~~~~:~----
2P00859-3 ITAMAR FRANCO S/P
******"'** PARECER ***"'*"'***

A Emenda propõe o acréscimo de artigo, ao TItulo VIII 
da Ordem Social, pelo Qua) "a habitação é direito de todos,
dever do Estado, e cor-r-esponder-á aos ideais de desenvolvimen
to individual e coletivo da população".

Considerando o mérHo da matéria e os argumentos apre-
sentados na just1flcação. oplnamos pela aprovação da Emenda.

Pe1a apr-ovação

PMDB2P00855-1 LEZIO SATHLER
*****"'*** PARECER. "'."'******

2POO854-2 LEZIO SATHLER PMD8
*"'******* PARECER **"'******

O nobre constitufnte pretende introduzfr um inciso_XI,
ao art. 25 do Projeto de Constituição a fim de estabelecer a
competência comum dos três entes federativOS para estabelecer
e implantar a po1Hica de educação para a segurança do trânsi
to. .

Em que pese o louvável interesse do ilustre parlamen-
tar, previsão genérica sobre a matéria está cor-t tda nos arts.
23, XIX, XX.

A Educa.ção no trânsito é parâmetro elementar na implan
ração de at iVidade e nada obsta a que qualquer dos ~ntes fe
derativos tome medidas para "educar- no interesse da seguram;
a 00 transitou.

Opinamos pela rejelç~o da Emenda.
Pela rejeição

2POO853-4 GERSON MARCONDES PMD8
***"'... **** PARECER *********

A emenda propõe que se acrescente ao artigo 60. parágra
fo diSpOndo o prazo máximo para o atendimento de solicitações
contidas em requerimento, pelo poder punt tco,

Esse prazo será de qumze (15) dias, prorrogável par
mais quinze(15) no caso de exigênclas a serem cumprldas.

Trata-se de matéria de discutlvel eficácia pois nem toda
sct tct tação cont ida em requerimentos dlspõe de embasamento
legal.

Isso sem falar nos direitos alheios, oe outrem ou da
administração, que pode ferir e contrariar.

Pela rejeição.

2POO851-8 LUIZ VIANA NETO PMDB
******.*'" PARECER *********

Pretende a Emenda alterar o 30. do ar t 14 para retirar
do elenco de cargos pr-ivativos de br-as í tetr-os natos os dos
integr-antes da carreira diplomática e os dos mt t t tar-as •

Entendemos ser- do restrito interesse nacional, para a
segurança do País, que os cargos integrantes da carreira di 
ptomát tca e os dos mít ttar-es sejam pr tvat tvos de brasileiros
natos O axer-ctctc dessas funções implica, incontestavelmente,
no conhecimento de s t t uações e de ações relativas ao Esta-
do ás quais, frequentemente, um estrangeiro não deverá ter
acesso, ainda que venha a adquirir a nacionalidade brasilei
ra.

2P00849-6 JOSÉ TEIXEIRA PFL
*,jI******* PARECER *********

Propõe o autor a coincidência de eleições e mandatos.
Trata-se de uma questão polêmica, que 05 PCl í t tcos vêm

debatendo há vár i as décadas.
Os que a defendem, a1 tnnam, dentre outros argumentos, as

vultosas despesas Que as eleições frequentes acarretam
A não coincidência é defendida sob o ponto-de-vista de

Que as eleições frequentes, a cada dois anos, por exemplo,
ccntr tbutem para o aperfeiçoamento das lnst1tulções cot i-
t tcas e democráticas Quanto mais o eleitor votar, melhor
será para a democracia.

Somos, portanto, pela tncotnctuânc ta de eleições e manda
tos.

Pela rejeição.

2P00852-6 GERSON MARCONDES PMD8
*******"'* PARECER ***"'****'"

Um dos graves casos da questão urbana brasileira é, sem
dúvida,a existência de grande quantidade de loteamentos clan
destinos e irregulares em suas principais ctdadaa.entr-avanoc
lhes o desenvolvimento.

Oestarte, é grande o mérito da presente proposta,ao pro
par , no prazo mãximo de doze meses, a regularização dos par
celamentos do solo executados de forma irregular ou clandesti
na.

Os parcelamentos irregulares- existentes há muito em
praticamente todas as cidades do pats- trazem inúmeros proble
mas urbanos, a saber: ne tes-não podem ser implantados equipa
mentos urbanos e comunitários , não podem ser constr-utnas re
sidências ou qualquer outro tipo de edificaçãoj não podem ser
emitidos títUlOS de dom'into e uma série de outros toconventen
tes Em outras palavras, a expansão urbana fica prejudicada,
parque ali fica uma área ociosa onde é proibida devido a sua
s í tuação 1rregular- de receber qualquer melhoramento dos Pode
res públicos ou do proprietário (tuctcr taccs) dos lotes.

A Emenda é extr-aor-dtnár tamerrte mer1tória e deve merecer
a indispensave1 acolhida dos Senhores Constituintes.

Pela aprovação



2POOB66-B SíLVIO ABREU PMDB
********'" PARECER *********

A presente emenda pretende modificar a redação do artigo
10 das Disposições Constitucionais. Gerais e Transitórias do
projeto sistematizado. Vê atingido o "objetivo singelo e de
fácil compreensão. pretendendo, tão.. somente, complementar as
referências prescritas. da eleição e do mandato do Juiz de
Paz, nos termos já constantes do Subst'\tut1vo do Relator".

No nosso entendimento. a sugestão proposta contribui pa
ra aperfeiçoar o texto do Projeto de Constituição. razão por
que julgamos deva ser acolhido.

Pela aprovação.

2POOB66-6 PLíNIO MARTINS PMDB
********* PARECER *********

O projeto da Comissão de Sistemtlzação oferece texto
mais condizente com a realidade e com a boa técnica legisla 
tlva. Os aspectos da aposentadoria compulsória já foram defi
nidos, tanto quanto os de por tempo de serviço. A promoção
por merecimento é colocada em melhores termos pelo projeto,
tanto quanto o ingresso na carreira por concurso público de
provas e t í tu los

Pela rejeição.

2POOB67-4 PLíNIO MARTINS PMDB
********* PARECER *****"'***

Objetiva o llustre Autor da Emenda em exame que se dê ao
10. do art. 220 do Projeto de Constituição a seguinte reda

ção:
n 10. A lei dispara. para efeito da reforma agraria. so

bre os processos administrativos e judicial de desapropriação
por interesse social r assegurando ao desapropr1ando ampla de
fesa e ao desapropriante o direito à imissão na posse do imó
vel tão logo haja o depósito prévio do valor da Indenização
em t f tulos de divida agrária'.

O 10., constante do Projeto, diz:
" 10. Cabe a lei complementar estabelecer proced1mento

contraditório especial, de rito sumário, para o processo ju
dicial de desapropriação".

Na justificação, o nobre Constituinte afirma Que desa-
propriação por interesse social deverá garantir a imissão i
mediata na posse do imóvel rural, sem o que persistirá a de
mora no assentamento dos interessados nas terras desapropria
das

Parece-nos mai s razoáve 1 t ransfer i r para a 1egi s 1ação
complementar a def1nição das normas para a desapr-opr-taçâo por
interesse social, pois a const t tutção deve conter as d1retri
zes para a legislação posterior. á qual cabe descer ás minú
cias necessárias à regulamentação da matéria

Somos. pois. pela rejeição da Emenda.
Pela rejeição.

-------------------------------------------------------------------------------
2POO868-2 PLíNIO MARTINS PMD8
********* PARECER ********"

A emenda propõe o acréscimo, a final da redação do
"caput" do art. 246 do Projeto de Constituição (A), da
expressão' lIassegurando à educação especial um décimo da
dest Inação total".

Argumenta o autor, em sua justificação, Que "há premente
necessidade de atendimento à educação especial. aquela
destinada aos deficientes f1sicos. mentais e sensoriais. hoje
formando um b.loco de 14 mil hões de pessoas no Bras i1 " .

Cons1derando que atend1mento educaciona.1 especializado
aos portadores de def i ct ênci a j á se encont ra garant i do como
um dos deveres do Estado com a educação. no art. 241. inciso
r n , do Projeto de Constituição. opinamos pela rejeição da
emenda

2PDOB69-1 CRISTINA TAVARES PMDB
********* PARECER *****"***

A presente emenda objetiva a inclusão. no capttuto I do
Titulo I! do Projeto. de dispositivo que estabelece o direito
universal de uso, reprodução e 1m1tação das descobertas cien
tíficas e tecnológicas referentes a vida. á saúde e à alimen
tação

Na prática, a proposta implica o abandono de todas as
regulamentações internacionais relativas a patentes e d1rei
tos autorais.

é desejável. não cabe dúvida. uma conjuntura internacional
em que as descobertas em questão passassem, de 1mediato, ao
dominto universal. Ocorre que o caminho poss tve l para
chegarmos a esse estado é coletivo Posicionamentos na-
cionais iso1ados, como o preconiz.ado pelo autor ,
poderão apenas dificultar a chegada. a nosso
pats , de parcela poder-ávet das novas descobertas. Nessa
questão não é poss tval pensar avanços sem o estabelecimento
de reprocidades entre as diversas nações

Por essa razão, somos pela rejeição da emenda.
------------------------_...---------------------------- -----~-------------------

2PODB70-4 CRISTINA TAVARES PMD8
********'" PARECER *********

Emenda aditiva á ai tnea "ali do art. 46. sobre tempo de
serviço para aposentador1a.

A redação da proposta parece-nos eouívocada.a tém de in
troduzir alternativa que não se ajusta á realldade brasllel 
r-a,

Pela rejeição.

2POO87 1-2 CRISTINA TAVARES PMD8
********* PARECER *********

Emenda da ilustre Constituinte Cristina Tavares, ao re
escrever o Art .260 do projeto. pretende antecipar os princ\ 
pios que Irão nortear a ação do Conselho de Comunicação So
cial(ou Conselho Nacional de Comunicação. como está no Proje
to),matérla que acreditamos estar-á melhor disposta na lei or
dtnár ta. Pela rejeição da Emenda

Pela r-ej eção.

2POD872-1 CRISTINA TAVARES PMD8
********* PARECER *********

A presente Emenda da ilustre Constituinte Cristina Tava
res aperfeIçoa a redação dos parágrafos do Art. 257. do Pro -

61

j eto , que enumera os pr1nc1pios a serem segu1dos pelas emis 
saras de rádio e televisão Inclui no Hem 20. a produção pu
blicitária regionalizada. preferencialmente á cultura nacto 
na'. e assegura "a sobrevivência da produção Independente e
das fontes criativas da cut tur-a poput ar ". No item 30. acres 
centa na comp1ementariedade dos sistemas de rádio e tv, o
"sistema de emissoras locais e comunitárias independentes.re
des regtonais e nacionais". Julgamos enriquecedora a contrt -

e~~;~~ ~~a~~â~~:s ~~~li~~:~ i~~d~~~s. c~~~~n~~~~ea~~ ~: E':~:I
da.

---------;PÕÕã7S=!i---------;jõsrL:ü:tz-õÊ-sA-------------------------PL:----------
********* PARECER **,,******

Pretende o autor acrescentar ao 90. dO art. 16 a ex-
pressão "ouanto à sua própria reeleição".

De fato. a redação proposta melhor se adpta a legislação
eleitoral.

Pe1a aprovação

2POOB74-7 JOSé LUIZ DE SÁ PL
*****"''''** PARECER ****"*"'*'"

A emenda. redigida com inteligência e oportunidade, so 
ructona as controvérsias surgidas com a aprovação do dispos1"
tlvo (item V do art 207) pela COmIssão de Slstematizaçlo.

Defende a empresa nacional, à Qual competirá a d1stri t
butção dos derivados de petr6leo. nela compreendida a PETRO T
BRÁS. sem prejuízo da continuidade dOS serviços das empresa~

estrangeiras, tudo na forma e nos prazos Que serão definidOS
em lei

Pela aprovação.
---------2põõã7S=S---------idARcrõ-ãRÃiiÃ----------------------------PMõã--------

*.*•••"'.'" PARECER **"'***JIr"'*
A emenda de autoria do Constituinte Mârcio Braga propÕÍl

alteração do paragrafo 20. do artigo 234 do Projeto de cens ~
t í tutcão (A). Adiciona a expressão 'com fins lucrativos' à
vedação de participação de empresas e capitais de procedência
estrangeira nos serviços de assistência à saúde do ?a~$.

adiçã~ ~~~~~:i~ai~~~ae~~~s~e~~a~ac~t~~g~~~~a~~~e~~aque pare
"'organizacão e funcionamento tSe atividad9s de peSQuisa e el..
ventua1mente de tratamento na área de saúde", Desta forma.
nada impedirá a entrada de recursos estrangeiros com flnal1 
dada humanitária e lIaltamente importante para o Pais".

O relator é pela aprovação nos termos da justificação do
autor da emenda.

Pela aprovação.-------------------------------------------------------------------------'----_..
2POO876-3 FERNANDO VELASCO PMD8
**"'**".*. PARECER "'*******...

Ao emenda apresentada propõe a supressão de certos li

preciosismos 11 cue passaram na redação aprovada pela Comiss~o

de SI stemat i zação
A forma apresentada pela presente. é mais pura. dando

margem a uma ação até mais abrangente pelos agentes da lei.
Somos pela sua aprovação

2POOB77-1 JOSÉ LUIZ MAIA PDS
*****"'**. PARECER ******"'**

Foi abolida a figura do Vice em todos os n ive f s ,
Mesmo que não seja adotado o svstema parlamentarista nos

Municipio. a lei orgânica e a cont , Estadual precave a forma
de substituição e sucessão do Prejeito.

Pela rejeIção.

2POOB78-0 JOSé LUIZ MAIA PDS
********* PARECER *"'*"'***"'*

Pela rejeição. nos termos do parecer oferecido á emenda.
2POO171/B.

---------ipõõã79:ã---------sóLõN-ãõRGEs~ÕÕS-RÉIs-------------------PTB--....-----
********" PARECER *..*******

A Emenda tem por 'objetlvo colocar nas Disposições Gerals
e Transitórias do Projeto de Constituição um dispositivo que
determine. pela Imprensa Nacional e demais gráficas da Unlãb.
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. a ediçlo
poputar- do texto constitucional, a ser- promulgado. de modo r a
que cada cidadão brasileiro possa ter conhecimento dele.

Esclarece o ilustre Autor da Emenda Que "quem não conhe
ce. não ama e quem não ama, não defende". Acredita que "na
medtda em que o povo brasl1e~ro conhece sua 1et matar, com

ela s~ur~~~~a~~~~~e~t~~~:~d~e~~~d~~~ vez aceita contk
nutr-á para a divulgação popular do texto const ttuctonat .__________________~!:2~_~E!:9~!:!?~~.:. ... ~__

2POOBBO-l CARDOSO ALVES, PMDB
********* PARECER *******.*

A sugestão ora em exame merece aco1h1mento porque aper! 
feiçoa o texto do Projeto.

As razões contidas na justificativa levam-nos a concluir
pel a aprovação da presente Emenda

---------2pooãã,=õ---------SÃRNEY-FrLfiõ----------------------------PFL---------
***"'***"'''' PARECER *********

A Emenda tem como Objetivo Introduzir no texto constitu
cional um dispositivo Que determine que "nos conflitos inter
nacionais, o Brasil I"egel"'-se-á pela neutralidade".

Segundo o seu t tust r-e Autor, o fim da política externa
de qualquer pats deve ser a vida harmoniosa com OS de
mais catses-ce mundo. com vistas ao progresso da humanidade.
Re1embra os dispositivos de nosso texto constitucional Vigen
te que vedam a guerra de conquista e enfatizam a sotução pa
c'fica dos conflitos internacionais. para demonstrar a neces
sidade de inclusão do pr1nc\p10 da neutral idade.

Cremos. entretanto. que o principio proposto é por de
mais radical e não,deverla figurar no texto rigldo de Uma
Constituição, tendo em vista as eventualidades de casos con
cretos. que demandam tomadas de pos f ções urgentes.

---------2põõiiii2=ii---------SÃRNEY-FiLHÕ----------------------------PFL---------
**"'*****" PARECER **"'****"'*

A Emenda. pretende introduzir no texto constitucional a
protbtção para o 8rasil de fabricar. armazenar e
tr-anepcr-tar- artefatos béliCOS nucleares.



-,'u autor,' a ~ndole pac rt tsta do povo br-as t-
le.!1ro i!: t:r. L.I.JlIscienti7.ação cada vez maior do perigo de uma
hecatombe nuclear impõem tal meuida que não tornaria
frágil a posição oe nosso país, tendo em vista que o Japão, a
Alemanha, a Holanda e o canada não têm a bomba atômica e, no
entanto, dominam a tecnologia

Julgamos que o Brasil deva utilizar a energia nuclear
para fins pacíficos, mas não achamos indispensável a intro
dução de regra proi bi t i va de fabr i cação, armazenamen
to e transporte de artefatos bélicos nucleares no texto cons
t t tuc tonat •

Pel a rej el ção

2P00883-6 SARNEY FILHO PFL
****"'**** PARECER *********

De autoria do ilustre Constituinte Sarney Filho, esta
emenda aditiva pretende criar a figura do juiz agrário,
tnser tco na seção que fixa as disposições gerais 00 capitulo
00 podar- judiciârio.

A emenda regula minudentemente a justiça agrária
O autor, em sua justiflcação, argumenta com a necessida

ele de uma justiça especializada para ap l icar O direito agrã
rio, const t tu ido em ramo autônomo do Direito, a partir da
ômenOa Constitucional no. 10, de ro.vt 64, e da Lei 4.S04,
Oe 30 11 1964.

Ocorre que o Projeto perfllhou uma organização
sistemática, tmposs tve l de ser alterada, e deu, a essa
questão, solução adequada.

Pela rejeição, portanto

2POOB64-4 LUIZ MARQUES PFL
****'t=**** PARECER *********

Propõe a presente Emenda, do i lustre Constituinte LUIZ
MARQUES, alteração do teor do parágrafo 1. do artigo 185, no
sentido de restringir, a progressividade do imooato sobre a
pr-opr-tedade predial e territorial urbana, ao tempo e à ârea
urbana não eelificada e não uti 1izada.

Segunoo a justificação, "a r-adacão proposta é ,gual à j á

OaOa no 1. SUbstitut1vo 00 Relator â ComIssão de SIstematiza
ção, bem como a de outras sugestões apresentadas por grupos
de Constituintes (Projeto Hércules)".

Ao deixar para a lei municipal a competência para fixar
05 termos da progressividade do IPTU, O Projeto teve em vista
as Oiferentes situações e pecut tar tdades regionais dos Muni
cip los de nosso vasto território, entendendo que cada um sa
berá formular o modelo de tributação progressiva que melhor
lhe convier.

._--------------~~~~-~:~:~~~~--------------------~---------------------------
2POO8BS-2 ERICO PEGORARO PFL
****."'**'" PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
n 2P00153-0

2POO666-1 ERICO PEGORARO PFL
***"'***** PARECER *"'*****"''''

Pela rejeição, nos termos CIo parecer oferecido à Emenda
no. 2P00352-4

2P00867-9 ERICO PEGORARO PFL
*"'''''''.''' ... ** PARECER *******"''''

Pela rejeição. nos termos do parecer oferecido à Emenda
n 2P001S3-0

2POOBB6-7 ôRICO PEGORARO PFL
********* PARECER ***.*"'**'"

Pela rejeição. nos termos do parecer oferecido à Emenda

._---------~~:~~~~~~~=~:_----------------------------------------------------
2P008B9-S HERÁCLITO FORTES PMDB
***"'****'" PARECER *********

O autor nr-opõe eleições gerais teço após a promulgação da
Constituição

A nova Constituição que ser~ moderna e avançada, princi
palmente no que tange às instituições pot t t rcas e democráti
cas, não deve conter, mesmo no Ato das Disposições const ttu
ctonars serats e TransH6rlas, OisposH1vos que lmpliquem em
redução ou prorrogação de mandatos

D mandato que o povo conferiu aos seus governantes e re
presentantes deve ser respeitado e cumprido

N~o é posstvet realizar eleições gerais, após a promulga
ção da Constituição, sem redução de mandatos

A redução somente é admitida, em alguns casos excepcio-
nais, quando os interesses supremos do país a eXiglrem.

Pela rejelção.--------------------------------------------------------------------
2PooB90-9 VILSON SOUZA PMDB
"'****"'**'" PARECER *********

Esta Elt1enoa propõe ao í tar às Disposições Transit6rias 00
Projeto Constitucional Artigo 1imitando ao máximo de 3~ ao
ano os juros reais da divida externa.

A medida não pode ser unilateral, mas em acordo' das par
tes envolvidas. Al~m disso, a taxa de juros (e dos encargos)
varia em função de alterações em outras variáveis dos Siste
mas econômicos nacional e internacionais, razão por que não
deve ser tnctutda no texto constitucional

Em que pese à imperiosa necessidade de negociação da di
vida externa em bases mais condizentes com a realidade econo
mica e financeira do Pat s , somos pela rejeição da matéria pe
la via proposta,

-------;~;;~91=;---------vi~sõN-sõ~~~----------------------------~~õ~--------

********* PARECER "'********Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no. 339-7, que
ostenta conteúdo e redação mais consentãneos com a matéria em
Questão.

-------2~;;ãg2=5---------vi~sÕN-SÕ~~~----------------------------~MÕ~--------

.**.***** PARECER ******"'*'"
Pela rejeição, em face Oa aprovação da emenda 2p00976-0.-----------------------------------------------------------------------------
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2P00693~3 VILSON SOUZA PM06
**"'****** PARECER ***"'*****

Cons1derando que a emenda contraria a fl1osofia do
Projeto da Comissão de Sistematização e da emenda coletiva
relativa ao assunto e, atnca , que sua apr-ovação poderia
postergar a sessão legislativa de um ano para o outro, somos
pela rejelção

2POOB94-1 MANSUETO OE LAVOR PMDB
********* PARECER *****"'***

Pretende ia Emenda que, no Ato das Disposições Gerais e
Transitórias do Projeto de conat t tu tção , se determine que, na
sessão solene de promulgação da nova Constituição, o Presi
dente da Rapuot tca e o Presidente do Supremo Tribunal Federa.l
prestem compromisso de cumprir a Constituição e haja convoca
ção de eleição para Presidente da Repúbl rca , a realizar-se no
quadragésimo quinto dia subsequente. Explica o seu i lustre
Autor que lia t r-ans i ção democrática será garantida na medida
em que possa ser abreviada, sem queimar etapas, Chegando ao
seu t ér-mtno depois de conseguir seus dois últimos objetivos:
promulgação de uma Carta Constitucional e, logo após, elei
ções diretas para Presidente da República Não partilhamos
do rresma contc-cs-vtsta e rejeitamos a Emenda nos termos do
Projeto

2POOB9S-0 MANSUETO DE LAVOR PMDB
****:fo*'I''I'''' PARECER "'*"'****"''''

A Emenda tem como escopo isentar de correção monetária
os détn tos decorrentes de emprést i mos efetuados:

1 - a pequenos açr-f cut tor-as mecroempresas e pequenas
emor-esas, ate 31/12/87

2 - a rnédtos agr1cultores e a rnedras empresas, no
per toco Oe 28/02/66 a 31/12/87

3 - no per\odo Oe 26/2 a 31/12/86.
Em que pese os elevados propósito do autor, somos pelo

não acolhimento da Emenda. uma vez que o tema abordado envol
ve assunto que não é de natureza constitucional

Pela rejeição.

2POOB96-6 MANSUETO DE LAVOR PMD8
**"'***"'** PARECER ****"'''''''**

A Emenda em referência acrescenta artigo ao THulo IX do
Projeto (A), determi nando o cancel amento "de tOdOS os oéot tos
dos muntc tp tos e das entidades sem fins lucrativos,
referentes a tributos e cont r-f nut ções pr-ev roenctár tas ,
tnctus íve juros, multas e correção monetária, vencidos até 31
Oe Oezembro Oe 1987", medrarrte compr-ovação de quitação Oe
tocas as obrigações t r tbut ár tas e pr-evf denctâr tas subsequen
tes, sob a justificativa de que procura contribUir para que
tanto os municipios como as referidas entidades encontrem na
futura ordem constitucional Uma nova vida financeira, sem os
percalços e entr-aves acumulados na s í tuação atual.

Uma das Oiretrizes do sistema tributário embutido no
Projeto é de consagrar no Texto Maior apenas as imunidades
tradicionais, remetendo à legislação complementar ou comum
as dí spos tções r-atat tvas às eooat idades de extinção do
crédito tributário, entre as quais se inclui a remissão,
tnctus tve sua concessão.

O benaf i c í o pretendido deverá assim ser objeto de
projeto de lei ordinária.

Pela rejeição

2POOB97-6 ANTONr,O MARIZ PMDB
...*... **"'*.... PARECER *********

A Emenda em apreço visa a acrescentar, ao artigo 70 do
Projeto, parágrafo que estabelece, em cada empresa, teto para
o maior sa lár to pago, de oitenta Vezes o rrontante 00 menor.
Alega o autor, em sua justificativa, a necessidade de
diminuir a enorme diferença que se verifica em nosso pats
entre os maiores e menores salários, tanto na esfera pública
quanto na empresa privada.

Faz-se necessário, efetivamente, um esforço para numerar
essas diferenças, anômalas sob qualquer ponto Oe vista.
Parece-nos, contudo, pouco eficaz, para tal fim, a fixação de
limites constitucionais.

A rea11dade satar-tar de nosso pa t s deve ser enfrentada
com um conjunto articulado de medidas em várias áreas da
pOlHica econômica. notadamente a de emprego e a tributária,
por meio de instrumentos legais Que lhe são próprios.

Por essa razão, nosso parecer é pela rejeiç~o da emenda.

2P00696-4 ANTONIO MARIZ PMDB
***"'**"'** PARECER "'*"'***"'**

Subscrita pelo eminente const ituinte Antonio Mariz, a
Emenda em exame objetiva incluir entre as expressões IIprerro
gativas" e "impedimentos", constantes do 20. do art. 87 do
Projeto, a palavra Ilvenc1mentos", ao argumento de Que Ma ga-
rantia de vencimentos iguais aos dos Ministros do Tribunal
Federal de Recursos (agora serão os Ministros do Superior
Tribunal de Justiça) vem const ando de nossas Constituições
desde 1946 e figurava nos textos dos anteprojetos e projetos
da nova Constituição, somente tendo sido exctutca, não se sa
be por que, a partir do segundo substitutivo do Relator da
Comissão de Sistematização ao Proj eto de Const 1tUiç~o".

Ainda segundo o eminente Autor, Ké injustificável a re
tirada da garantia quando a matéria da fiscalização financei
ra esta sendo tratada pela ConstitUinte ce forma a ampl t ar-em
-se os poderes e 2. autonomia ou independência das Cortes de
Contas 11

A pr-opos tção , corro se Vê, pretende garantir aos mtnrs
tros do Tribunal de Contas da União os mesmos vencimentos dos
minlstros do Superior Tribunal de Justiça, o Que fere, a toda
evidência, o preceito genérico tnscui pf do no '1 do art. 44
do Projeto, que veda na vrncutacão ou acutpar-ação de qualquer
natureza, para o efeito de remuneração de pessoal do servtço
público".

Nosso parecer, assim, é pela rejeição

2POO899-.2 ANTONIO MARIZ PMDB
******"''''* PARECER "'****"'**.

Emenda ao ato das disposições gerais e tr-ans t tór-tas , no
sentido Oe permitlr opção aos membros 00 ministério público
pelo regime anterior ao que se contém na Projeto.
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---------------------------------------~------------------------------------.

--------_...-------------------------------------------------------------------
2P009l5-B HAROLDO SABÓIA PMDB
******:4<** PARECER *******"'*

A inserção, pretendida pela emenda, não é necessária é
tradição incontroversa a atuação do Ministério Público, junto
à Justlça Eleitoral.

2P009l1-5 VIEIRA DA SILVA PDS
********* PARECER *********

Pretendendo evitar v tncul ações e equiparações de diver
sos Poderes, op mamos pela rejeição.
Pela rejeição

PDS

PDS

2P00910-7 MELLO REIS
*****",*** PARECER *********

Reportamo-nos ao Parecer 2p01928-2
Pela rejeição

2P00914-0 VIEIRA DA SILVA
*****"'*** PARECER *********

Reportamos-nos ao Parecer- 2p01910-2
Pela rejeição

2POO909-3 ADYLSON MOTTA PDS
***"'***** PARECER *****"'**:4<

A emenda ensejará aposentadoria, rnctus tve a exercentes
de cargos, funções ou empregos, há menos de dez anos Trata
mento claramente contrario ao pr-f nc ip to de isonomia

Pela rejeição.

2P0090B-5 JOSE CARLOS SABÓIA .PMDB
********* PARECER ****"'****

Pretende o ilustre Autor da Emenda em exame alterar o
lo, acrescentar um 20, remunerando o atual para So., a
fim de estabelecer um prazo de 90 dias para a rmt ssãc da Uni
ão na posse do imóvel desapropriado por interesse social e
assegurar inden1zação em dinheiro ao desapropr1ado de gleba
em Que a Justiça Agrárla concluir pela inconsistência de re
qU1SitO necessário para a desapropriação.

O nobre Constituinte entende que não haverá reforma a
grária enquanto não se garant1r à União a imissão imediata na
posse do imóvel desapropriado par-a esse fim

A Emenda proposta desce a detalhes sobre o processo ju
dicial destinado á desapropriação por interesse social, que é
mais próprio ser previsto em legislação ordinária

Em vista do exposto, manifestamo-nos pela rejeição da E
menda.

2POD906-9 HÉLI O DUQUE PMD6
*****"'*"'* PARECER *****"'***

Busca a emenda tornar exclusiva das empresas privadas
nacionais ou das pessoas f i s tcas domiciliadas no Pais a orga
nização e exploração das atividades econômicas relacionadas
com a comer-cia t tzação , a nível varejista, de bens e mercado
rias de uso e consumo popular Em parágrafo, as empresas que
não preencham os r-equisitos do caput do artigo, ficarão im
possibilitadas de qualquer expansão, entendido o aumento da
área flsica de funcionamento dos estabelecimentos já existen
tes ou a cr 1ação de novos

A proposição refere-se aos supermercados.
É certo Que, em nosso Pai s , nos ultimos anos, diversas

organizações internacionais desse ramo se estabeleceram Mas
embora dominem técnicas de venda bastante desenvolvidas, o
fato e que, na concorrência, nem sempre conseguiram suplantar
as empresas nacionais, as quais, em redes consor icadas por
todo o território, continaum o seu processo de expansão, em
alguns casos lmpedindo, em suas áreas de localização, a ins-

talação das empresas mult tnacf ona í s
Pela rejeição

2POO912-3 VIEIRA DA SILVA PDS
*****"'*** PARECER oi<*****",**

A emenda pretende proibir aos Estados a contratação de
advogados, para as comarcas do interior, não cobertas pe-
la atuação das ProcuradorIas do Estado.

É irrealista a posição de pretender fazer concurso
para comarcas em que é rarefeita a atuação judicial do Esta-
do

O texto do Projeto dá solução racional a esse problema,
Assim, opinamos pela rejeição

------------------'--------------------------------------- M

2P00907-7 JOSÉ CARLOS SABÓIA PMDB
****"'**** PARECER *****"'***

Sugere a Emenda nova redação ao artigo 269, que diz res
peito aos of r-ei tos das populações 'indígenas.

Nosso propósito, ao tratar da matéria, foi o de garantir
da forma mais precisa os direitos dos índios sobre as terras
por eles tradicionalmente ocupadas Nesse sentido, o "caput "
do ar-tigO 269, com as precisões ofer-ecidas pela Emenda número
2P00281-1, do nobre Senador Jarbas Passarinho, garante aos
tndtos o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e
dos curso fluviais, ao contrário da Emenda sob exame, que
confere, de forma genérica, usufruto exclusivo das riquezas
naturais e de todas as ut i 1idades existentes nas terras
ocupadas pelos índios

Por outro lado, a matéria contemplada nos parágrafos 10
e 20. da Emenda está consoi tneoa no parágrafo 40 da Emenda
2POO281-1, por nós aprovada.

Flnalmente, ao contr-ár to do que propõe a Emenda, julga 
mos imprescindível a manutenção dos parágrafos 10., 20 e ao,
do artigo 269, com as correções propostas pela Emenda 2POO281
-1, a fim de ordenar, com a necessária justeza, o direito dos
1ndios às terras por eles tradicionalmente ocupadas

Diante do exposto. somos pela rejeição.

2POO913-1 VIEIRA DA SILVA POS
********* PARECER *********

Visa a presente emenda aditar ao texto do inciso I, do
ar-t. 133 do Pr-ojeto de Constituição "Ali, a expr-essão- "bem
como as ações ctvts públ tcas e. outras propostas pelo Ministé
rio Público Federal".

Verificamos que indubitávelmente a expressão trará um
aperfeiçoamento ao texto do Hem.

-----------------_:~-~::~~-~:~~~.:._:~~~-~:~~-~~~~~~~~~-~::~~_:~:~~~----------

2POO90S-4 CARLOS COTTA PMDB
**"'***"'** PARECER *********

O ilustre const itutnt e CARLOS COTTA apresenta emenda a
crescentando, ao Artigo 239, parágrafo único que prevê:" Da
dotação orçamentarla da unlão, dos Estados e dos Munlclpios,
2% (dois por cento), respectivamente, serão destinados ã as
sistência ao menor abandonado, ao menor carente e ao defici
ente r rs tco'".

Não entraremos no mérito da suficiênCia ou da insufici
ência dos recursos assegurados pelo percentual da dotação or
çamentária das três esferas de poder Só lembramos que ao lon
go do tempo tais recursos poderão ser demasiados ou restri
tos, não podendo O Poder Público, face ao dispositivo consti
tucional, ter a necessária flexibil idade para apl tcá-j os ade
quadamente.

A fixação de percentuais orçamentários, para determina
dos fins, no Texto Mendamental, não é de boa técnica legisla
tiva, pelos motivos já expostos

Somos, assim, pela rejeição da emenda

o assunto já esta versado no art. 90 desse mesmo Ato,
e representa a forma Que resultou do douto entendimento que
prevaleceu nas Subcomissões, na Comissão Temática respectiva
e na Comissão de Sistemat ização.

Pela Rejeição

2P00904-2 CARLOS COTTA PMDB
*****:4<*** PARECER ***"'*****

A emenda pretende introduzir no CapHu10 dos Direitos Po
1t t tcos , um artigo, prevendo que todos os mandatos executivos
e legislativos nas esferas federal, estadual e municipal en
cerrar-se-ão no d ia 30, de dezembr-o, do ano, da realização
das respectivas eleições A medida é, altamente moral izadora,
e tem por escopo impedir a dilapidação das dotações 01"'
çamertt ar t as antes da posse dos eleitos, como vem, infelizmen
te ocorrendo. Acontece que já previmos a hipótese, par
cra tment e , ao fixar a data de posse de governadores e pre
feitos para a data que a emenda preconiza. Quanto à Presidên
cia sua solução vai depender, entre outros casos, da solução
do sistema de governo No tocante ao Poder Legislativo, não
vemos r-azão para a adoção da medida. Nosso parecer é, assim,
contr-ar-io à proposta.

Pela rejeição.

2P00900-0 MANOEL RIBEIRO PMOB
********* PARECER **"'*"'****

O objetivo da Emenda é transformar em art. 226 o pará-
grafo único do art. 225 do Projeto de Constituição, renume-
ranoo-se o atual art 226 e seguintes

Justifica o Autor, alegando a incompatibilidade entre o
cacut e o parágrafo único do art 225, por tratarem de assun
tos diversos

Realmente a boa tecnica legislativa exige que o artigo,
seus parágrafos, itens e at í neas contenham um mesmo assunto.
No caso, consideramos pertinentes o caput do art. 225 e seu
parágrafo único, pois ambos tratam de fixar o homen no meio
rural, através de política naví t acronat e de assentamento

Pelo exposto. somos pela rejeição da Emenda.

2P00902-6 CARLOS COTTA PMDB
"'*****"''''* PARECER ***"'*****

A presente emenda obriga o Presidente da República, os
Ministros de Estado, os Governadores e os Secretários dos Es
tados e TerrHorios, os Prefeitos e os Secretá.rios MlJniC1pais
a apresentar cóp í a da Declaração do Imposto de Renda e dos
extratos de contas bancárias, quando requerida par um décimo
dos memn-os do congresso Nacional, das Assembléias Legislati
vas e Câmaras Municipais, durante o exer-crctc do mandato ou
função e, ainda, por um per-todo de cinco anos após a perda do
mandato, a exoneração, a demissão ou cassação

Entende seu autor, que apenas com medidas como essas se
rá pcss rve t cai bi rem-se as pr át i cas de determi nados governan
tes, que se locupletam t t tct ta e impunemente às custas do
exerc'icio de mandato ou função.

Em que pese as louváveis intenções de seu autor, não po
demos aoo iar a emenda aposentada O Projeto de Constituição,
no 10. do art 170 já estabelece que a atividade tributária
poderá identif1car, respeitados os direitos individuais e nos
termos da lei, o oat r tmõnto , 05 rendimentos e as atividades
ecorômvcas do contribuinte, o que, em nosso ver, abrange am 
plamente a intenção fiscalizadora da emenda.

Pela rejeição

2P00905-1 HELIO DUQUE PMDB
********* PARECER *oJo"'******

De autoria do nobre deputado Hélio Duque, esta emenda a
crescenta, ao art 50. das disposições transitórias, par-àar-a
fo 40 , renumerados os seguintes. mediante o qual se aplicam
os beneficios da anistia, definidos no art 50, aos funcio
nários pCibl icos e empregados regidos pela legIslação tra
balhista nos três níveis de governo ou e'n suas fundações, em
presas públicas ou empresas mistas com controle estatal, que
tenham sido despedidos por atos de administr-ação superior em
decorrência de atos de exclusiva motivação pot í t tca pratica
dos desde o dia 10. de março de 1964 até a data da promulga
ção desta Constituição, não prevalecendo decadência, nem re
núncia de di reitos

A questão da anistia mereceu solução longamente sedimen
tada durante os trabalhos desta Assembléia, solução que de
ve ser mant i da em sua essênci a

Pela rejeição, em vtrtuce da aceitação de outra emenda.-----------------------------------------------------------------------------

2P00901-B CARLOS COTTA PMDB
********* PARECER **:f'******

A presente emenda nxa em 30 de dezembro de 1988 o térmi
ta dos mandatos dos atuais Presidente da Repúb1ica,Governado
res, Vice-Governadores, Senadores, peputaoos federais, Deputa
dos êetadua i s , Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores.

Apesar das louvaveis intenções de seu autor ,« em que pese
a posição pessoal do relator, favorável a realização de elei
ções geraiS após a promulgação da Constituição, não podemos
apoiar a emenda apresentada, em função da decisão da Comissão
de Sistemat tzação sobre o assunto

Pela rejeição.-----------------------------------------------------------------------------



A capitulação desta real idade, jamais desmentida, é. â
toda evidência, uma demasia

Pela rejeição

2P00916-6 SIGMARINGA SEIXAS PMDB
********* PARECER *********

Diante da fnosofia Que norteia o Projeto, em Que se
procura evitar vinculação ou equiparação entre servidores de
diferentes poderes, opinamos pela rejeição.

2P00917-4 JOAQUIM HAICKEL PMDB
********* PARECER *********

Pela rejeição.
O Ministério Público, instituição permanente, essencial

à função jurisdicional do Estado, tem a incumbência de defesa
da ordem jurldica, do r-earme democrático e dos interesses so
ciais e individuais indispOn~Yeis. Sua organização e seu fun
cionamento impedem o exer-ctc to da Advocacia. Aliás, o projeto
(art. 157, rt , "c " ) veda-lhe textualmente "exercer a Advoca 
c í a",

Imprópria a dicotomia pretendida pela emenda: proibição,
no art 157, 11, "c", e permissão, nas Disposlções Constitu
cionais. Gerais e Transitórias

2P0091B-2 JOAQUIM HAICKEL PMDB
********* PARECER *******""*

Incompatível com a Emenda 2P0192B-S, a Que demos Parecer
favorável e a Que nos reportamos.

Pela rejeição

2P00919-1 ANTCNIO DE JE5US PMDB
********* PARECER *********

Versa a presente Emenda Modificativa sobre o 30 do
Art 19o 263

Pela rejelçâo, nos termos do parecer oferecido à Emenda
No 2P OD7B5-6,

2POO920-4 ANTCNIO DE JESUS PMDB
**"'****** PARECER *********

Pela aprovação, nos termos do parecer emitIdo à Emenda
No 2POOO06-1

2P00921-2 AUREO MELLO PMDB
********* PARECER *********

Emenda que reduz o tempo de serviço para aposentadoria
previsto no art. 46.

Pela rejeição nos termos do parecer oferecido ã Emenda
2P01563-B

2P00922-1 AURED MELLD PMDB
***"'***"'* PARECER **"'***"'**

A emenda propõe acrescentar 40 ao art. 219 do Projeto
de Const t tu í ção (A)

Em relação ao já disposto no art. 219 e seus paragrafos,
a emenda não aperfeiçoa o texto do Projeto.

Somos pela rejeição.

2P00923-9 AUREO MELLO PMDS
*****"'*** PARECER ......*******

Pretende o nustre Constituinte alterar a redação do
20 do Art. 40 do Ato das Df spos tções const í tuctonats Ge

rais e Transitórias do Projeto ele Constituição.
Os atuais Prefeitos. Vice-Prefeitos e Vereadores estão

exercendo mandatos com a duração de seis anos A ampl taçãc de
seus mandatos, alem de se constituir em medida discriminató
ria, e tnconst t tuctonat

O parecer é, po ts , pela rejelção-------------------------------------------------------------------------------
2P00924-7 MOEMA SÃO THIAGO PDT
********* PARECER *********

A Esta Emenda intenta acrescentar 4 art 1905 ao capf tuto
III do Titulo V - da Defesa do Estado e das instituições De 
mocráticas, do Projeto de Constituição da Comissão de 5iste 
mat i zação , para separar lias funções de defesa da vida das
funções de segurança pública, tratando, tncrus tve de desmi 1i
tar1zar os corpos de combate da defesa civi 1"

Assim, estabelece, como órgãos de segurança ctvt t • 1}Se
cr-et ar ta aspectai do Maio-Ambiente-SEMA; 2) Coor-denação de
Defesa, Civil e Segurança Nuclear; 3) Corpos de Bombeiros,
4) Pollcla Rodovlária; e 5) Guardas Florestais,

A proposta não cor-r-esponde a orientação adotada pelo Re
lator, razão por que, optando-se pela manutenção do texto do
Projeto. é de não se acolher a Emenda.

Pela rejeição.

2P00925-5 PAULO ZARZUR PMDB
~"''''**'''*** PARECER *********

Sugere o eminente constitUinte Paulo Zarzur, pela Emenda
em exame, nova redação para o art. 85 do Pr-oj eto, obj at i vando
deixar ali éstabelecido Que "o controle externo, a cargo do
Congresso Nacional, sera exercido com o aux~ 1ia do Tribunal
Conta da União"

Justificando a sua iniciativa, assim se expressa o emi
nente Autor

"Uma vez que a fiscal tzação externa financeira, orçamen
tária, operacional e patrimonial da União será exercida pelo
Congr-esso Nac10na t - conforme di spõe o ar-t. 84 - a redação
adequada para o art. 85 não é a atual, pois, de acordo com
ela, o controle a cargo do Congresso Nacional será exercido
pelo Tribunal dp Contas

or-a, tal at r tt»... tção é do Congresso, exercitada com o au
x t I to do Tribuna' de Contas.

Donde ser COI ven1ente explicitar de modo correto quem é
o titular da atribuição e aludir ao caráter aux í t tar- do Tri
bunal de Contas, par-a. prevenir interpretações Que, de outra
sorte, Virão inevitavelmente a. prosperar".

Não obstante ponderáveis as razões em Que se arrima a
pronos Ição , convém ter presente que, embora a Constituição em
vigor consagre a redação proposta (ar-t 70, 10.), o contro
le externo, na verdade, tem sido exercido pelo Tribunal de
Contas

O Projeto, assim, adota. no particular, posição consen
tânea com essa r-eal tdade , reconhecendo, outr-oss un, a conveni
ência de o Congresso Nacional, dada a relevância dos demais
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misteres que lhe são cometidos, conferir a mencionada tarefa
ao órgão de controle acima referido.

De mais a mais, a atribuição dessa competência à Corte
de Contas não impede o controle do Congresso Nacional sobre
os atos do ExecutiVO, segundo se pode verificar do preceito
tnscul p tdo no item IX do art. 59 do Projeto

Ante o exposto, nosso parecer é pela rejeição.

2P00926-3 RODRIGUES PALMA PMDB
********* PARECER ***... *****

Propõe a emenda seja criado o Banco de DesenvolVimento
do Centro-Oeste. para dar cumprimento, na referida região
ao que determina o artigo 188, inciso I, al rnea "C W

Manifestamos nossa concordância com a emenda, tendo em
vista que serão apl rcacos pelas instituições financeiras
de caráter regional os recursos entregues pela União ao setor
produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. In
questionãvel sua oportunidade, porquanto não pede a Região
Centro-Oeste ser prejudicada, deixando de receber aqueles re
cursos, pelo fato oe não ter ainda uma instituição financeira
regional.

Votamos, pois, pela aprovação da emenda

2P00927-1 GERALDO ALCKMIN FILHO PMDB
*."'*"'**** PARECER ****... *"'**

A emenda propõe dar nova redação ao S.do art. 169
Entendemos não ser necessária tal alteração, pois o ar

tigo 27 e parágrafos, no capitulo III Dos Estados federados 
resguarda esse di rei to que a emenda proposta pretende defen
der.

Somos pela sua rejeição-------------------------------------------'------------------------------------
2P0092B-0 JOS~ RICHA PMDB
********* PARECER *********

A presente emenda pr-opõe Que, cinco anos após sua im-
plantação, poderá o sistema parlamentarista ter sua continui
dade questionada junto à população, por meio de um plebisci
to,

Entende seu autor que a emenda, por um lado, garante um
tempo mlnimo de vigência para o sistema parlamentarista im-
plantado, e, por outro, institui desde logo um mecanismo a
propriado de aferição popular do desempenho do novo sistema.

A proposta apresentada pelo autor, qual seja, a realiza
ção de um plebiscito para Que o eleitorado se manifeste sobre
a forma de governo ideal para o Paí s , coincide, no global,
com uma série de outras emendas apresentadas por diversos
Const t tut ntes, apresentando, juntamente com a emenda 2pOOO74-5,
a vantagem de garant i r um tempo mtn tmo de vigência do sistema
parlamentarista, para que a população tenha condições de ava
l 'ar seu funcionamento.

Pela aprovação, nos termos da emenda 2pOOO74-6.

2P00929-B JOS~ RICHA PMDB
********It PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
n 2POO153-D

2P00930-1 JOSE RICHA PMDB
********* PARECER *********

Emenda ao lo. do art.45, no sentido de limitar o
prazo de validade dos concursos públ rcos a dois anos, prorro
gáveis pelo mesmo per tooo de tempo

O Projeto preferiu deixar par-a a le.9islaç~o cr-ntnâr-f a
a questão da va'l tríade temporal dos concursos, pc ts a mesma po
derá variar em função das especifiCidades de cada caso

Pela REJEIÇAO

2P00931-0 JOSE RICHA PMDB
********* PARECER ***... *****

O autor da emenda pretende que o sistema para eleição
dos Deputados Federais saj a definido em lei ordinária

Mantemos o texto do art. 56 do Projeto de Constituição

"A-, Que optou pelo sistema proporcional
Pela rejelção.

2P00932-B LAVOISIER MAIA PDS
*... ******* PARECER *********

Tendo optado pel a rej ei ção da emenda do mesmo nobre
Constituinte que conferia imunidade aos Vereadores, por uma
questão de lóglca, a1 iás anotada na justificativa desta emen
da, somos pela rejeição dela

2P00933-6 LAVOISIER MAIA PDS
****... **** PARECER **.* .....**

Q "caput " do art 66 diz Que IIOs Deputados e Senadores
silo tnvtctavets por suas ontntões , palavras e votos", O 10,
define a lOimun1dade" dos Deputados e Senadores, sem utilizar
o termo. A utilização CIo termo ·imun1dade ll para os Vereado
res, sem a sua r-espectiva definição e/ou delimitação, é teme
rária Como al1ás é temerária a extensão do instituto a deze
nas de milhares de cidadãos, dos Quais muitos estarão em ver
dadeiros fins-de-mundo. Efim· a imunidade, que muitas vezes
significa impunidade, não está, para os Vereadores, na tradi
ção do Direito br-as í l e tr-o, Para rompê-la s6 com a acuçãc de
argumentos muitos fortes, como os não são os da justificati
va.

Pela rejeição.

2P00934-4 LAVOISIER MAIA PDS
.******** PARECER **... *****...

Pretende o ilustr-e const ttutnt e incluir as "regiões po
1it1co-administrativas" como ente federativos, pr-opondo a mo
dificação da. redação do atual Art. 20 do Projeto; lei comple
mentar, conforme a modificação pretendida, df spor ta sobre a
organização, a competência e prerrogativas das regiões.

A proposta foi alvo de apreciação e discussão por parte
dos senhores constituintes, já constando de proposição ante
rior.

No nosso entender, a elevação das regiões po) Hico.ad
mtnf str-at tvas a n~ve1 de Constituição, desvirtua o sistema
federativo

Nada impede, entretanto, que regioes que tenham idênti
cos interesses sócio-econômicos, (Estados ou Munic'p1os), me-



diante convênios ou acordos, disponham sobre at rv tdades de
interesses comuns

Dispensável a modificação que se pretende mt r-ooua ir-,
motivo pelo qual opinamos pela r-aj e tçãc da Emenda

Pela rejeição -----------------------------------------------------------_...---------------
2P00935-2 LAVOISIER MAIA PDS
"'******** PARECER *********Pretende o autor que a soberania popular seja exer-cí t aoa

pelo plebiscito, pela trncrat tva popular, pelo voto popular

e pe
1
~n~~~~~~~oque a redação do art i go 16 deve ser mant i da
A soberania popular sera exercitada de acordo com OS

dispositivos constitucionais sobre a matéria
Pela rejeição

·------;;~~93;=9---------HAR~AN-GAÕE~HA-----------------~--------;MÕ~--------

********* PARECER *********
A presente emenda objetiva atribuir nova redação ao ar-

tigo 123, Que cuida dos serviços notor ta is e registrais A
matéria está, contudo bem exaustivamente tratada, na emenda
coletiva no 2p02040-2.

Opino, assim, pela rejeição.
·------;;~OO3~=;---------HAR~AN-GAÕE~HA--------------------------;MÕ~--------

********* PARECER *********
Pretendendo evitar vinculações e equiparações entre ser-

vidores de d1versos Poderes, opinamos pela reje1çâo.
Pela rejeição

2P00939-5 HARLAN GADELHA PMDB
********* PARECER *********

A Emenda propõe a modificação do caput do artigo 242,
expl ic1tando melhor o ur-tnctp to de 1 t ber-dade de ensino e a ve
dação na percepção de verbas púnl tcas pela iniciativa pr t va 
da

O proponente just tr ica a alteração reportanto-se ao ar -
tigo 246 que trata da autonomia universitária, pr tnci p to a
ser ap l tcado às atividades de ensino na rrnctat tva privada
sem o trrter-venctonteeo estatal

Nos termos do parecer dado à Emenda No. 691-4, o Rela 
tor vota pela rejeição da proposta

Pela rejeição

2P00940-9 HARLAN GADELHA PMDB
... **... ***"'... PARECER "'......******

Se todos os poderes emanam do povo, não se pode permitir
que uma classe. que exerce a atribuição de promover e
fiscal izar a execução da Lei, seja independente do povo e de
seus representante

Ao contrário da democratização, alegada, haver-ia uma
casta soberana dentro do serviço públ vcc

Pela rejeição.

2P00941-7 GILSON MACHADO PFL
*****....*....* PARECER *"' ......... ****

Propõe o autor a coincidência de eleições e mandatos
Trata-se de uma questão polêmica, que os po l r t tcos vêm

debatendo há várias décadas
Os que a defendem, a1i nham, dent re out ros argumentos, as

vultosas despesas Que as eleiç5es frequentes acarr-etam
A não coincidência é defendida SOb o ponto de vista de

que as eleições frequentes, a cada dois anos, por exemplo,
contribuem para o aperfeiçoamento das tns t t t u içõas polí-
ticas e democráticas Quanto mais o eleitor votar, melhor
será para a democracia.

Somos, portanto, pela coincidência de eleições e manda-
tos.

Pela rejeição.

2P00942-5 GILSON MACHADO PFL
**"'*....*** PARECER *********

A Emenda aumenta a duração de cada legislatura de quatro
para cinco anos(art.56, 10.). reduz. o mandato dos Senadores
de oito para cinco anos(Art.57, 10 ) e determina que a reno
vação do Senado Federal será de c inco em cinco anos(Art 57,
20 ).

O autor propõe a coincidência, a partir de 1994, das
eleições, em todo os n ive t s , o que não nos parece convenien
te.

Pela rejeição

2P00943-3 MESSIAS GÓIS PFL
********* PARECER *****... ***

Muito maior desgaste para a classe pol i t í ca e par-a 3S'
instituições traria a emenda, prorrogacionista de mandatos e
abstinente de eleições, proposta pelo nobre Deputado Messlas
Góis.

Pela rejeição.

2P00944-1 HELIO DUQUE PMDB
********* PARECE.R *********

A emenda visa à previsão de um novo teto para o númer-o
total de representantes do povo na Câmara dos Deputados, e a
elevação, de sessenta para oitenta, do 1imite máximo de Depu
tados Federais a serem eleitos nos Estado& e no Distrito
Federal, se forem os mais populosos no país A Câmara pas
saria a compor-se de até 547 membros, o que significaria um
acréscimo de até 60 deputados.

A Constituição de 1967 prescreveu que seria de sete o
número mlnlmo de DeputadDs por Estado, e que o númer-o de
D~putados seria fixado mediante lei, em proporção com o
número de habitantes. A inovação de prever- um teto foi rmoos
ta em 1977 pelo "pacote de abri 1" (Emenda no 8), quando a
Câmara passou a compor-se de até 420 membros Esse teto foi
elevado para 479 (em 19B2, pela Emenda no 22) e para 487 (em
1985. pela Emenda no. 25)

Adotando o argumento da emenda no 2P01863-7, deve ser
previsto um número total, além da indicação dos 1imites max'i-'
mo e mínimo

Pela aprovação, nos termos da emenda apresentada pelo
ilustre e nobre Const1tuinte Ulysses Guimarães
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2P00945-0 ADROALDO STRECK PDT
**"'*>1-**** PARECER *****.j<"'",*

O conteúdo da Emenda não tem natureza de mat ér ta consti
ctona1. A forma de execução da Reforma Agrár ,a deve merecer
tratamento aprofundado, sensato e realista da parte do legis
lador or-df nár io Além do mais, a pr-onos i ção não se coaduna
com a função constitucional das Forças Armadas presente em
nossa tradição republicana.

Pela rejeição

2P0094B-B AIRTON SANDOVAL PMDB
*******"'* PARECER *********

Objet iva a Emenda 'dar nova redação ao Inciso IV do art
187. a fim de que sejam at r-tbutcos as MuniClpios 25% do pro
duto da arrecadação do adicional sobre o imposto de renda
previsto no par do art 184

A estruturação da repartição das receitas tributarias
f,oi efetuada de forma a dotar equanimemente os Estados e Mu
nicípios dos recursos indispensáveis ao desempenho de suas
funções

Em razão desse critério. qualquer alteração na parti lha
das referidas receitas viria desarrumar as dH'etrizes e
e os parâmetros em que ela se fundamentou.

Em face do exposto, e não obstante os motivos tnvccaocs

-------------~~-~~~~~:~:~~~~-~~_:~:~~~.:_~~~~::~:~~:~~~-~:~~_:~~-~:~:~~~~.:_--
2POO947-6 AIRTON SANDOVAL PMD6
**"'****** PARECER ...********

A emenda visa elevar, de sessenta para noventa. o limite
maximo de Deputados Federais a serem eleitos nos Estados mais
populosos do país, proporcionalmente à população

Convenhamos. adotando o argumento da emenda n 2P01863-7,
que não e possível estabelecer objetivamente a proporcional i
dade sem a f1xação de um numero total. além de mera indicação
dos 1 imites máx tmo e mmtoo , não há pois como admitir--se o
cr í tér ro proposto pela presente emenda.

Pela rejeição, tendo em vista o acolhimento à emenda
apresentada pelo ilustre e nobre cons t r tutnte uf vsaes
Guimarães

2P00948-4 AIRTON SANDOVAL PMDB
********* PARECER "'********

O preceito contido no Projeto, ao estabelecer a
exclus~v1dade da exploração dos serviços pübl icos locais de
gás combustível canalizado. melhor atende ao interesse
público e à conveniência da Administração

Peta rejeição da emenda.

2P00949-2 AIRTON SANDOVAL PMDB
... ******** PARECER *******:+:*

A Emenda em.apreço intenta modificar a redação do inciso
I do lo do Art1go 13 do Titulo IX • do Projeto (A), para
antecipar a aplicação do adlcional do imposto de renda
( 10 do Art. 184 ), da tnc tdênc la do rCM sobre operações
de crédito e sobre a importação destinada ao ativo fixo ou ao
consumo no estabelecimento importador ( inciso I do 10 do
Artigo 184 ) e ao fundo de indenização aos estados
exportadores (inciso II e 20. e 30. do Artigo 188). sob o
argumento de que "a carência de recursos por que passam
estados e muntcip ios , a maioria deles à beira do colapso
financeiro. justifica plenamente a antecipação da vigência
desses d t spos t t tvos"

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido a Emenda
no 2p00168/B

2POO950-6 ALOísIO VASCONCELOS PMDB
****... **** PARECER ...***"'****

O autor sugere retirar do item r do Ar-t 228 1105 esta-
be t ecrmentos do seguro", alegando que os mesmos atuam em mer
cado proprio e específico. além de apresentarem d1ferenças
fundamentais dos estabelecimentos financeiros, devendo ser
tratados de acordo com sua pecul tar-toaoes pr-opr í as ,

Concordamos com a sugestão apresentada.nesta Emenda
---------;PÕÕ951=4---------fÃUSTÕ-fERNANÕES-,·----------------------PMõã"-----

********* PARECER *********
A Emenda propõe que os representantes do povo à Câmara

dos Deputados sejam ef e t tcs c atr-evés do sistema majoritário
baseado em o i s tr-f tos eleitorais

Pela rejeição. na forma do parecer à Emenda no.2P01S0Q-6

2POO952-2 FAUSTO FERNANDES PMOB
***"'***** PARECER *********

A Emenda propõe Que os Deputados FederaiS sejam e1eltos
"atravéS de sistema eleitoral misto. major t t ar to e crocot-cto
nal , conforme disposto em lei".

Alega que é "o que melhor se adapta ao sistema parlamen
tar de governo".

Pela rejelçâo. na forma do parecer à Emenda no 2P01600-6

2P00953-1 JAMIL HADDAD PSB
*... *"' ... **** PARECER *********

CU1da a Emenda de ínegib11 idade, propondO nova redação
para o 50 do artigo 16, a fim de afastar do processo elei
toral o pr-or tss tonat rsmo e a corrupção.

Entendemos que deve ser mantida a redação do citado pa-
rágrafo, que atende de maneira mais técnica e anr-oor-i ada à
pretensão do autor

Pela r-ej atcão ,

2P00954-9 JAMIL HADDAD PSB
********* PARECER *********

A emenda do Constituinte Jami 1 Haddad propõe a inclusão
do "sangue" como produto cuja comercial tzvção deve ser
vedada
, Na justificação o autor refere Que a vedação de comér-
cio de órgãos e tecidos humanos f01 exctutua lnexpl tcave rmsn
te. do Projeto de Constituição da contssacão de s rst emat tza
ção, tendo estado presente no proj eto anter ior.

Na verdade ha um equivoco de S axa. po í s , a redação
referida esta comt erroj ada no artigo 234, par-âçr-afo 30.

Quanto à inclusão do "sangue" o r-el ato- acatou a pro
posta nOS termos da emenda 2p00977/8

Pe1a aprovação



PMDB

2POO955-7 JAMIL HADDAD PSB
*'Iojllll ••*"'* PARECER 1Ic1lIllc******

Nlo hA como conct t tar a emenda - que pretende acrescen 
tar dispositivos sobre o Conselho da Justiça Federal - com o
texto do art. 13 das Disposições Constitucionais, Gerais e
Transit6rias do projeto. Que trata da vigência do sistema
tr1but;ir10 que substituirá o atual, em 10 de janeiro de
1969.

Pela rejeiçlo----------------------------------------------------------------------------
c2P0095S-5 JAMIL HADDAD PSB
............ "'.... PARECER ..... "'••*.*

Esta Emenda propõe nova redação para o 20 do art 256
de modo a assegurar o monopólio estatal dos servtcos de
telecomunicaçlo e de comunicação postal, A medida objetiva
lIarantir atend1mento igual para todos.

O dispositivo que se pretende alterar determina que os
meios de comunicação não podem, direta ou indiretamente, ser
objetivo de monopólio ou Oligopólio, público ou privado

ê nosso entendimento que a redação dada a este

---_._----~~~~~~~:~-~~-~~~~~!~-~_:_~~:_~:~~~~_!~:::_~:-~::~~~:_-------------
2P00957-3 BETH AZIZE PSB11I.*.*"'••• PARECER ••*.....***

Pela reje1çao, nos termos do parecer oferecfdo à Emenda

----~-----~~:_~~~~:~:~:_---------------------------------------------------
2P0095B-' BETH AZIZE PSB
............. PARECER •••••"'***

O obj et ivo da proposta é emendar o item Il do art. 69,
no sentido de inst1tuir, em favor do parlamentar, a licença
por gravidez.

Mu1to oportuna e de extrema justiça a louvável lembrança
das nobres Autoras quanto à oscut tar situação da mulher no
Par 1amento.

Como em qualquer outra atividade, também aqui a mater-
nidade deve ser objeto de todo o amparo e não considerada de
moeIo genérico, como doença, para o efeito da concessão de li
cença .

._---------------~~~~_:~~~~~:~~:_--------------------------------------------
2P00959-0 BETH AZIZE PSB
...... "'....... "'.... PARECER "'... "'...."''''....

Pretende a ilustre Constituinte incluir nas Disposições
Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto de const r
tutção, dispositivo referente à proibição do uso de verba pú
blica, de qualquer origem, em propaganda da administração pú
bl íca, salvo quando destinada a campanhas de interesse educa
cional.

o dinheiro púb l tco s6 deve ser direcionado para a promo
Cio do bem público. São vários 05 exemplos de malversação de
verbas públlcas, que fazem falta para a execução de obras e
serviços de real interesse da população

o parecer é, pois, pela aprovação.

2POO960-3 BETH AZIZE PSB
•*.**••"'* PARECER **"'••*.,..*

A emenda pr-opõe alterar redação do 20 do art 219 do
Projeto de Constituição (A), determinando a criação do Fundo
Nacional de Reforma AlIrária, a ser formado por 3% (três por
cento) dos recursos orçamentários

No nosso entender, não é recomendável a fixação no texto
ccnst ttuetcnat de percentuais da receita para a formação de
fundos e programas. Compete, sim, ao Poder Legislativo - como
órgão responsável pel a aprovação do Orçamento - determi nar I

em cada exer-ctcte, o montante de recursos necessários à exe
cução de cada programa e atividade

Somos pela rejeição.

2P0096' -I RENATO JOHNSSON PMDB
***••1Il*.* PARECER *.***.**'"

O objet Ivo da presente emenda é limitar as despesas com
pessoal a 65" das recéUas correntes. Considerando que fomos
pela apr ovacão da emenda no. 2POO423/7 que estabelece um
l tmt t e menor (50%) que o ora proposto, somos pela rejeição da
presente proposição------------------------------------------..._---------------------------------

2P00962-0 RENATO JOHNSSON PMDB
."".......** PARECER ."''''.***....

O Const1tulnte Renato Johnsson apresenta Emenda que
acrescenta paragrafo ao art. 237 do projeto de Constituição
para estabelecer Que no órgão de previdência social, os
Estados, o Distrito Federal e os Munic~pios indenizari!o um ao
outro, conforme for o que arcar com o ônus de pagar os
salários ou os proventos da aposentadoria, observada a
proporcionalidade do tempo de serviço que o trabalhador tenha
prestado à iniciativa privada ou á Administração Pública".

As medidas propullnadas pelo autor exigiriam, de imedia
to a criação, em todo o PaIs, de um serviço capaz de dar
cumprimento às normas propostas.

São ev1dentes I no caso, os enormes gastos com a
implantação de um serviço dessa natureza.

Em desfavor da medida, há que se levar em conta a grande
diversidade entre as unidades federativas

Trata-se, também, a nosso ver, de matéria imprópria a
texto constitucional, melhor se encartando no âmbito da
legislacão ordinária ou complementar.

Pela rejeição.-------------------------_........__.._---_ ......-..._--_..-.._---------------------------
2P00963-B RENATO JOHNSSON PMDB
"'......."''''......... PARECER ... "'•••*"'u

Rejeitada face a aprovação ca Emenda no. 2p02039-9

2P00964-6 RENATO JOHNSSON PMDB
*.IIl."'.*"'* PARECER "'.u••***

Propõe, a presente Emenda, do Constitu1te RENATO
JOHNSSON, a supr-essão. da letra "bit do item rr , do to, do
artigo 184, da expressa0 "e energia elétrica", no sentido de,
1 imitar a imunidade do ICMSTC, ali prevista, sobre operações
que destinem a outros Estados petróleo, inclusive
Iubr í t tcantesvcombust tvef s llqUidos e lIasosos dele derivados

Pondera, o \lustre Constituinte. na justificação, que
'a não - IncIdêncIa do trIbuto sobre enerllla elétrica nas
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operações interestaduais retira dos Estados produtores e
exportadores a oportunidade de aurer u- r-ece i t as decorrentes
da exploração dos recursos naturais existentes em seus
t sr-r t tór tos"

Tratando-se, como se trata, de produto essencial para o
desenvolvimento do País, e cura pr-odução é ass tmet r-rce no
territorio nacional, é conveniente a manutenção da trnun rcaoe ,
até para assegurar-se o equ; 1 'br;o que o tncrso I1 do ar! 30
objetiva

Pel a rejeição

2P00965-4 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
.... ** ... "'*** PARECER *"'***"'**:4-

Pela rejeição, em race de aprovação da emenda de
No 2P 00444 - O

2P00966-2 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
***"'***** PARECER ********>1"

Visa a emenda a discipl inar os impedimentos previstos no
art. 67, em razão de tncompat i tn l idades de funções, colocan
do-os em dois grupos, um lncidindo a partir da dlplomaçâo co
parlamentar e o outro a contar da sua posse

Entende o nobre Autor da proposta que a previ são do
projeto de que tais impedlmento5 só ocorram a partir da cesse
do parlamentar, além de contrariar nossa tradição constitu
cional, a partir de 1934, pode ansej ar graves d t s t or-çôes por
deixar um vazio entre a diplomação e a posse

Embora louvável, a preocupação demonstrada Pêlo ilustre
Constituinte como just1ficadoi3 de emenda me parece irrele 
vante. O importante é impedir que, no exercício do mandato, o
parlamentar prevaleça de sua posição para praticar as at r
vidades previstas nos itens I e II do ar t 67 Ademais. a
prevalecer a vertação constante da 211 tnee "b", rt ern I, da e
menda, o parlamentar, entre a diplomação e a posse. poder-a
ter até mesmo problemas de soor-evtvêncra.

Pela rejeição

2P00967-1 EGíDIO FERREIRA LIMA
********* PARECER *****,j<***

Propondo alteração ao artlgo 75, pretenoe o ilustre
Constituinte conferir ao governo, a iniciativa de leis, uma
vez que elas interessam muito de perto ao desempenho da
aomtrn str-acão Por isso sugere ele se substitua a expressão
"ao Presidente da Rapúb l tca. ao Pr tmet r-c-jêm t s t r-o" por "ao
Governou E, nos termos do 20 do artigo 22 do Regimento
Interno da Assembléi a Nacional Const itui nte , propõe
alterações aos i tens I e II e to do artigo 75, ao artigo
76, ao item I do artigo 77 e ao ar t rçc 78 e seu 10

Inobstante os elevados propós i tos do seu digno autor, a
Emenda deve ser rejeitada, uma vez que a competência deve ser
bem defimda e certa e determinada a autcr-tcaoe Que a exerce
O governo, diz o artigo 101, é exercida pelo Pr trnetr-o-Nf n i a
tro e pelos integrantes do Conselho de Mlnistros 50 o Chefe
de Governo deve ter a t n f c í at tva de leis Aliás, o projeto,
no artigo 75, item II, enumera diversas mat er-t as cujas leis
são de mtctat tva privativa do Chefe de Governo .

Nesse campo, as competências do Presidente da
República e do Primeiro-Mlnlstro estão bem colocadas e não
merecem reparo algum.

Pela rejeição----------------------------------------------------------------------------
2P0096B-9 EGíDIO FERREIRA LIMA PMDB
*"''''*'''**'''''' PARECER *********

Â proposta do nocr-e Constituinte é meritória, ChÕCa~ge,

porém, com a etnenda proposta pelo Conat t t u trit e Roberto frelre
em fase anterior. que institui o texto do ar t 150 e paragra
fo do atual ProJeto de Constituição liA"

Isto posto, somos pela r-ej e tcâo da presente emenda

2POO970-i MÁRCIO LACERDA PMDB
"'**"'***** PARECER *"'*******

Propõe a Emenda do ilustra Const itulnte Mareio Lacerda a
adição de mais um item ao Art. '92 do Projeto de Constitui
ção (a), para incluir no texto. também. a concessão das va
rias modal idades de incentivos e suos tc ios , dentre os atos e
atividades relativas à ár-ea das finanças publicas, Que são r-e
guladas por lei como1ement ar-, conforme disposto nos itens I
a VII do mencionado artigo.

ê louvável. a preocupação do ilustre ccnst tturnte Autor
da Emenda, mas entendemos que a pretensão Ja se econtra aten
dida no inciso Z, quando -e.specTrica taxar ivamanre a expressão
"r í nancas púbt tcaa'' como uma das atividades reguladas por lei
compt ement ar- A concessão de tncent ivos , subsídios e benefi
cios é entendida COmo subsumtda naquela expressão, "f i nanças
púb l tcas" Fica asa im prejUdicada a Emenda.

Pela rejeição.

2P00971-9 MÁRCIO LACERDA PMDB
********* PARECER *********

A emenda dá nova redação ao lnC1SO I do ar t 188 do Pro
jeto, estabelecendo que, do total arrecadado dos impostos de
renda e sobre pr-ooutos industrializados, e sobre operações de
crédito, câmbio e seguro ou r-et at ivas a t t tutos ou valores
mobiliários, 47% serão entregues pela um ãc aos Estados e N:u
ntctntos ,

Votamos pela rejeição, nos termos do parecer oferecido
à Emenda nCmel"o 2p01296-5.

2P00972-7 ALBERICO CORDEIRO PFL
"'*"''''***'''* PARECER ,***"'*****

Preconiza a Emenda em exame, de autoria CIO eminente
constituint-e Albérico cor-ce rro. o acréscimo de um parágrafo
ao art. 85 do Pr-oj at o, objetivando estatuir que "o Tnbunal
de Contas da União r-euntrvse-á mersalmente em sessão conjunta
com as Comi ssões respectl vas do Senado Federa1 e da Câmara
dos Deputados. conforme dispuser o Regimento Comum"

O escopo da proposta, segundo a Just i f 1 cação, e a. troca
de "informações relativas aos aseurrtos pertinentes às at tv r>
dades do Tribunal de Contas da União, para permitir ao Con
gresso Nacional ação imediata contra qualquer ato lesivo ao
fnteresse PÚbl ico".



Em que pese os argulJlentos apresentados, optamos pela re
jeição da emenda.

2P00973-5 ALBéRICO CORDEIRO PFL
•"'....."''''*''' PARECER .*****"'**

A proposta do ilustre const í tutnte visa a dar nova redação
ao art. 13B, do Projeto de Constituição, no sentido de esta 
belecer a localização das sedes dos Tribunais.

Mas o mesmo projeto, em seu art 136, já prevê a forma co
mo os Tribunais definirão suas sedes.

Assim somos pela rejeição da presente emenda

2P00974-3 ALBéRICO CORDEIRO PFL
********* PARECER *********

A Emenda apresentada propõe adição de dois parágrafos ao
Artigo 202 do Projeto de Constituição incluindo disposições
referentes à pr-tvat tzação da indústria gráfica do setor pú-
blico

Acred1tamos que a emenda não apresenta o grau desejável
de generalidade Que permita a sua f nc l usão no texto constitu
cional A Questão da desativação do parque gráfico dO Setor
público é matéria infraconstitucional.

Pela rejeição.

2P00975-1 ALBéRICD CDRDEIRD PFL
****"'.*** PARECER *********

Visa o ilustrado Constituinte. com a presente Emenda, a
alterar o "caput" do artigo 71 e seus 10. e 50., e a
acrescentar-lhe mais dois outros, de modo a "tornar mais
democrática e equânime a administração de ambas as Casas do
Congresso Nacional e dar oportunidade a maior número de
Parlamentares igualmente capazes e competentes, para
exercerem os cargos da mesa 11 •

Para isso, propõe, em primeiro lugar, que o
per todo de cada sessão legislativa seja fixado
pela anterior, até o final de outubro; em segundo
lugar, suprime parte do 50. que veda a recondução para o
mesmo cargo na eleição imediatamente subsequerrte , e a parte
final que disciplina o inicio das sessões preparatórias, no
caso de dissoluçã:o da Câmara, matéria por ele tratada no 10
que propõe sej a acrescentado No i 1, prevê o mandato de um
ano para os Membros da Mesa e permHe a reeleição para
qua i squer- cargos.

"Data venia", a redação da Emenda está em contradição
com o objet1vo almejado pelo nobre Constituinte. De fato
permit1r-se a reeleição para quaisquer cargos é restringir a
oportunidade de que outros Parlamentares façam parte da Mesa
Por outro lado, parece-me que, pela importância de Que se
reveste, o trric í o da sessão Legislativa deve ser certo,
determinado e fixado na própria' Constituição Acrescente-se
a tudo isso que a Emenda permite reeleição Indefinida da
mesa. A matéria está melhor d1sclpllnada no texto do Pro
jeto.

Pela rejeição.

2P00976-0 JOSé FOGAÇA PMDB
********* PARECER *********

Pela aprovação, uma vez que dá vtab t t tcaoe á cobrança dos
impostos sobre grandes fortunas.

A expressão adotada na Comissão de Sistematização, "gr-an 
des fortunas", é vaga e imprecisa

Somos, pois, pela aprovação.

2POO977-B JOSé FDGAÇA PMDB
*...******* PARECER *.*******

A emenda do Constituinte José Fogaça altera a redação ao
paragrafo 30 do artIgo 234 do Projeto oe Constituição (A),
aditando ao mesmo aspectos relativos à coleta e transfusão de
sangue. Portanto, lei deverá dispor sobre as condições e r-equt
tos Que facl1item também a coleta e transfusãode sangue,além
da remoção de orgãos, tecidos e SUbstâncias humanas para fins
de transplante e pescutsa , Por outro lado fica também vedada
a comercialização deste procedimento terapêutico

A justIfIcação baseia-se no fato de que o comércio de
sangue é responsável pela propagação de doenças infecciosas,
entre elas, a ter-r ívet Síndrome da Imunodeficiênc1a Adquirida
(AIDS). pois a compra de sangue sempre recai sobre indivíduos
debll í tados , mendigos, dependentes de drogas de baixa renda e
outras pessoas de alto risco como portadores de doenças So
mente a doação altruística a partir de pessoas sadias, com
eeptr-t to de sol tcar-reoaoe humana, pode r-aduz tr- os riscos de
propagação de doença por meio da transfusão de sangue Este
comportamento deve ser seguidO de testes laboratoriais para
detecção de doença antes de ser rea l tzaca a transfusão do
sangue Como 05 testes não são cem por cento sens ivets , ca-
pazes de detectar todos os sangues infectados, é necessário
coletar sangue de pessoas bem nutridas e sadias e não compr-á
10 das pessoas necessitadas economicamente Vários patses já
adotam esta conduta, dentre eles a França.

pelos benef1cios que esta medida pode trazer à saúde da
população, principalmente a partir da descoberta de doenças
fatais tr-ansensatve ts por sangue, como a AIDS, por exemcjo ,

__________!~!_e~L!_~e~2~~~~2_':!!_~!!!!:~~~ _
2P0097B-6 VICTDR FACCIONI PDS
*"'*"'."'**. PARECER *********

Subscrita patos em1nentes constituintes Victor Faccioni
e Hélio Rosas, objetiva a Emenda sob exame alterar, num pri
meiro passo, os artigos 84 e 85 do Projeto, a fim de deixar
estatutco Que o Tribunal de Contas da União deverá não só em
preender fiscalização contábil nos órgãos sob sua jurisdição,
como também r eat rzar-, nesses mesmos órgãos, Inspeções e audi
torias também de natureza contábil.

Ainda nos termos da proposição, dever-se-á alterar o
art. 87 do Projeto, em ordem a incluir, no elenco de qualifi
cações exig1veis dos indicados para o cargo de ministro da
Corte de Contas, conhecimentos também contabeis

O objetivo da Emenda, segundo a JUstificação, é corrigir
evidente lapso do Relator, promovendo, em suma, a "adequação
l"equer1da por matéria de tão significativa tmpor-tânc i a'", jã
que a fiscalização contábil Ué o ponto de partida e a base
da fiscalização financeira, orçamentária, operacional e pa
trimonial" e a auditoria "é termo caracteristicamente vin
culado à Contabilidade", donde ressalta trnpr-eectnd tve t a in
serção da "audf tor-f a de natureza contábi 1" no texto
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tuem a alma da tomada de contas". sendo imperioso, pois, in
cluí-los como pr-é-r-ecuts t to no elenco de Qualificações pre
vistas no mencionado artigo .

Realmente, é de indiscutivel pertinência a inserção do
quat t t icat ívo "cont átn t " nos ar-t i ços 84 e 85 do Projeto.

Basta ter presente. a propósito, que a auditoria contá
bil é imprescindível ao controle externo, haja vista que se
mente por meio dela se torna possível a identificação precisa
dos recursos e sua respect 1va ap li cação segundo os par ãmet ros
traçados pela Lei de Meias e outros enfoques considerados re
levantes para o controle das contas públicas

Igualmente irrecusável, por outro lado. é o acerto da
sugerida inclusão de "conhecimentos contabe í s" no elenco tra
çado pelo art. 87, pois tais conhecimentos. talvez mais que
quaisquer outros têm estreita correlação com os misteres do
cargo de ministro da Corte de Contas.

Nosso parecer, portanto. e pela aprovação da Emenda

2P00979-4 VICTOR FACCIONI PDS
******"'** PARECER **"'**"'***

Pela aprovação, nos termos do parecer ofer-ac tdo à Emenda
no 2p01815-7

2POD9BO-B AUREO MELLO PMDB
********* PARECER *********

O ilustre Constituinte Aureo Mel\0 propõe emenda no sen
tido de permitir a todos os brasileiros que, por qualquer ra
zão, foram forçados a suspender os est ucos super i ores, o re
torno às suas respectivas faculdades, a qualquer tempo, asse
gurando~se a cada um as vagas e os creditas nas matérias Ja
cumpridas

Justifica a proposta destacando o caráter abrangente,
progressista e justo que tem pautado a ação da Assembléia Na
cional const tturrrta, que concedeu anistia ampla a var tos seg
mentos em diferentes áreas.

Pela rejeição, considerando que, vencido o prazo fixado
em lei, o estudante, se realmente estiver preparado, poderá
submeter-se a novo processo de seleção

2P00981-6 JOSÉ EGREJA PTB
********* PARECER *********

A emenda pretende excluir da imunidade tributária os
templos utilizados para pregação ou ação de atividades pol i 
t í cas , partidárias ou Ideológicas.

Na realidade, tal ut í l tzação descar-acter tzar-f a o concei
to usual de templo - local destinado à real í zação de ativida
des r8119i05a5. ou seja, de cultos. E o dispositivo constitu
cional e claro ao referir-se a tltemplos de Qualquer cu l to",

Por outro lado. vale lembrar que, conforme disposto na
al ínea subsequente do mesmo d í spos t t tvo, o patrimônio, a ren
da e os serviços de partidos po l t t tccs também gozam de imuni
dade tributária

Ademais, a preocupação do autor está plenamente atendida
pelo disposto no parãgrafa 30. do mesmo artigo objeto da
Emenda, que dispõe expressamente s6 estarem abrangidos pela
imunidade o patrimônio, a renda e os serviços relacionados
com as finalidades essenciais das entidades a l i mencionadas

De todo oasnecessar-ta , portanto. a espact t rcação pr-eteri-
dlda

Pela reje1ção
---------;~õõ9ã;=4---------jõs~-~(j~~j~-----------------------------~;:ã------·

********* PARECER ******"'**
Tendo suqer tdo para aprovação emenda do nobre Consti

t umt e Antonio Britto com a mesma intenção moralizadora desta
emenda, porém mais abrangente e, em nosso entender, mais efi
caz, ficamos pela rejeição desta emenda, conquanto - insisti
mos - reconhecendo-l he o mêr1to.

2POO9B3-2 ARTENIR WERNER PDS
********* PARECER *********

Pela reJeição, nos termos do parecer orereciao à Emenda
n 2POO153-0.

2P00984-1 MANSUETD DE LAVOR PMDB
******>1<** PARECER **>1<******

Pela rejeição
A es t at t aacâo das serventias do foro judicial, previstas

no art. 11 das Disposições Constitucionais Gerals e Transitó
rias do projeto sistematizado, foi confer toa jã lei ordinária.
Longe de representar "reat r tção injustIficável ao legislador
or-dtnár to", permite-lhe responder ao desafio lançado á imagi
nação criadora sobre o que deve ser definido coma "serventias
do foro j untc í at 11

2P00985-9 JOSE DUTRA PMDB
******"'** PARECER *"'*******

Pela rejelção, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no 2p00257-9 ,

2"00986-7 JDSÉ DUTRA PMDB
********* PARECER ...******~*

A presente Emenda objetiva modificar a redação do art.
34, do Ato das Disposições ccnst vtuc tonats Gerais e
rr-ans i tór tas para dar ao texto maior amo)idão no trato da
destinação das terras devolutas que pertenciam aos Estados.

Nada mais certo. portanto, constar do texto
Constitucional, tal ntspcs it tvc. uma vez que a Modificação
contribuir para o aperfeiçoamento do Projeto de constituição
ora em estudo.

Somos, portanto pela aprovação da Emenda.

2P009B7-5 JOSé DUTRA PMDB
********* PARECER *********

A presente emenda tem como objetivo retirar do texto
const i tuc tona l alguns princípios considerados restritivos e
prejUdiciais ao desenvolvimento do setor mineral. a 1imitação
do acesso de capitais est r-ançetr-os ao setor mineral e a impo
sição de um prazo fixo para a exploração. Defende-se a elimi
nação de restrições ao capital estrangeiro porque nosso Pais
ê carente de cap t ta í s e não tem como desenvolver sozinho todo
o setor mineral. A oposição à determinação de prazos fixos
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2P01OQ2-4 STÊLIO DIAS PFL
********* PARECER *********

A emenda solicitada pelo nobre Constituinte visa mod1fi
car o inciso 11 do paragrafo único do ArL 204, acrescentan-

cumprimento do Dispositivo que vtncut a parte da receita
tributária aos programas de ensino, de forma que não venha a
desest tmutar- a descentral ização de encargos.

Pelas razões que fundamentam a Emenda. opinamos pela sua
aprovação

2P0099B- 1 CARREL BENEVIDES PMDB
***"'***** PARECER ***"'*****

A faculdade prevista pela Emenda, para que o provimento
inicial dos cargos de juiz dos Tribunais Regionais Federais
possa ser feito com o aproveitamento de magistrados da Justi
ça dos Estados, Que tenham mais de dez anos de exer-cvcto , é
plenamente valida. ante a pr-evf s tb t r idade da "insuficiência
numérica dos quadros atuais da Justiça Feeleral ll

•

Pe1a aprovação.

2P00996-4 CARREL BENEVIDES PMOB
********* PARECER ****"'****

A Emenda propõe acréscimo de artigo, ao Ato pas

Disposições Transitórias, pe lo qual será real tzaoo plebiscito
objetivando a criação do Estado do Juruá, a ser integrado por
muntc'ip tos do atual Estado do Amazonas.

Opinamos pela rejeição da propositura. nos terrros da
Emenda Coletiva. que trata da matéria.

PFL2P01000-B ST~L10 DIAS
****"'**** PARECER *********

2P00999-9 CARREL BENEVIDES PMDB
********* PARECER *********

ún~c~m~gd:r~~ ~~~~â~oP~~~~t~~f ~~~~t7t~~~~g ~~'" dga~:~~6~~
que diz respeito ã forma eie indicação dos .nn aes Classistas
para a composição das Juntas de ccnct t tação e Julgamento.

Justifica o nobre Constituinte, autor da proposição, que a
indicação por lista t r-Yp l ice para a escolha seria uma maneira
mais democrática de se prover o cargo, mas cremos Que se es
ses ju'zes. em sendo eleitos pelo voto direto dos associados
do sindicato, seriam os reais representantes de suas classes,
bem como seriam escolhidos de uma" forma positivamente demo
crát ica pelo órgão que representam, e não seriam apenas nome
aeos, ou seja, indicados em lista tr1plice, para que a esco
lha caiba ao Presidente_do Tribunal Regional do Trabalho

portanto. a rejeição da presente emenda se faz necessária.

2P0100l-B STÉLIO DIAS PFL
********* PARECER **"'******

A presente emenda tem por objetivo incluir no ar-t . 149 do
Projeto de Constituição MA M, itens aonde se preconiza a auto
nomia administrativa e financeira dos Tribunais e Ju-izes dos
Estados e Territórios.

Em aná l ise detalhada verificamos Que a materia conf l t t a
substancialmente com a sistemática acctaoa para a elaboração
do Projeto de Constituição.

Incluir tais dispositivos seria incoerente com o pensamen
to já existente sobre o assunto.

Assim, somos pela rejeição da presente emenda

A Emenda propõe o acréscimo de artigo, ao Ato das nts
pos tções Transitórias, pelo qual os Estados e Municlpios de-
verão no prazo de cinco anos, a contar da promulgação da
Constituição, promover, mediante acordo ou arbitramento, a
demarcação de suas linhas de fronteira, podendo para isso,
fazer alterações e compensações de área que atendam aos aci
dentes naturais, havendo sol tct tação dos Estados ou Munlc\
pios interessados, a União encarregar-se-á dos trabalhos de
marcatórios

A medida preconizada permitirá a resolução dos confl i
tos resultantes das pendências de fr-ont a t r-as r a definiçiio de
limites tr-ar-á, sem dúvida, às áreas hoje litigiosas, renova
das atenções da administração públ ica e conssquentes benef'
cios para seu desenVOlvimento

ccncrutnos pela aprovação.
PeI a Aprovação.

2P00997-2 CARREL BENEVIDES PMOB
********* PARECER ********.

A Emenda propõe seja facultada a suspensão pelo Poder
Púb1f co, por tempo determinado, da cobrança de tributos, que
poderão ser capital tzados ou convertidos em par-t tc tpação no
cao í tat , no caso de a empresa comprovar estado de necessídade
financeira.

Primeiramente, vago e imprec1so é o de11neamente da hi
pórese que ensejaria a suspensão do pagamento de tributos.
Quer-se crer que a maioria das empresas nacionais está, hoje,
em Restado de necessidade t tnance tr-a ", que se pOC1e traduzir
na mera constatação da insuficiência de recursos próprios pa
ra ampliar sua or-coucão. sua capacidade instalada, enfim, pa
ra aumentar sua participação no mercado, como desejariam seus
proprietários. A atual estagnação do setor industrial decor
re, sem dúvida, da precariedade da situação financeira das
empresas, denunciada em seus balanços de final de exer-cf cto ,
Tal 'lnecessidade financeira" não justffica, eVidentemente, a
suspensão do recolhimento dos tributos dev tdos aos cofres
públ í ccs , medida que agravaria. irremediavelmente a. combalida
economia nacional

~ de se 1embrar, também, decorrer frequentemente a "ne
csss tcace financeira", pura e simplesmente de uma gestâo em
presarial incompetente, traduzida pela mã administração e a
pl i cação nos recursos d f spontve t.s pela empresa. A medida pro
posta viria premiar a incompetência, penal tzando , em contra
partida, o empresário capaz e eficiente.

Finalmente, cumpre lembrar que o Código Tributário Na
cional ja autoriza a ut f l tzação dos seguintes institutos tri
butários, nas formas e condições nele previstas' moratória,
anistia e remissão de tributos, sendo. portanto, descabido o
discipl inamento da matéria no texto constitucional, Quando
se trata de regulação infraconstitucional.

Pela rejeição.

2P009B9-l SAULO QUEIRÓZ PFL
***'1'***** PARECER *********

Propõe o llustee Constituinte Saulo Queiróz emenda no
sentido de garantir a gratuidade de ensino ao estudante de
nível superior comprovadamente carente Quando matriculado em
escola particular, ressarcindo o Estado os valores corres-
pondentes. nos termos da lei

Justifica sua proposta destacando a importância de se
estimular o estudo e de se melhorarem as condições de ensino
dos estudantes carentes que demonstrem aptidão para o exer-cr
cio de uma carreira de "'vel super-ver-

se ta rejeição, tendo em vista que o Estado já fornece

----------~~~:~:~:~:_~:_:~::~~_:~~:~:~~:_-----------------------------------
2P00990-S SAULO QUEIRÓZ PFL
********* PARECER *********

A Emenda proposta veda, como regra, a instituição ou au
mento de tributo, bem como a alteração de sua base de cál
culo. sem Que a respectiva lei esteja em vigor 360 dias antes
do sxer-ctcto financeiro a que deva aplicar-se.

Trata-se ele lapso de tempo excessivamente longo, cuja
adoção poderia ocasionar graves distorções na po l t t tca tr tbu
t ár í a , principalmente no que concerne aos impostos de inci
dência instantânea, o que desaconselha sua acolhida.

Pela rejeição----------------------------------------------------------------------------
2P00991-3 SAULO QUEIRÓZ PFL
*******"'* PARECER **... ******

A presente emenda fixa o término dos mandatos do atual
Presidente da Repúbl tca , dos atuais Prefeitos e Vice-Prefei
tos e dos atuais Vereadores em 10. de julho de 1989, mantendo
inalterados os mandatos dos atuais covemaccr-es , Vice-Gover
nadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Senadores,
prevê a realização de eleições para Prefeitos,Vice-Prefeitos,
Vereadores e para Presidente da Repúbl rca , em B de abril de
1989, e em segundo turno. Quando for O caso, em 20 de maio
de 1989, terminando o mandato do Presidente e seu Vice em 15
de março de 1997, e o dos prefeitos. Vice-Prefeitos e Verea
dores. em 10. C1e janeiro de 1994.

Entende seu autor Que, na hipótese do retardamento dos
trabalhos do Assembléia Nacional const rtutnte , é preciso bus
cas alternativas para compatibil Izar a real tzação conjunta
das eleições municipais com a eleição pr-es í denc í a t •

Em Que pese aos elevados propôs itos de seu autor, não po
demos apoiar a emenda apresentada. pois julgamos que a pror
rogação de mandatos, em qualquer nlvel, e sob qualquer pre
texto, é inoportuna para o pa's e indefensâvel ante a popula
ção.

---------------~:~:_~:~:~~:~:_----------------------------------------------
2P00992-l WILMA MAIA PDS
********* PAREC::R ********011

Propõe a ilustre Constituinte Wilma Maia emenda no sen-
tido de acrescentar par-açr-aro único ao art. 248, dispondo
sobre pormenores do Plano Nacional dE' Educação.

Ora, como o art 248 afirma Que "a lei definirá o plano
nacional de educação", a pr-ooost a em pauta - vã:1ida, sem dú
vida - deverá ser apreciada na ocasião da discussão de tal
lei ordinária.

Pela rejeição--------------------------------------------------------------------..-------
2POO993-0 WILMA MAIA PDS
**"'**"'*** PARECER ****"'****

O Projeto contempla a iniciativa popular no processo
legislativo municipal em seu artigo 32, item VI, e no proces
so legislativo federal no artigo 75, parágrafo 2 A emenda
repara ausêncta muito bem anotada quanto ao ntve t estadual.

------_.._-----~:~~-~~~~::=~~:_----------------------------------------------
2POO994-B WILMA MAIA PDS
*"'*>1<***>10* PARECER "'****"'***

A emenda da ilustre Constituinte objetiva incluir a ex-
pressão "e de exer-crcto de funções", ao inciso XXVIII, do
art. 70 , do Projeto

Trata-se de uma emenda que procede e que aperfeiçoa, com
lucidez e substância, o texto do Projeto.

---------------~~~~~~:_~~~:_:~~~~~~~~:_------------------------------------
2POO99S-6 WILMA MAIA PDS
*",*",*",*** PARECER *********

A proposição em análise objetiva a inclusão de um Artigo
no Ato das Disposições rr-ans'rtór ras do projeto de
Constituição (Al. após o Art. 29, nos sesurntes termos
" Para efeito do cumprimento do disposto no Art 245. são
computados os recursos financeiros, humanos e patrimoniais
transferidos pela unrão aos Estados, Distrito Federal e
Munic'ploS, para execução descentralizada de encargos
referentes aos programas de ensino".

Justificando a proposta, a autora destaca que, nas Lilti
mas décadas, em consaquêncta C1e um regime centralizador do
poder, transferiram-se para esferas de Governo mais afastados
da popul açao as grandes decisões sobre a atuação do Estado na
ár-ea da Educação Afirma ainda que a Emenda procura
contr-tbuí r para um movimento de ajustamento, aperfeiçoando o

2P009BB-3 JOS~ DUTRA PMDB
***:t<***** PARECER *"'*******

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
n 2POO1S3-0

para a exploração baseia-se na previsão de que tal imposição
induziria as empresas a embarcarem em estratégias
imediatistas de produção.

A eliminação desses pr-tncrp tcs , no entanto, contraria o
espirito das idélas aprovadas na Comissão de Sistematização.
Foi considerado prioritário exercer o maior controle poss tve t
sobre a exploracão mineral e concentrar a exploracão nas mãos
de or-as t te tr-os ,

A emenda também propõe acrescentar alguns dispositivos
como, por exemplo, o que dá aos Estados o direito de dar
concessões para uso de potenciais de energia elétrica em seu
território Consideramos que tais mater tas caberiam melhor
à legislação or-utnáe t a ,

conc tutsos pela rejeição.-----..._-- ...-----------..._------.._---------------------------------------------
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2Pol005-9 PAULO RAMOS PMDB
*******"'* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
n 2POo153-0

2P01011-3 CARLOS CHIARELLI PFL
"'******** PARECER ...********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
n 2P00153-0.

2P01007-5 PAULO PIMENTEL PFL
********* PARECER **"''''*'''***

Rejeitada, nos termos do parecer oferecido â Emenda
No. 2p01338-4.

2P01009-1 PAULO PIMENTEL PFL
*"'****"' ... * PARECER ***0/.*** ... *

Pela rejeição
A matéria ficou definida no parecer à emenda 2PQ0739-2

2P01017-2 ALBÉRICO FILHO PMDB
********* PARECER *********

A emenda visa estender à mãe adotiva a licença remunera
da devida à gestante

Argumenta seu autor sobre a necessidade de proteger a
criança adotiva e dar-lhe a indispensável proteção maternal

Entendemos, porém, que a situação da mãe adotiva carece
de circunstância Que torna indispensável a 1 tcença gestante
após o parto: o aleitamento e a convalescença da mãe

Assim sendo, não há como acatar a pretensão do eminente
Constituinte._______________________________________________________________________J _

2P01018-1 PLíNIO MARTINS PMoB
****"'***'" PARECER "'** ...... **"'*

A emenda propõe acrescentar, ao"caput "do art. 253 Que de
fine o compromisso do Estado com a promoção do desenvolvimen
to cientHicQ e tecnológico nacionais, dispositivo que espe
cifique ser a implantação ou expansão de obras e ms t a l ações
que utilizem energia nuclear condicionada à aprovação por Co
missão composta por membros do Congresso Nacional

cons tder-a-se descabido tal acréscimo em relação à maté
ria tratada no "caput " do referido artigo Ali se expressa um
or tnctpro geral, sendo o acréscimo pretendido uma especifica
ção limitativa a introduzir elemento de ambigu1dade ao dispo
sitivo constitucional. A questão em apreço ja se encontra ao
abrigo das disposições do Ti t u l o IV, capt tuto I. Seção II .pas
Atribuições do Congresso Nacional.

Pela rejeição.______________________________________________________-----------------1------
2P01019-9 RITA CAMATA PMDBI
***.......*** PARECER "'******"'*

A Emenda propõe adendo ao inciso V do artigo 240, no sent'tco
de explicitar a necessidade de concurso publico também para
os cargos finais da carreira do magisterio,no Ensino Superior
Oficial

A proponente j ust i r tca a medida pela necessidade de conser-
var. no novo texto constitucional. norma já consagrada na
carta em vigor

O Relator vota pela aprovação da proposta, nos termos da
Emenda coletiva No 1735-5.

Pela aprovação.

seção do texto, este seria r-evrsto pelo Congresso Nacional,
mediante rito especial.

Não julgamos aconselhável o acolhimento das sugestões,
pois achamos dispensável o referendo popular tendo em vista a
eleição de uma Assembléia Nacional Constituinte e soberana

2P01020-2 SALATIEL CARVALHO PFL
"'**01<**"'** PARECER *********

Visa a presente emenda a passar ao cargo de Professor
T1tu1ar, todo docente das Un1vers1dades Federals, Autarquias
e Fundações que, à época da promulgação da Constituição conte
com, pelo menos, vinte anos de ensino untver-s tt ar-ro

A nosso ver, a produção e di fusão do conheci mento são a
tividades fundamentais para o crescimento de uma nação. Em
consequéncia, o untco cr í t er to vá t iuo , a nosso ver, de ascen
ção funcional na carreira untver-s rtár-ta deve ser o merito
acadêmico. A comunidade só tem a perder com a ascencão , por
tempo de serviço, de docentes e pesquisadores que não compro
varam, submetendo-se aos mecaru arnos disponíveis de avaliação,
sua competência c í ent r f í ca,

Pela reJeição da emenda.
---------2Põíõ~1::;---------GERÃLõõ-CÃMPÕS--------------------------PMDS------

******"'** PARECER *********
A presente emenda atende parcialmente a emenda coret rva

no. 2p02038-1
Nos termos da emenda, opinamos pela rejeição

n

PMDB2P01004-1 PAULO RAMOS
*"'**"'**** PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do Parecer à emenda
2p01273-S.

2P01012-1 CARLOS CHIARELLI PFL
"'****"'*** PARECER "'***"'***'"

"Pe l a rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
coletiva no. 2p02038-1".

2PO1008-3 PAULO PIMENTEL PFL
"'******** PARECER ******... *'"

Pretende a proposição alterar o 6. do art 8. do Ato
das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias.

A presente emenda merece aco1 himento com a redação da
Emenda 2P00739-2.

Pela aprovação.

2P01006-7 PAULO PIMENTEL PFL
*"'******* PARECER *********

Pela reje1ção.
O texto do projeto de lei sistematizado é resultante de

contribuição longamente meditada e estudada

2P01010-5 PAULO ZARZUR PMoB
***"'***** PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
2P01298/1.

do 11 tnctus ive quanto à sua participação na gestão adminis-
trat tva das empresas concessionárias de serviços públicos".

Quando o d í spos t t tvo coloca, expressamente, que a lei
disporá sobre nos direHos dos usuários", ela o faz "latu
sensu". A legislação ordinária definirá os parâmetros a que
esses direitos estarão posicionados A próp ta co-gestão é
consequência dos direitos a serem fixados e da obrigações dos

empre~~~~g ~~L~eÓ~Íros~M6~p~~r~· REJEIÇÃO.
-----------------------------------------------------------------------------

2Pol003-2 STÉLIo DIAS PFL
********* PARECER *********

Em resumo, a emenda visa à convocação de eleições gerais
no Pais, no prazo não superior a 180 dias após a promulgação
da nova Carta Constituicional Os atuais detentores de manda
tos eletivos federais. estaduais e municipais foram consagra-
dos nas urnas pelo voto livre, direto e secreto, por tempo
determinado, e não está em causa a legitimidade do mandato
que conquistaram O parecer é, pois, pela rejeição dessa
emenda

2P01013-0 CARLOS CHIARELLI PFL
**"''''***** PARECER *********

A emenda sob exame oferece substitutivo ao 41 do art
60. D Relator inclinou-se pela fórmula proposta na Emenda
Coletiva no 2037-2 pelo que rejeita a presente.

2P01014-8 CARLOS CHIARELLI PFL
****... **** PARECER *****"'***

A emenda fixa em 15 de março de 1989 o término dos manda
tos do Presidente da Repúb l tca , dos Senadores e dos Deputados
Federais

Entende seu autor que, criado um novo estado de coisas,
com a promulgação do novo texto constitucional ,nada mais jus
to que uma nova eleição dos representantes do povo no Con
gresso, para desempenharem as novas funções criadas, especi
almente se implantado o parlamentarismo, e para serem j ut ca
dos pelo seu trabalho na constituinte.

Apesar das louváveis intenções de seu autor, e em que pe
se à posição pessoal do relator, favorável à realização de e
te rções gerais após a promulgação da Constituição,não podemos
apoí ar a emenda apresent ada ; em função da deci são da Comissão
de Sistematização sobre o assunto

Pela rejelçâo

2P01022-9 GERALDO CAMPOS PMoB
********* PARECER ***"'***"'* I

Emenda ao Ato ds Disposições Gerais e Transitórias, no
sentido de assegurar a revisão das aposent ador ras aprovadas

com a restrição do _30 do Art. 101 da Constitulção de 1967
Pela APROVAÇAO, nos termos do parecer oferecido à

emenda 2p00202- 1•

2P01023-7 GERALDO CAMPOS PMDB
**"'***... ** PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda
no. 2pOo112-2

2PO1024-5 GERALDO CAMPOS PMoB
"''''*'''**'''*''' PARECER ******""**

Emenda ao 5 do art. 45. no sentido de suprimir o ad
vérbio "preferencialmente" do seu contexto.

A questão do servidor puut t co ainda não amadureceu em
seus diversos aspectos institucionais, neste Pais, a ponto de
se adotar uma postura conceptualmente inflexível, que não dê
margem a ajustes que se façam necessários ao longo da tmol e 
mentação do sistema do mér í to ,

Pela REJEIÇÃO.

2P01015-6 JOÃO HERRMANN NETO PMD8
:to*"'*"'*"'** PARECER *********

A Emenda pretende que seja facultada a aquisição da na
cionalidade brasileira a todos os estrangeiros que se encon
tram irregularmente no Brasil.

Tem o objetivo humanitario de oferecer _nova pátria aos
estrangeiros que se escondem no Paf s , em número expressiVO, e
sujeitos a todo tipo de pressão e instabilidade

Apesar dos nobres propósitos que inspiram a medida
achamos desaconselhavel tão grande liberalidade da parte do
Brasil

2P01016-4 MARIA DE LOURDES ABADIA PFL
"'*"'''''''**** PARECER ****"'****

A Emenda pretende Que o Presidente da República e o Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal prestem, em sessão solene
da Assembléia Nacional Constituinte, o compromisso de manter,
defender e cumprir a Constituição Prevê também o referendum
popular ao texto constitucional a 15 de novembro de 1988. No
caso de rejeição popular a algum t f tujo, capitulo ou

2P01025-3 JOAQUIM FRANCISCO PFL
*", ...01<****", PARECER *"'******'"

Nos termos da presente Emenda. o prazo nel a proposto
constitui condição cumulativa com a atualmente prevista, no
Projeto de Constituição, na a1 ínea "b" dos mesmos inciso e
artigo •

Oesse modo, cria-se nova exigência de prazo a ser obser
vado para que a lei produza 05 efeitos que lhe são próprios,
paralelamente à já ex1stente no Projeto de Constituição, o
que implica, no caso dos impostos de incidência anual, parce
lar o exer-crc ío financeiro, tornando impraticável a cobrança
desses tributos.

Pela rejeição

2P01026-1 JOAQUIM FRANCISCO PFL
******"'** PARECER *"'*******

A emenda acr-escenta parágrafo ao art. 188 do Projeto. com
o objetivo de definir cr t t er to para a distribuição dos fundos
de participação dos Estados e rnuntc tn tcs • que deverá ter por
base a população, o inverso da renda "per cap l t a" e a area
das entidades participantes



Embora louváveis os propósitos do autor, a emenda não
expt tct ta a forma como se daria a partilha do fundo dos muni
c í ptos , especialmente no que se refere ao critério da renda
"per capita" é santco que não se dispõe dessa mf'or-mação a
nível de munícj pros A indefinição desse aspecto, na emenda,
termina por invtabi 11zá-la

Tendo em vista o exposto, votamos pela rejeição da
emenda.

2P01027-0 JOAQUIM FRANCISCO PFL
********* PARECER *********

A Emenda assegura, com nova redação do artigo 19 de
ADCT, o direito adquirido ao! que acumulam cargos licitamen
te, de acordo com o previsto na Constituição de 1969, em seu
art igo 99

De teor quase igual ê a Emenda 2POO622-1, assegurando
referidos direitos.

Pela aprovação. à vista do parecer dado à emenda supra
citada

2P0102B-B SIQUEIRA CAMPOS PDC
********* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer emitido à Emenda
no. 2pOOOO6-1.

2P01029-6 HELIO DUQUE PMDB
********* PARECER *********

A presente emenda tem por objetivo o acréscimo da expres
são "inclusive entre sindicato e empresa I! , no texto do art.
137, do projeto de ConstitUição.

O seu autor justiflca de maneira brilhante e bem fundamen
tada o porquê desse acr-éscrmo

Cremos que a expressão irá contribuir para a clareza do
texto bem como sua forma r-euac tona t , assim não poderia deixar
de ser oportuna a sua i ncl usão nesta etapa

Portanto. somos pela aprovação da emenda

2P01030-0 ROSE OE FREITAS PMDB
***"'***** PAReCER *********

Pela rejeição. nos termos do parecer oferecido à Emenda
no 2pOO257-9.

2P01031-B ROSE DE FREITAS PMDB
"'******** PARECER *********

é: objetivo da emenda em questão acrescentar. as Disposi
ções Gerais e Transitórias. do Projeto de Constituição, arti
go que fixa prazo de noventa dias, após a promulgação da
Constituição, para o Congresso Nacional elaborar t e i estabe
lecendo critérios para a fixação do salário mínimo e seu rea
juste per1ód1co

Em nossa opinião, é desnecessária a 1 imitação de prazo
pretendida A relevância da questão é c t ar-a e o Congresso Na
cional cuidará da elaboração da legislação necessária com a
presteza possível

Pela rejeição da emenda.

2P01032-6 ALFREDO CAMPOS PMDB
********* PARECER *****"'***

A emenda oferece modificações na redação do 55. do art
60 •• que determinam a supressão. em consequãncta , do 60 do
mesmo artigo. De fato, a Emenda aperfeiçoa o Projeto, e não
confl í ta com a já aprovada Emenda Coletiva No. 2037-2.

Por i SSQ. o parecer é pe 1a aprovação

2PO'033-4 ALFREDO CAMPOS PMDB
*"'******* PARECER *********

Aduz ao parágrafo 80 do art. 44 determi nação no sent i
do de evitar que as vantagens de caráter individual, acessó
rios da remuneração, venharn a suplantar o valor do príncipal.

A questão encontra-se melhor equacionada no texto do
parágrafo 14 do mesmo artigo, que vai ao cerne do problema.
impedindo o cômputo de adicionais para fins de concessão de
acréscimos ulteriores

Pela rejeição da Emenda

2P01034-2 ALFREoO CAMPOS PMoB
****>t-**** PARECER *********

A Emenda propõe a i ncl usão de um parágrafo 60. ao Art
202.assegul"ando o livre acesso das socredaoes crv ts ou comer
ciais a todos os ramos de at ivttíaoe , independentemente de sua
forma jur rdtca

A Emenda não se coaduna com a meta de s tmpj ificar o t ex
ro conat ttuctona 1 mediante a e 1ímtnacão de expressões, para
grafos ou art 1905 cons toer-eoos prescindíveis .. A despeito da
relevância da matéria. n50 julgamos oportuna, a sua inclusão
(10 texto const í tuc tona1.

Pela rejelção

2POl035-1 ALFREDO CAMPOS PMDB
**"'****** PARECER *********

Pela r-ej e tção, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no 2p00662-1.

2P01036-9 PAULO ROBERTO PMDB
********* PARECER ****"'****

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no. 2p01348-1.------------- ...---------------------------------------------------------------

2P01037-7 ERVIN BONKOSKI PMDB
*"'******"* PARECER *********

- Pela reje1çaõ, face il aprovação da Emenda no. 2pQ1815-7

2P01038-5 ERVIN BONKOSKI PMDB
"'**"'***"'" PARECER *********A presente Emenda acrescenta o 60. ao Art igo 263 do

Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.
buscando vedar práticas ctent t r tcas ou exper rment af s
atentatórias á vida, il dignidade e á Integri<lade física do
ser humano

Justifica ressaltando a pr-ct iferação de pesquisas e
experiências de genética humana que contrariam os ValOl"8S
fundamentais do homem, podendo conduzir à degenerescência da
raça humana
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E sugere que o pr-trrc ip lo básico seja assegurado na
Constituição, para que, posteriormente, a lei ordinária
regulamente o assunto.

Pela rejeição, não negando o que se refere ao mérito,mas
acreditando tratar-se de assunto pertinente ã legislaçfio or
dlnárla.

2P01039-3 ERVIN BONKOSKI PMDB
... ... ******* PARECER *********

Pela rejeição.
O texto do projeto sistematizado obedece à boa técnica

legislativa e não comporta acréscimos já contemplados.

2P01040-7 ERVIN BONKOSKI PMDB
**"'****** PARECER *********

Pretende a Emenda acrescentar uma ai tnea ao inciso lI,
do art. 14, do Projeto de Constituição, para considerar bra 
si leiros os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residen 
tes no er-as t 1 há mais de trinta anos ininterruptos e sem con
denação penal, desde que o requeiram.

Julgamos desnecessária tal medida, uma vez que o inci.so
lI, em nosso entendimento, abrange também a hipótese previs
ta pelo autor da Emenda Sem dúvida, o estrangeiro que resida
no Pais há trinta anos, aqui já se estabeleceu e constituiu,
provavelmente. a sua fam~ lia, o seu negócio e a
sua vida social. Assim, por via de consequêncta , deverá ter
satisfeito as exigências legais para a aqut s tçâo da nacrona 
1 idade brasileira.

Pela rejeição.

2P01041-5 KOYU IHA PMDB
******"'** PARECER ******"'**

Visa o insigne Constituinte a alterar O 20. do artigo
74, para determinar seja a proposta de emenda à Constituição
votada "em sessão conj unta de ambas as Casas do Congresso
Nacional M. por entender que sendo fruto do trabalho da
Assembléia Nacional const i tutnte , só por um colegiado único,
dotado de poderes constituintes reformadores deve ser
modificada, ou seja "somente deve ser alterada pela mesma
maneira como foi produzida".

rnonstarrte os sólidos argumentos do seu ilustre autor , a
Emenda deve ser rejeitada nos termos da Emenda coletiva no.
2p2040-

Pela rejeição.

2P01042-3 KOYU IHA PMDB
********* PARECER *"'*"''''****

Pretende o autor da Emenda dar nova redação ao inciso
VI do Art 22 do projeto para o fim de excluir o pagamento de
laudêmio, ocupação e -foro o terreno de Marinha e seus acres
cidos Que estejam habitados e com bemfeitor1as. No nosso en
tender a proposta se acolhida desvirtuaria o instituto da en
fiteuse pois nada mais seria entregue ao proprietário como
contraprestação.
___Além disso o inciso VI do Art. 22 não pode ser emendado
com a reCiação proposta porque com a sua atual r-edação especi
fica ele uma das modal idades de bens da União; se se preten
desse dispensar do pagamento de fôros e Iaudêmtos os terrros
de Marinha dever-se-ia editar ou modificar outro dispositivo,
portanto opinamos pela rejeição

Pela rejeição

2P01043-1 KOYU IHA PMOB
*****"'*** PARECER ***!k*****,

O Texto do art.' 126, inciso I, alínea "d", do Projeto.
na expressão "do Superior Tribunal de Justiça", se contrapõe
ao texto do art. 129. inciso I, at rnea "b", na expressão -do
próprio Tribunal 11 , •

O sistema atual é o do pr-ópr to Tribunal julgar Mandado
de Segurança contra ato seu. Pelo Projeto, ainda. da decisão
do Tribunal, jUlgando Mandado de Segurança contra ato seu.
cabe Recurso Drdinârio (ar-t 126, lI, "a", por exemplo).

Em conclusão. correta a Emenda No. 2pOl043-1.
Pela aprovação.

2P01044-0 ADEMIR ANDRADE PMDB
********* PARECER *********

A Instituição de um Fundo N"aclonal de Reforma Agrária
não parece pertinente via norma constitucional, mas através
de lei orçamentária aspecif tca

Pela rejeição.----------------------------------------------------------------------------
2P01045-B ÀDEMIR ANDRADE PMOB
********* PARECER *********

A Emenda proposta não tem natureza de matéria
Constitucional. O objetivo perseguido bem pode se concretizar
via lei ordinária especifica.

Pela rejeição

2P01046-6 ADEMIR ANDRADE PMOB
.******** PARECER *********

A tnst t tutcão de um Fundo Nacional de Reforma Agrária
não parece pertinente via norma constitucional, mas através
de lei orçamentaria especHica.

Pela reje1ção.

2P01047-4 ADEMIR ANDRADE PMDB
**.***"'** PARECER *********

A emenda propõe que a União delegue aos Estados e Muni
cípios competência para desapropriar imóVeis rurais, por in
teresse soclal, para fins de reforma agrária.

O processo de reforma agrária no Brasil se desenvolve de
forma bastante lenta. A agl1 ização da reforma agrária supõe.
porém, uma série de medidas das quais destacamos como funda
mental a descentralização do poder de desapr-opr-f ar- o im6vel
rural r por interesse social para fins de r-eforma agrária. com
pagamento da indenização em t í tutos da dívida públlca.

A descentral tzação proposta aumentará, inegavelmente. a
eficiência do programa de reestruturação do sistema de posse
e uso da terra do Pa i s ,

------------------~~~-~:~:_:~~~~:~~~:_------------------------------------



PFL

2P01048-2 JESSÉ FREIRE PFL
********* PARECER "'*"'''''''''''''*'''

A presente emenda propõe que seja alterada a forma de
escolha e destituição do presidente e diretores do Banco Cen
tral do Brasil.

A escolha passa a ser fe1ta pelo Congresso Nacional, a
partlr de lista trlp11ce apresentada pelo Pres1dente da Repú
blica para cada cargo, a nomeação continua a ser teHa pelo
Pres1dente da República.

O presidente do Banco Central passa a ter mandato de
cinco anos, e, os diretores, mandatos de seis e sete anos,
conforme disposto em 1a1 complementar.

Sua destituição só pode ocorrer por decisão do Supremo
Tribunal Federal, mediante representação do Procurador-Geral
da República, ou por decisão do Congresso Nacional.

Alega o autor que é prec1so assegurar ao Banco Cent ra 1
uma direção autônoma e independente. com força decisiva sobre
a emissão de moeda e a colocação no mercado de tHulos ou
ações Que agravem o Tesouro Nacional

Segundo ele, somente o divórcio entre a atividade e con
trole da pot í t tca monetár1a e a at1vidade polltica permitirá
o equil ~brio das contas do Tesouro, com sua repercussão no
endividamento externo e na própria estabilidade da economia
nacional.

Apesar das louváveis intenções do autor, e em que pese ã
consistência de sua proposta, não podemos apoiá-la. tendo em
vista tratar-se de matéria infra-constitucional.

Pela reje1ção.

2P01049-1 JESSé FREIRE PFL
**"'**"'*** PARECER *"'*****"'*

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
n. 2P001S3-0.

2P010S0-4 JESSé FREIRE PFL
"'*"'****"'* PARECER *"'*******

A presente emenda pretende acrescentar a expressão lide
investimentos" ao "orçamento das empresas estatais" e ao
Il pl ano plurianual II citados no meslT'O 50 do art. 194.
Considerando que o texto do projeto e o proposto pela emenda
coletiva relativa ao assunto são iguais e, ainda, que é mais
coerente que o proposto pela presente emenda, vez que,
inclusive, o nome correto do instrumento, como está nas duas
proposições referidas, é "Plano Pl ur-tanua l li e não "Plano
plurianual de investimentos", somos pela rejeição.

2P010S1-2 JESSé FREIRE
********* PARECER *"''''******

A emenda do ilustre' Constituinte visa alterar o inciso
~~9U~~t:r~~~~ç~~;' no Projeto de ~ons,titUiÇão, através da

a qua~~:m~g;~ar~~b:fh~â~~o do serviço 'extraordinário, apos

do pr~j~~~to apresentado não se compatibl1iza com o espírito

Ao estabelecer uma remuneração c1nquenta por cento acima
do normal ,_bem como,a permissão para, através de lei, acordo
ou ccnvençac, sem duvida, impedirá uma maior flexibilidade
das negociações, nas relações do trabalho

Ante o exposto, somos pe1a reje1ção-----------------------------------------------------------------------------
2POlOS2-l AROLDE DE OLIVEIRA PFL
... ******** PARECER ****"'****

Propõe o autor consulta plebiscitária para Que os elei-
tores dec~dam se deverá haver eleições gerais em 1988 ou
somente para o cargo de President13 da Repúbl ica

Somos contrários à real tzação de plebiscito pelo fato dos
eleitores já haverem conferido poderes aos Constituintes para
redigirem a nova Constituição Por outro lado. o texto
constitucional deve ser expt leito. e não deixar escolha de
al ter-nat tvas , como ocorra na emenda: "eleições gerais em
1988 ou somente para o cargo de presidente da República l' •

Pela rejeição.
~-------------------------------------------.---------------------------------

2P010S3-9 MAGUITO VILELA PMD8
**'******* PARECER *********

A Emenda propõe o acresci mo de artigo, ao Ato das Dis-
posições Transitórias, pelo qual os Estados deverão, no pra
zo de três anos, a contar da promulgação da const t tu í cão.pr-o
mover, mediante acordo ou arbitramento, a demarcação de suas
linhas de fronteira, podendo, para isso, fazer alterações e
compensações de áreas, que atendam aos acidentes naturais do
terreno, critérios históricos, á conveniências administrati
vas e à comodidade das populações fronteiriças

Pelos benef tc tos que a deflnição de llmites trará às
regiões hoje 11t1giosas, concruurcs pela aprovação da Emenda.

Pe1a Aprovação.

2P010S4-7 MAGUITO VILELA PMD8
"' ... ******* PARECER *"''''**''''''**

A Emenda propõe que se ínctua no artigo 60 parágrafo
considerando o "cr íme do colarinho branco 11 como inafiançave1
imprescritivel e ínsuscept tvet de graça ou aní st ta,

Cabe à Emenda a mesma observação e sol ução dadas à de
número 2p00199-B, ressaltando-se, ademais, que não existe o
tipo penal que a mesma pretende abranger.

Pela rejeição.

2P010SS-S MAGUITO VILELA PMDB
. *"'***"'*** PARECER *******"'*

Dispõe Que os veículos da administração públ tca deve
rão ser pintados da mesma cor, a ser estabelecida em lei
compI ement ar • ,

A proposição versa sobre matéria infraconstitucional por
excelência

Recomendamos assim que seja rejeitada.._-------------------------------------------...-------------------------------
2P010S6-3 MAGUITO VILELA PMD8
""****"''''** PARECER *********

A Emenda reduz o mandato dos Senadores de oito para qua
tro ancst ar-t 57, 10.) e acrescenta disposit tvo ao Ato das
Oisposições Constitucionais Gerais e Trans'\tól"1as para deter-
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minar que a duração dos mandatos dos atuais Senadores "obede-
cerá à norma vigente a época de sua eleição". I

l:. tradicional, e praticamente universal, a necessidade
de terem os Senadores mandato mais longo. I

Pela rejeição

2P010S7-l NELSON SA8RÁ PFL
"''''**'''**'''* PARECER *********

A relataria aprova outras emendas Que tratam da mesma
matar-ta, isto é, Que visam assegurar reajustes justos e
compat tve t s aos atuais inativos e pensionistas.

A redação da emenda em tela, introduzindo - alem do
mais a vinculação vedada pelo texto constitucional 
obrigam-nos a sua rejeição

---------;~~~~~ã=~---------~~~sõ~-s~ã~Ã----------------------------~~iT-----

******"''''* PARECER *********A emenda obj et i va dar nova redação ao art. 50 e seus
respect tvos parágrafos do Ato das disposições gerais e
transitór1as.

Somos pela rejeição. nos termos do parecer ofereci di' á
Emenda no. 2p0160l-4.-----------------------------------------------------------------------------

2P010S9-8 NELSON SABRÁ PFL
********* PARECER *********

A emenda do nobre Constituinte visa alterar o inciso IV
do art 70, do Projeto de Constituição Na verdade, a Consti
tuição deve garantir os principias gerais ou fundamentais,
cabendo à legislação ordinária adequá-la à realidade. Na rea
l idade. t a rs necessidade são dinâmicas e pass ive í s de mudança
ou evolução ou, ainda, o grau de importância de cada um 'pode
variar de tempos em tempos. '

------------------~~::-~-:~~~::~:-:~~:-~:~~-~:~:~:~~----------------t---------
2P01060-1 NELSON SA8RÁ
*"'******* PARECER *********

O parágrafo proposto conflita com o parágrafo 40. do
projeto Somos, por isso, pela rejeição da emenda------------------------------- ..l _

2P01061-0 HÉLIO MANHÃES PMD8
*****"'*** PARECER ********* I

Considerando Que a emenda é mais apropriada à legisllaçào
infraconstitucional e que não é abrangida pelos princípiqs
do ProJeto da Comissão de Sistematização e, inclusive, P'1la
emenda coletiva pertinente ao assunto, somos por sua
~~* I

---------;~~~~ã;=ã---------~~~iõ-;~~~i~s---------------------------~;õã------

********* PARECER *****"'***
Visa a presente Emenda a fixar o período de reunião do

Congresso Nacional, no ano em que ocorrerem eleições, de!10
de feverel ro a 30 de j ul no e de 20 de novembro a 20 de
dezembro Não restringe o Constituinte a regra do artigo 71,
antes a substitui estabelecendo. como norma geral aquilo que
deveria ser exceção.

Invocando os argumentos expendidos na análise das Emendas
2POO?40-4 e 2P01748-7, acrescentamos que a Emenda em pauta
preve longo recesso nos anos em que "ocor-r-er-em eleições ll

As únicas eleições a determinarem recesso temporário devem
ser as de renovação do Congresso Naci ona 1

Pela rejeição. '
---------;~~~~ãã=6---------~~~i~-;~~~i~s---------------------------~~õã------

***"''''**'''* PARECER "'******** I

Propõe o ilustre Constituinte alterar a redação do artigo
40 10 das Disposições Constitucionais Gerais e Tranrit6-

~~~; ~~sP~~~~i~ g~v~~~~~~;~~Ç~oVi~~:G~~~~~a~~r~~~açãodOIman-
Os atuais Governadores e Vice-Governadores estão exercendo

mandatos com a duração de 4 anos A propositura além de Idis
cr tmí nator í a é inconstitucional. A regra poderia ser apHcada
para os fut~ros Governadores não para os atuais, pois estes
têm a dur-ação de seus mandatos legalmente assegurada I

O parecer é pela rejeição.
---------;~;~;~~=~---------~~~~;-~~~~i~~---------------------------~~b;------

********* PARECER **"'*"'**"'* I
Propõe o ilustre const rtutnte Hélio Manhães o acrésçimo

d: ~~~~s~~~;r~~ ~~ ~~~j~~~ ~~sg~~~r~~~ig~g~t1tUCiOnaisG~rais
O primeiro dispositivo veda aos órgãos públicos a I

comercialização de produtos sur-per-r tuos e o segundo determina
ao Governo as providências a serem tomadas para elaborar
programas de comercial tzação de gêneros de primeira
necessidade com final idade social

Na justificação, o Autor afirma que a C08AL, órgão
regulador de preços. não tem atendido as camadas mais
carentes da população, d t s't r-f butndo produtos de primeira
necessidade aos que percebem baixos salários

Entendemos Que as conveniências administrativas devem
ser definidas por cada Governo e não num texto constitucional
destinado a durar longos anos O contrário seria eliminar a
autonomia do Governo para fazer sua administração.

Diante disso, mamtest amo-nos pela rejeição da Emenda

2P0106S-2 ÁTILA LIRA PFL
"'***"''''*** PARECER *******"'*

A emenda retira a expressão incondicional ao caput do
art 200, da nova redação ao parágrafo 20 deste, englobando
numa formulação única, inclusive os dois itens do texto ori
ginária da Comissão de Sistematização, bem assim o paragrafo
30 , ao tempo em que, em dois novos itens, distingue, para
efeito de concessão de mcent tvos e de preferêncla nas com-
pras do setor público, os produtos e serv1ços protegidos por
patentes industriais, registro de marca e direitos autçrats ,
pertencentes a pessoas físicas e jurídicas dcmt c í l í adas no
Pais e. cumulativamente, quando comercializados ou prestados
por empresa nacional Dá também nova redação ao parágrafo
30. ,em que trata da proteção às at iv tdades consideradas
estratégicas para a defesa nacional e para as indústrias de
ponta

Deixar o controle decisório e de capital votante ao sa
bor de condicional idades.é um risco. Que afinal pOde fl"ustrar



as demais Cláusulas constantes do texto emanado da Comissão
de Sistematização.

Por sua vez., embora a nova redação proposta para o pará
grafo 20 do Projeto tenha alguma concisão, não deixa de con
ter também um certo desf1guramento da intenção original do
texto, qual seja a de, tomando por base o conceito de empresa
nacional, dar a essa função estratégica, tendo em vista al
cançar o objetivo da soberania nacional. Na verdade, o texto
proposto engloba na concessão de incentivos e preferência nas
compras todas as pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no
País, desde que tenham produtos e serviços protegidos por pa
tentes, registros ou direitos autorais, no Que inclui a em
presa nacional Mas esta formulação genérica contraria o ob
jetivo que o texto original propõe Este, se distingue, não
discrimina ou exclui, mas contém, insofismável, o respeito a
um princípio fundamental

No que respeita à proteção de atividades estratégicas, o
Projeto prevê a instituição de programas destinados àquelas
O texto proposto na emenda, por outro lado, é condicional,
além de trocar a expressão "desenvolvimento tecno16gico", bem
mais abrangente e dinâmica por "indústrias de ponta".

Pela rejeição,

2P01066-1 SiLVIO ABREU PMOB
********* PARECER *********

Pela rejeição
O projeto deixa à Lei Complementar a organização da De

fensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territ6
rios, bem como as normas gerais para a organização da Defen 
ser-ta Públ ica dos Estados. Orienta, inclusive, no sentido de
que, aos integrantes da Defensoria Públlca, quando em regime
de dedicação exclusiva, se dê o regime jut'ídico do Ministério
Públ rco. Modificar o critério traçado parece inconveniente.

Da mesma forma, não merece acolhida a emenda que preten
de evitar a criação da Defensoria Púb l rca mediante a supres
são do art. 155 e seu parágrafo único

2P01067-9 ROBERTO O ÁVILA PDT
********* PARECER *********

A Emenda em tela pretende obrigatória a regionalização
da pr-odução cultural e ar t tst tca.

Considera o autor que essa alteração permitirá
"efetivamente promover, respeitar as manifestações culturais,
bem como a criação e produção artística regional - expr-essões
da cultura de um povo".

Embora louvemos a preocupação do autor com a preservação
da cultura regional, entendemos que a medida poderia
tornar-se onerosa

Pela rejeição.

2P0106B-7 JOS~ CARLOS GRECCO PMDB
********* PARECER *********

A presente emenda. manda que a lei complementar defina e
regule a. concessão real do uso do solo urbano para áreas pü
bl icas ocupadas por fam; lias carentes

Em nosso entendimento, o assunto consubstanciado na pro
posta é cr-opr tc do plano urbanístico de cada município.

O artigo 214 do Projeto de Constituição estabelece pa
r-a os municípios a obrigatoriedade de elaboração de plano ur
banístico, a ser aprovado por lei municipal

A emenda propõe paràgrafo únI co que sej a : "A concessão
não será outorgada quando o poder público dispor de plano ur
barrí s t tco de interesse social".

Ora, com cada muníctpto , com a promulgação do novo Di
ploma Básico, será obrigado a ter seu plano ur-barü st tco , a
proposta não apresenta qualquer viabl1 idade pratica, razão
pela qual opinamos pela sua rejeição.

Pela rejeição.

2P01069-5 GEOVANI BORGES PFL
********* PARECER ********'"

A emenda propõe alteração do 10., do art.62, do Ato das
Disposições Tr-ans t tór tas ,

O art. 62 transforma em Estados os Territ6rios Federais
de Roraima e Amapa. Seu 10 estabelece que a instalação
dos Estados de da rã com a posse dos governadores eleitos em
1990

Com a alteração pr-oposta pela Emenda, a instalação dos
Estados se dará com a posse dos membros de suas Assembléias
Constituintes. eleitos em 15 de novembro de 1988.

Aspectos de ordem po í Hico-adm1nistrativá, institucional
e econOmica recomendam a manutenção do que dispõe o texto do
projeto.

Concluímos pela rejeição da Emenda

2P01070-9 PAULO ZARZUR PMDB
********* PARECER *********

As razões al inhadas pelo Autor justificam plenamente o
acolhimento da Emenda

Pel a aprovação.

2P01071-7 PAULO ZARZUR PMDB
"'******** PARECER *********

Pela rejeição nos ter-mos do parecer oferecido à Emenda
N. 2p0141B-6.

2P01072-5 JAYME PALIARIN PTB
**"'*"'**** PARECER ******"'**

A proposição dispõe que "é 1ivre a assistência religiosa
nas entidades de internação coletiva, e será pr-estada median-
te solicitação do tnt er-essaoo". O Relator aprovou para essa
matéria, tratada no 42 do art 60, a redação constante na
Emenda Coletiva no 2037-2.

O parecer, portanto, é pela rejeição.

2P01073-3 GEOVAH AMARANTE PMOB
********* PARECER *********

~ proposta a adição de paràgrafo ao art. 44, vedando aos
Estados e Munic~p105 conferir tratamento jurídico e remunera
tório diferenciaCfo entre eer-vmor-es da administração direta e
indireta.

Em que pesem aos elevados propósitos que informaram a
elaboração da proposta, cumpre-nos assinalar que as ent t-
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dades da administração indireta servem a objetivos eminente
mente diferenciados daqueles da administração direta, razão
pela qual assumem características de organizações do setor
pr tvaco Elas, inclusive,exercem atividades Que não são ine
rentes à administração pública.

Donde o tratamento diferenciado at r tbutdo aos respecti
vos servidores e Que tem origem no próprio regime jurídico
que tutela a relação de emprego. Os regimes trabalhista e
estatut ár to têm car-acter vst tcas próprias e servem a objetivos
diversos Não há que confundI-los, sob pena de conturbar
irremediavelmente a ordem jur'dica.
Opinamos, em face do exposto, pela rejeição da Emenda

2P01074-1 GEOVAH AMARANTE PMQB
********'t" PARECER *********

A Emenda propõe o acréscimo dos crimes de terrorismo,
tráfico de droga.s e entorpecentes e o sequestro ao parágrafo
80. do artigo 60., em seguida ã expressão "prática da tortu
ra"'l

Justificando a Emenda, pondera o seu ilustre Autor que se
tratam de crimes odientos, a merecerem rigor na sua puní ção ,
em nome da segurança do povo em geral

Cabe à emenda, porém, a mesma observação feita a de no.
2POO1997-B

Pela rejeição

2P01075-0 GEOVAH AMARANTE PMOB
****""**** PARECER *********

Pretente o l1ustre Constituinte acrescentar ao artigo 26 do
Projeto de Constituição que trata da competência legislativa
concorrente, dispositivo Que assegure o planejamento famili
ar

A propositura colide com a solução adotada pelo Projeto de
Constituição de que "~ garantido a homens e mulheres o
direito de determinar livremente o número de seus fi lhos e o
planejamento familiar, vedado todo tipo de prática coercitiva
por parte do poder pú lbtco e de entidades privadas". (Artigo
263, 40.),

O Parecer é pela rejeição.

2POi076-B FERNANDO SANTANA PCB
********* PARECER *********

Pela rejeição, A emenda proposta altera a idéia básica do
capitulo III ao ignorar o conceito de função social e substi
tui-lo pela limitação da extensão territorial da propriedade
rural.

2P01077-6 FERNANDO SANTANA PCB
**"'****** PARECER ******"''''*

Propõe o ilustre Constituinte acrescentar ao Art 23 do
Projeto de Constituição dispositivo relativo à exploração di~

reta pela União dos serviços de telecomunicações e trans
missão de dados, dando ao referido artigo numeração devida e
suprimindo-se, ccnsequentemerrte , a at mea lia" do inciso Xl,
as expressões "telecomunicações" e "transmiss~o de dados".

Argumenta o autor da presente emenda, que há certos ser
viços bás tcos que pela sua importância para o PaIs, não é re
comendável a sua permissão ou concessão a terceiros.

Lembra, ainda, que 05 mencionados serviços, no nive t in
ternacional, dizem respeito à relação entre pat ses o Que exi
ge a presença direta da União na exploração desses serviços.

O parecer é pela aprovação, face a pertinência da propo
situra e à necessidade de se dar o adequado tratamento jur1
dico à questão.

2P0107B-4 FERNANDO SANTANA PCB
****"'**** PARECER **"'****"'*

Objetiva a E.menda em exame alterar o ítem V do art. 207
do Projeto de Constituição para acrescentar a delegação de
desempenho na distribuição dos derivados de petr6leo por
empresas privadas e retirar o IIprazo determinado, no interes
se nacional li •

Na Justificação, o Autor alega que sua proposta visa
garantir a distribuição de derivados de petróleo também por
empresários brasileiros, visto Que isso atualmente não é
feito pelas empresas estrangeiras, mas apenas por uma
telefonista que dà ordens aos motoristas de carros-pipa e a
refinaria.

Entendemos que, redfgfdo como está, o texto
constitucional atenderá melhor aos intereses nacionais.

Portanto, para manter o texto do art. 207 CIo Projeto,
somos pela rejeição da Emenda

2P01079-2 FERNANDO SANTANA. PCB
******"'** PARECER ******"'**

O objetivo desta emenda é o de reservar a exptor-ação
mineral nas faixas de fronteira e nas terras indfgenas ãs
empresas estatais. O constituinte deseja com esse tipo de
restrição assegurar uma maior soberania da nação sobre seus
recursos míner-a rs

Ocorre que, dificilmente, nossas estatais, cujas funções
já foram tão ampliadas, poderão arcar com mais essa r-esponsa
bil fdade. Nosso setor público não teria recursos materiais e
condições tecno16gicas para explorar toda a faixa de
fronteira e todas as terras indígenas, notoriamente ricas.

ccnctutmos pela reje1ção.

2P010BO-6 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
*"'*"'***** PARECER *********

A Emenda trata da legislação concorrente outorgando à
União a competência para uniformizar, unificar e equilibrar
as relações entre os Estados; estabelece, ainda, a competên
cia de a unrão estabelecer normas gerais, nos demais casos

A proposta é tecnicamente mais adequada do Que a exis
tente na r-edação do Projeto, esclarecendo o âmbito de atuação
do Poder Cent ra 1.

.nevtco a sua oportunidade opinamos pela sua apr-ovacão.
Pela aprovação

2P010Bl-4 ANTONIO SALIM CURIATI PDS
**"'*****'" PARECER *"''''**'''***

Pela rejeição, face à aprovação ua Emenda no. 2POO339-7
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2P010B9-0 AFONSO ARINOS PFL
**"'****** PARECER "'**"''''*'''*'''

Incidem, aqui, as mesmas considerações deduzidas no pa
recer dest i nada à emenda 2pOO303-1.

Assim, opino pela aprovação, nos termos da supra aludida
emenda.

2P010BB-l AFONSO ARINOS PFL
*"'***"'*** PARECER *********

O texto do projeto sistematizado defere à Procuradoria
Geral da República atribuições da mais alta relevância,
inclusive as que a emenda pretende suprimir.

Pela rejeição.

2P01091-1 ALOíSIO VASCONCELOS PMOB
*"''''***'''** PARECER "'***"''''***

A emenda propõe a sutist í tutção do art 262 do projeto de
const i tutcãc, que se refere a meio ambiente.

Com os mesmas princípios básicos previstos no projeto, a
emenda procura introduzir detalhes sobre recursos naturais

Em face da aprovação da Emenda coletiva nO , que
trata da matéria, concunmcs pela rejeição da Emenda em estu
do

Pela rejelção.
-----------------------------------------------------------------------------

2P01092-0 ARNALDO PRIETO PFL
**"'****"'* PARECER "'**"'****'"

Pe1a aprovação.
Merece acolhida a comnetênc ta residual da Justiça Fede 

ral para julgar as ações nela propostas, até a data da pro
mulgação da nova Constituição. Da mesma forma, as ações res 
cf sór tas das declsões até então proferidas pela Justlça Fede-
ra 1 deve ser 1evada à competênci a do Super i ar Tr i buna 1 de
Just i ça Cabe razão à j ust 1f i cação, quanto cons i dera "cons-
trangedor para o Tribunal Superior do Trabalho, do mesmo grau
hierárquico do Superior Tribunal de Justiça, rescindir acór 
dão do antigo Tribunal de aecur-sce s ,

PFL2P010B7-3 AFONSO ARINOS
******"'** PARECER *"'*"'*****

2P01094-6, ARNALDO PRIETO PFL
"'**"'''' ...... '''''' PARECER "''''**''' ... ''''''*

O item I do 31. do art. 231 do Projeto da Comissão de
Sistematlzação dlspõe que a contr tbutção previdenc1ár1a dos
empregadores lncld1rà sobre a folha de satár tos , o faturamen
to e o 1ucro das empresas. O autor da emenda propõe que do e
lenco acima referido, se retire o lucro, por entender que tal
disposição, além de promover conflito com o Imposto de Renda,
será de dificil aplicação, porque, para tanto, o lucro das
empresas terá de ser apurado mensalmente, e, não, semestral
mente.

A nosso ver, a preocupação do autor não procede, vez que
a lei ordinária devera adotar critério objetivo e seguro pa

ra viabilizar e simplificar o procedimento previsto no texto
constitucional.Por outro lado, deveremos lembrar. também, que
a mesma lei ordinária deverá regular pormenorizadamente a
questão, vez que a intenção dos legis.ladores constituintes
não é, obviamente, a de estabelecer um sistema (mico e uni-
versal para a cobrança das contribuições sociais, mas, sim,
um sistema variável que, dependendo da natureza, cond tcões e
performance financeira das empresas, adotará tratamento espe-

2P01093-B ARNALDO PRIETO PFL
*"'***"'**'" PARECER **"'******Propõe, a presente Emenda, do ilustre Constituinte AR-

NALDO PRIETO, alteração, no teor do paràgrafo 6 do artlgo
184, prescrevendo que o Senado Federal, mediante resolução a
provada por dois terços de seus membros, estabelecerá af tquc
tas máximas nas operações internas do ICMSTC, além das mmt
mas j à previ stas.

Segundo a justificação, a fixação de a l f quot as máximas
pelo Senado Federal "tem por objetivo evitar o aumento desme
d1do da carga tr ttnrtár ta lndireta e seus lndesejàvels refle
xos no custo de vida".

Ao facultar aos Estados a liberdade para fixar as at ,
quotas do ICMSTC nas operações internas, procurou o Projeto
adequá-Las às suas necessidades de recursos, graduando a tri
butação do consumo em seus territórios, do mesmo modo como
lhes facultou atnca 1nstltuir um adlclona1 pr-ópr to do 1mposto
de renda incidente sobre os lucros, ganhos e rendimentos ,de
cap l t a l , dos contrlbu1ntes al í r-es í dentes ,

-Pe l a rejelção.

São especificados os casos e condições em que é permiti
da a cumulação de cargos, empregos e funções públicas. É tam
bém proposta a supressão do art. 19 do Ato das 01sposlções
Transitórias, que ressalva o direito adquirido dos médicos.

O Projeto trata do assunto de forma mais técmca e con 
dizente com a realidade, deferindo á lei complementar a espe
cificação dos casos em que é do interesse público facultar a
cumulação de cargos Torna destarte mais flex1vel o institu 
to, permitindo ajustamentos em tempo hábil para atendder às
demandas da sociedade e cont rçênc tas da própria administra
ção.

As demais propostas da emenda já estão contidas nos pa
rágrafos 12 e 13 do Projeto.

Opinamos, em face do exposto, pela rejeição da Emenda.

2P01090-3 AFONSO ARINOS PFL
*****"'*** PARECER *********

A Emenda propõe a supressão do 10. do artigo 243, que
trata do ensino a ser ministrado. em qualquer ntvet , na 1 'in
gua port uguesa.

O proponente justifica a medida mostrando que a exigên
cia de exclusividade, em qualquer n'ive l de ensino, no emprego
do idioma nacional, não se coaduna com a pol t t tca educacional
de convênios e de intercâmbio entre as universidades brasi-
leiras e estrangeiras. Se exigência houvesse, ela deveria
ser restrita aos 10 e 20. graus.

O Relator vota pela aprovação nos termos da emenda cole
t tva No

2P010B6-5 SANDRA CAVALCANTI PFL
***... ***** PARECER *********

A eminente Constituição sugere a mudança do art. 208 pa
ra a seguinte redação: A ordenação do transporte marítimo
tnter-nactonat , respeitadas as df snos tções de acordos
bi-laterais firmados pela União, observará a predominância
dos armadores nacionais do Br-ast 1 e dos paí ses exportador e
importador, em partes iguais, respeitado o pr ínctpto da reci
procidade

A nosso ver, o art. 208, conforme se apresenta no texto
do projeto é mais abrangente e atende, sem limitações as r a
cess 1dades do setor

Igualmente, cons tder-a-se dispensável o parágrafo único
sugerldo pela mesma const í t utnte , que trata do transporte de
granéis, já não mais considerado pela lei maior

Pela rejeição.
----------------------------------------------------------------------------

2P010B5-7 SANDRA CAVALCANTI PFL
"'***...... *** PARECER *********

A emenda abrange o art i go 264
Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda

no. 2POO322-2.

2P010B2-2 ANTONIO SALIM CURIATI POS
*"'******* PARECER *********

As presentes proposições foram 1nsp1radas. segundo o au
tor, em trabalho da Associação Paul,sta de Medicina, para a
qual o Projeto seria 11 inteiramente desequl1ibrado na Seção
correspondente à saúde, confundindo-se o papel a ser desempe
nhado pelo Estado com a estat1zação da assistência médi
co-odontológico" Esta preocupação,. aliás, vem reforçada por
outras assertivas tendentes a justificar as seguintes modifi
cações propostas ao texto do Projeto:

Primeiro, pretende-se acrescentar ao "caput" do art 233
as expressões explicativas de que as ações e serviços de saú
de são Jldesenvolvidas pelo Poder Público". as quais integra
riam "uma única rede tl Ora, o dispositivo refere-se certa
mente, aos serviços públ tcos de saúde, tanto que, à tntc tat t
va privada, consagrou-se um parágrafo especial no artigo se
guinte, permitindo-se-lhe participar do sistema de
saúde de forma sup l et tva e mediante contrato

Em segulda, almeja-se suost t tutr , no 20 do art 233,
a expressão "recursos púb l tccs" por "r-ecur-sos orçamentários",
numa indisfarçavel tentativa de se anular o dispositivo que
veda a dest i nação de recursos púb li cos para i nvest i mentos em
instituições privadas de saúde de fins lucrativos. A propósi
to, convém lembrar que o Poder Público, além de financiar a
construção de hospitais particulares, de finalidade nitida-
mente lucrativa, com um longo per toco de carência e a juros
subsidiados, ainda garante ao proprietário a clientela previ
denciaria de que necessita, mediante convênio previamente as
segurado

Propõe-se, também, que se modifique o "caput " do art.
234, o qual passaria a dispor que, "nas ações de saúde de na
tureza pública pública, cabe ao Estado a regulamentação, a
execução e o corrtr-c l e", Ainda aqui, permitimo-nos entender
que o df spos t t tvo se refere, tndub ttavej merrte , às ações de
natureza pública, já que, as de natur-eza particular, suome
ter-se-iam tão-somente às ações governamentais de fiscaliza
ção e controle, o que, de resto. já ocorre

Na proposição seguinte, sugere-se a eliminação na 10
do art. 234, da preferência que se atribuiu as entidades fi
lantrópicas e sem fins lucrativos quanto aos convênios para
participação suplementar no sistema de saúde Não entendemos
os motivos das pretensão, já que dita preferência, natural
mente em igualdade de condições, em nada afet ar t a as empresas
particulares, mas, seja como for, seria da maior comveniéncia
para o Estado, no próprio interesse social, que se prefens
sem as instituições filantrópicas e sem fins lucrativos àque
las que, por sua própria natureza, assumiram os riscas da
atividade empresarial com objetivo de lucro

Em continuação, almeja o autor substituir, no 20 do
art. 234, a expressão "conforme se dispuser em lei" por "sal
vo as que tennham sede no Brasil e que, na data de as ativi
dades ora regulamentadas Lembramos, a propósito, que o dis
pós t t tvo , em questão estabelece uma regra geral, já estando
ressalvadas as exceções no dispositivo que protege a propri
edade privada e estabelece as bases da desapropriações por
necessidade ou utilidade pública e por interesse social
Quanto à pretensão de se excluir do dispositivo as empresas
que tenham sede no Brasil, isso equivaleria a anular por com
pleto toda a proibição contida no parágrafo. mediante o sim
ples expediente de um subterfúgio

Finalmente, pretende o autor modificar o "caput " do art
235, pela substituição da expressão "ao s í stema único de saú
de" por "ao sistema público de saúde", o que também se deixa
de acolher pelos mesmos moltivos aduzidos em relação à modi
flcação proposta ao "caput " do art 234.

-------;~~~~ã3=~---------Ã~~C~~õ-sÃ~~~-~~~iÃ~~-------------------~õs---------

.****"'*"'* PARECER ".**"'*** ...*
Emenda que modifica o tempo de serviço para aposentado

rla prevlsto no ar t 46 do projeto•.
Pela re~eição nos termos do parecer oferecido à Emenda

2p01563-B.
·_-"---;~~~~ã;=9---------SÃ~Õ~Ã-CÃ~Ã~CÃ~~~-----------------------~;~---------

**"''''''' .......* PA.RECER "'... *"'*"'**'"
A emenda traduz louvável intenção, tem por objetivo mobi

lizar recursos financeiros para ap l í cção em uma área de cres
cente empobrecimento' o Norte e o Nordeste do Estado da Rio

A região sofre gradual, mas rápido processo de estagna
ção e tnvotução econômica, que se agravou muito com a malsi
nada fusão do Estado com a Guanabara

O texto que se propõe tornará indispensável a elaboração
de lei que venha definir os instrumentos e os critérios para
aplicação dos recursos por órgão da União já exixtente,para
que a dotação obtida não venha a ser dilapidada com a criação
de nova e.strutura burocrática .

Parece-nos inconveniente que a emenda seja considerada
subst t tut tva ao art. 35 das üí spos í çõas Gera1s e Tr-ans f t c
rias, que merece sobreviver, tendo sido mantido na emenda co
letiva do WCentrão"

Pela aprovação, como artigo aditivo-----------------------------------------------------------------------------



crat para cada caso, ora enfatizando o fator lucro, ora a fo
lha de salário, ora o faturamento bruto.

Face ao exposto, opinamos pela rejeição desta emenda--------------------------------------------;<--------------------------------
2P01095-4 ARNALDD PRIETD PMDB
.""'.*"'*1\<* PARECER **"'.*****

Da lavra do eminente constituinte Arnaldo Prieto, a
Emenda em anexo objetiva nova redação para o art 87 do Pro
jeto, alter-ando, pr-incipalmente, os cr stér-tos que Oeverão
nor-tear- o pr-ovimento do car-go de ministr-o do Tr-ibunal de Con
tas da União _ .

Nos termos da Justificação, o escopo da pr-opcs tção e
oferecer "uma poss ívet solução de composição do TCU que con
cilia um númer-o apreciável de sugestões já oferecidas no cur
so de tr-amítação do esboço constitucional 11.

N~o obstante os elevados propósitos do eminente Autor-,
inclinamo-nos pela mantença dos cr-ttêr tos de provimento per
filhados pelo Projeto, Que, ademais, expressam o entendimento
predominante, na matéria, entre os senhores constituintes 'las
anter-iores fases do processo de elaboração constitucional em
curso.

A Emenda, por- outr-o lado, ao gar-antir- ao ministro do
Tribunal de Contas da União as mesmas "vantapens" dos minis
tr-os do Superior Tribunal de Justiça, atr t ta com o pr-eceito
estabelecido no 11 do art 44 do Projeto, que veda a vincu
lação ou equtpar-ação de quatcuer- natureza, para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço pübl ico.

Nosso parecer, ante o exposto, é pela r-ejeição.----------------------------------------------------------------------------
2P0109B-2 WALDYR PUGLIESI PMDB
**"'****** PARECER *******••

Pela rejeição.
O d1reito à promoção ou à transferência de carre1ra fun-

cional é matéria de le1 ordinária Oa mesma forma, as ques
tões Que envolvem r-emoção ou permuta de servidores das ser-
ventias atualmente denominadas judiciais, notariais e regis
trais.-------------------------------- .._------------------------------------------

2P01097-1 WALDYR PUGLIESI PMDB
•••••**.* PARECER *"'*******

A Emenda em apreço supr-ime o 10. do ar-t. 256 por-
deter-minar o que já está tmpt 'cito no 31 do art. 60. do
Projeto que assegura a M1 iVr-8 expressão da atividade
intelectual, art ~stica, cient \fica e de comunicação"
Determina também a supressão do inciso I do mesmo parágrafo
no entendimento de que as ressalvas a~ nominadas darão
oportunidade a ações atentatôr1as à liberdade de expressão e
de cr-iação.

Somos pela rejeição da Emenda visto que o 10. do art.
256 tem por finalidade deixar bem clara a vedação de qualquer
censura aos meios de comunicação. Por outro lado, o inciso I
do mesmo parágr-afo propõe a criação de instr-umentos
fundamentais para a proteção da sociedade contra a exibição e
veiculação de programas e mensagens comerciais abusivos

Pela reje1ção----------------------------------------------------------------------------
2P01098-9 GERSON CAMATA PMDB
**.***"'** PARECER *"'*******

Pr-opl3e a Emenda a inclusão de parágrafo no art. 170, que
define as espécies tributárias, prevendo a cobrança de tr-ibu
tos sobre herança, em a! 'Quota progr-essiva, incidente sobre o
quinhão de cada herdeiro.

O art. 184, I, instituiu imposto sobr-e t r-ansmtasâc "cau
sa mortis", situando-o na competência tributar-ia estadual,es
tando prevista sua progressiV1dade no 30. do citado arti
go. Quanto à sua base de cálculo, nos termos do art.
172., UI, "a", esta ser-á definida por lei complementar.

Desnecessária, portanto, por já acolhida a matéria no
texto constitucional, a medida proposta.

Pela rejeição.----------------------------------------------------------------------------
2P01099-7 GERSON CAMATA PMOB
********* PARECER *******"'*

Pr-opõe, o ilustr-e Constituinte Ger-son Camata, o
acr-éscuro de um parágrafo ao Art. 27 do Pr-ojeto de
Constituição, estabelecendo que Lei complementar dispará,
em cada Estado, sobre as exigências para a criação de noVOS
municlpios, que decor-r-er á de Lei or-o inár ta estadual

A matêria de que trata a Emenda jà està regulada no
30 do Ar-t. 27, não cabendo, portanto o acréscimo pr-oposto.-------------------------------...--------------------------------------------

2P01100-4 GERSON CAMATA PMDB
.***.**.* PARECER *.*******

A emenda em referência acr-escenta artigo ao 'r t tuto IX do
Projeto, dispondo que "ficam mantidos, por vinte anos a par- 
t1r desta Constituição, os benefICios e 1ncentivos fisca1s
criados pelo Decreto-lei no. 880, de 19 de setembro de 1969".
sob a just1ficat1va de que referida sistematica muito tem be
neficiado o Estado do Esp'rjto Santo, devendo ser r-esguarda 
da, agora a ntvet constitucional.

A proposição merece acolhida, diante dos resultados po 
s tt tvos até agora obtidos com os benaf i c los e incentivos fis
cais dir-igidos ao Estado do Esp'rito Santo, os quais, pelo
prazo de vinte anos, não precisar-ão ser- r-eava t taoos nos ter- 
mos do artigo 181 do Projeto em discussão.

Pela aprovação.----------------------------------------------------------------------------
2P01101-2 EDIVALDO MOTTA PMDB
*"'******* PARECER If::***"'*"'**

A emenda acrescenta at tnea "d n ao inciso I do ar-t. 188
do Projeto, cest tnanco dois por cento do pr-oduto da arrecada
ção dos i mpostos sobre a renda e sobre produtos i ncust r i a li
zados "para ap! icação em programas de apoio às populações da

Região NordestQ. durante a ocorrência de fenômenos c l írnát tcos
e natur-ais

Cumpre observar que, refer-ente a esse assunto, etemas pa
recer- favorável à Emenda no 2POO556/0, que vincula metade
dos recursos destinados às Regiões Nor-te, Nordeste e Centro
Oeste, nos termos da at mea "c" no inciso I do cit~do art.
188 para aplicação na região aemt-râr-f da do pot ipono das
secás, em programas de preparação da região para a convi
vênct a com a seca.

Em razão do exposto, votamos pela rejeição da emenda----------------------------------------------------------------------------

74

2P01102-1 EDIVALDO MOTTA PMDB
********* PARECER *********

A presente emenda estipula Que os dispositivos constitu-!
c íona ts referentes a sistema de governo serão submetidos, 6q
dias após a promulgação da const t tutção.a r-efer-endutn popu1ar.

Entende seu autor- que a decisão sobr-e o assunto não devej
ser tomada pelos Constituintes, mas submetida aos c ldadãos]
brasileiros, para que tenha r-espaldo popular. I

A emenda apr-esentada coincide, no global, com as pr-opoa-'

}~~t~esg~~~r~o;i;~~~ i ~~i:~:~ng~eog~~~;, q~~t~e~~~~o~~o~ag~~
tra das emendas apresentadas (Emenda no. 2pOOO74-6), Que ss-.
tabelece um prazo maior- para a realização da consulta, permi
tindo que a população tenha condições de ver o sistema parla
mentar-ista em funcionamento.

-----------------~~~~-~:~:~=~~.:._--------------------------------------------~
2POll03-9 EDIVALDO MOTTA PMDB
********* PARECER *"'*******

A Emenda propõe a supr-essão da palavr-a NBRASILEIROS n do
texto do par-ágr-afo segundo do ar t igo 251.

O proponente justifica a alteração nosrr-anoo que a li- I
mitação, cont1da na redação atual do parágrafo segundo. Impe,
de um 1ntercâmbio enriquecedor com o contexto cultural de ou-]
tros povos, dificultando a difusão de novos conhecimentos,
bens e valores que são patrimOnio de toda a humanidade

Os pr-opôs t tos anunciados de intercâmbio cultural com
outros povos podem ser r-ealizados, de acordo com o que vem
expresso no caput do artigo anterior, sem a pretendida su-
pr-essão da palavra llBRASILEIROS" do par. 20. do ar-tigo 251.

------------------~-~:~~!~~-~~:~.:._~~~:~~:~.:._~~~~-~~~~~=~~-~~_:~~~~~.:._-------~
2P01104-7 DDMINGOS JUVENIL PMDB
**..."'***** PARECER *********

Pela rejeição A aprovação da emenda. 2POO334-6 tnvtaot t tae
a inclusão do caput da emenda proposta, enquanto o 10 do
mesmo artigo encontra-se satisfatoriamente desenvolvido do
texto da Projeto de Constituição.-----------------------------------------------------------------------------

2P01105-5 AMILCAR MOREIRA PMDB
****.**** PARECER ****"'****

A emenda da nova redação ao caput do art. 226 do Projeto
de Constituição e inclui no texto duas expr-essões' "segur-o" e
llflorestal" A primeira, sendo uma pol ítica a pr-omover pelo
poder- público, no setor pr-imária da economia, ao qual mais
uma atividade, é a sugestão, se a9r-egar1a: a flor-estal.

De fato, as duas inclusões propostas dão maior alcance
social ao dispositivo em questão, na medida em que, além das
atividades citadas, enumera tambem a florestal, pr-otegidas
todas, igualmente, por uma pot i t í ca de seguros.

Pel a aprovação
---------;~~~~~6=;---------~;U~Õ-~Õ6E~~Õ---------------------------~MÕ6--~---

**"'****** PARECER *********
A emenda propõe SUbstituir o e ítens do artigo

169, canoo-t hes nova r-edação.
ObJetivamente, a def1n1ção da dest1nação de que trata o

):r-:~~~~~ :u~~~~t~~~~~, e~~:ã~a~~1~l ~~~1n~h~e~:~~ ~~g~~~~t~r

-------------------_:~:_~::~-~~~-~~~~~~:~~:_---------------------------!----
2POi 107-1 PAULO RDBERTO PMDB
.**"'$O"''''** PARECER *****"'.** 1

Pela rejeição. A mat ér ra proposta foi satisfatoriamente
contemplada no artigo 224 do Projeto de Constituição.____________________________________________________________________________w

2P0110B-0 PAULD RDBERTO PMDB
**...****** PARECER *********

A emenda propõe alterar a redação do "caput " do art. 222
do Projeto de const ttutção (A), com v í stas a reduzir para 5
(cinco) anos o pr-azo de inegociabl1 idade do título de dom~ni;o
ou de concessão de uso recebido pelo beneficiár-io da r-eror-rqa

agr-ár~~. nosso entender, o prazo de 10 (dez) anos, constante
do Projeto, é mais conpat ive t p~ra se avaliar- a efetiva ut ít
1tzaçâo do imóvel pelo beneficiaria.

A emenda, portanto, não aper-fatçoa o texto do Projeto
Peja reje1ção-----------------------------------------------------------------------------

2POll09-B GUSTAVD DE FARIA PMDB
********* PARECER *********

A Emenda sugere modif1cação no ar t . 268 e 10 e 20
Propõe a supr-essão dos vocábulos 11. originár-ios. M do
caput do art 268, e " .. 8 do Ministério Públ ico" do 10 do
referido artigo. No Que de r-efere ao 20 sugere a inclusão
da expr-essão 11 •• por- empresas nacionais .. ri após o vocábulo
". efet tvada •• " e a supressão da expressão 1,.. com
autor-ização do Congresso Nacional ... " A emenda foi rejeitada,
pois, acatou-se a pr-oposta contida na emenda de no
2P01471-2, apresentada pelo nobre constituinte Alceni Guerr-a,
que modifica a redação do caput do artigo 268, supr-ime o
10 por já estar a matéria contemplada no artigo 158 do
Projeto (A) da Comissão de Sistematização e do 20 par-
estar o tema pr-ev tet o no ar t f qo 206 do mesmo projeto

Assim, opinamos pela rejeição da emenda.-------------------------""---------------------------------------------------
2P01110-1 GUSTAVO DE FARIA PMDB
*******"'. PARECER *********

A presente Emenda tem por final idade modificar a redação
or1ginal do art. 270 do Projeto (A) da Comissão de
S1stematização propondo a supressão das expressões "os 1ndios

", 11•• e organizações ... 11 e sugerindo a inclusão "as.
comunidades 'ndigenas, mediante r-epresentação do Ministerio
Público ou de órgão feder-al pr-óprio. '". Pela aná l ise da
Emenda bem como da justificativa apresentadas peTo autor,
conclu1mos que se r-et tr-a dos indios e de suas cr-qant aações o
dir-eito de ingr-essarem em j u'izo em defesa Cios interesses e
direitos ind~genas A emenda foi r-ejeitada, pois entendemos
que os íncrcs e as organizaçl3es que os r-epresentam
expressarão com maior autenticidade os pr-oblemas Que os
afetam dir-etamente A redação original do dispositivo em
pauta tem por objetivo defender- e garantir- a sobr-evivência
dos 'í ndtoa e neste sentido gar-ant~r-lhes. const t tuctcna teen-



te, o direlto ã defesa de seus próprios interesses e direi
tos Pela reJeição da proposta------------------------...-------------------------------_..._------------------

2P011""-0 ARNALDO MORAES PMDB
********'" PARECER **"'***"'**

A Emenda, ora em exame, pretende expl rc i tar- que a indêni
aação do imóvel rural desapropriado, por interesse social,
para fins de reforma açr-ár ra , seja calculada pelo "justo
valor"

Segundo interpretação do TFR, "na desapropriação, o pro
pr-fet ár to há de receber indenização jus~a, pela perda do bem
expropriado, inclusive em se tratando de desapropriação, por
interesse social, para fins de reforma agrária" (Revista do
TFR no 82, de 6/12/79) Torna-se, pois, desnecessário expli
citar que a indenização será pelo IIjusto valor"

um aspecto rmpor-t ante , e não contemplado pela emenda, é
a referência a áreas prioritárias

A emenda. no nosso entender, não aperfeiçoa O texto do
Projeto

Somos pela reje,ção

2P01112-B GUILHERME PALMEIRA PFL
******"'** PARECER ******"'**

Visa a emenda, em substância, a alterar o art. 20. do
ADCGT, no sent ido de que as disposições sobre sistema de go
verno só entrem em vigor no dia 10. de janeiro de 1994.

A esse respeito ja optei pela proposta consignada na
emenda 2P00444-0. so me restando concluir pela rejeição da
materia sob exame

Pela rejeição

2P01113-6 GUILHERME PALMEIRA PFL
********* PARECER *"'*******

O autor da Emenda pretende que o sistema para eleição
dos Deputados Federais seja definido em lei complementar

Mantemos o texto do art1go 56 do Projeto de Constituição
"A". que optou pelo sistema proporcional.

Pela rejeição. nos termos da Emenda no. 2p01863-7.

2P01114-4 GUILHERME PALMEIRA PFL
*"'******* PARECER *********

Visa-se, com a Emenda em pauta, alterar o 20 do
artigo 74, para reduzir de dois terços para maioria absoluta
o "quor-um" de aprovação de proposta de emenda à Constituição.
Argumenta o ilustre autor da proposição que o "quorum"
previsto "contribui para o imobilismo institucional do Pa~s,
dificulta as soluções jurídicas para as crises pot iticas e
não se ajust a as contingências históricas nem aos precedentes
constitucionais vlgentes"

"Data venia", discordamos desse entendimento e invocamos
as mesmas razões que nos levaram a propor a aprovação da
Emenda no. 2P0199B-6

Pela rejeição

2P01115-2 GUILHERME PALMEIRA PFL
********* PARECER ******"'*'"

A Emenda 2p02040-2 deu ao preceito, aqui contemplado,
sol ução abrangente e adequada.

Assim, corno pela rejeição.

2P01116-1 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
*"'******* PARECER *********

Pela rejelção, nos termos do parecer oferecido à emenda
n. 2p01679-'

2POll17-9 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
*"'*"''''**** PARECER **"'*"'****

A Emenda pretende manter sob a competência da União o
Imposto unrco sobre Energia Elétrica - rUEE, mediante o
acr-ésc nro de um inciso ao artigo 182, de um inciso e um
parãgrafo ao artigo 188, e da alteração do inciso IV do ar
tigo 196 do Projeto de Constituição

A proposta de el.'tinção do IUEE e a inclusão da energia
elétrica na base econômica do ICM, que é da competência dos
Estados, é medida que irá beneficiá-los e aos Munic~pios de
forma mais compatível com as suas reais necessidades Com base
sobretudo no dr sposto nos 40., to, II, b, e 11, doart
184 c.o Projeto de Constituição, os Estados poderão utilizar
o rCM sobre energia elétrica de forma a assegurar-lhes uma
receita que compensará,com vantagens, os montantes que hoje
recebem do produto da arrecadação do IUEE, conforme o
demostram estudos real í aados por órgãos especializados.

Em face ao exposto, e não obstante os motivos
expendidos na justificação da Emenda, entendemos mais
adequada e racional a tributação da energia eletrica na forma
sugerida no Projeto de Constituição

Pela rejell';ão.

2P0111B-7 LUIZ SALOMÃO PDT
********* PARECER *********

Emenda aditiva ao Ato das Disposições Gerais e Transitó
rias, no sentimo da absor-ção nos Quadros do serviço públiCO
da União, Estados e Municlpios dos trabalhadores que atual
mente prestam serviço ao Estado mediante contrato de locação
e outras formas de intermediação de mão-de-obra.

A proposta não se compadece da realidade brasileira, que
clama pela parcimônia e pela moralidade no Serviço Público e
representará um agravo intolerável nos gastos de pessoal.
Alem diSSO, dispõe contra os tnt í tutos previstos no Projeto
para a efetiva implementação de sistema do mérito nos qua
dros de pessoal de Serviço Público nas três esferas pot í t tcas
da Federação.

Pela rejeição.

2P01119-5 LUIZ SALOMÃO PDT
********* PARECER *********

A Emenda v i sa O artigo 10 e seus parágrafos do Ato das
Disposições Gerais e Transitórias Determina que a nova
Constituição entre em vigor depois de aprovada em consulta
pl eb t sc t t ár f a , a ser realizada trinta dias após sua redação
final.

A consulta plebiscitária seria precedida de campanha de
esclarecimento no r-adro e na televisão, com acesso igual Há -
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rio dos partidos representados na Assembleia Nacional Consti
tuinte. Em caso de rejeição do texto pela maioria simples dos
eleitores, a Assembléia Constituinte seria dissolvida e
convocadas e l e tções , dentro de noventa dias, para uma Assem 
bléia Constituinte exclusiva.

Tendo em vista o acolhimento da Emenda no 2p02045-3 re
lativa ao tema, devemos rejeitar a presente proposta

----------------------------------------------------------------------------~

2PO',20-9 LUIZ SALOMÃO PDT
"'''''''*'''**** PARECER **"'*"'*"'**

A Emenda tem como escopo a extinção dos t í tutos e ações
ao portador, que poderão ser convertidos em t í tutos
nominativos ou endossáveis

Devemos louvar a iniciativa, pois conforme sabemos
essas modalidades de emissão de capital '
facilitam a sonegação de informações sobre o patrimônio das
pessoas f'sicas, bem como permitem que grandes fortunas fujam
ao controle fiscal através das sociedades anônimas.

A medida contribuirá para implantação da justiça fiscal
em nosso País

A Emenda por isso, afigura-se-nos de mérito
tnd i scut ive l

Pe1a Aprovação
-------------------------------~--------------------------------------------~

2P01121-7 LUIZ SALOMÃO PDT
"'****"'**'" PARECER *"'*"'*****

A emenda contém disposição que determina que, no cálculo
da renda mensal dos beneficios de prestaão continuada, serão
â6~si~:~:~~~d~~e~~10resreais dos salários de contribuição

Consideramos justa a proposta, vez que, se quisermos,
realmente, evitar a defasagem existente entre o salário do
trabalhador e o valor inicial de seu bener tcto previdenciá
rio, haveremos que considerar o salário de contribuição e,
não, o chamado salário de beneficio, que. em verdade, corres
ponde á média dos até 36 últimos salário percebidos pelo se
gundo.

Pela aprovação da presente emenda.
----------------------------------------------------------------------------~

2P01122-5 DORETO CAMPANARI PMDB
*"'**"'**** PARECER *********

Quer o Constituinte, autor da presente emenda, acrescen
tar ao ar t 140 do Projeto de Constituição liA" a expressão' "e
serão eleitos por voto direto e escrutínio secreto, pela mai
oria absoluta dos associados da entidade sindical".

Parece-nos melhor a redação dada ao artigo contida
no Projeto.

Por outro lado há de se levar em conta que a forma de
eleição e sua regulamentação ja vem expl tc í t a no parágrafo
único do artigo 139, do mesmo Projeto

Portanto, somos pela rejeição dessa emenda.
----------------------------- w

2P01123-3 OSWALDO ALMEIDA PL
****"'.*** PARECER *****"'**'"

Propõe o acréscimo de um parágrafo ao art. 44, dispondo
que a administração pública tem o dever de facultar aos
cidadões o acesso a informações governamentais.

A matéria já se encontra disciplinada nos parágrafos 33,
52 e 53 do art. 60.

Pela rejeição da emenda.

2P01124-1 OSWALDO ALMEIDA PL
********. PARECER *"'******'"

A Emenda pretende incluir nas hipóteses de imunidade de
impostos as entidades de preVidência social, nas mesmas con
dições em que estão contempladas, no texto, as entidades de
assistência social.

Trata-se, contudo, de situações inteiramente distintas,
vez que as instituições filantrópicas sustentam-se, via de
regra e em boa parte, através de doações de particulares. Já
as entidades de previdência social têm, como fonte de receita
assegurada, as contribuições obrigatórias por parte de quan
tos a elas estejam filiados, importando o não recolhimento da
contribuição no cancelamento dos benefícios.

Desse modo, não se justifica, para as últimas, uma imu
nidade tributária plena, podendo, entretanto, ser objeto de
isenção fiscal, mediante Lei.

Pela rejeição.

2POl125-0 OSWALDO ALMEIDA PL
"'''''''*.**'''* PARECER **"'**"'***

A emenda propõe que se acrescente a expressão "Norte-f1 u
mtnense" à l1nea "c" do inciso I do art. 188 do Projeto, com
a justificação do autor de que metade da população rural da
quela região se situa na faixa de baixa renda ..

As condições de pobreza e atraso do Norte-fluminense não
podem ser equiparadas à situação de extrema miséria da to-
talidade do Estados nordestinos Aquele Estado do Sudeste do
Pa i s já alcançou elevado estágio de desenvolvimento que o
situa entre os mais ricos, com efetivas condições de superar
e eliminar os focos de pobreza de sua região Norte.

A redação da emenda torna pcsatve t a até provável a i nter
pretação de que as regiões Norte. Nordeste, Centro-Oeste se
jam tamaem "fluminenses". Tendo em vista a acolhida dispen
sada a emenda no. 2P018049 , as nobres finalidades cal tmadas
pelo ilustre autor estarão atendidas à plenitude.

----------------~:~:~:_:~~~~:~:::._:~~:_:~~~:~~~~:_~:~~-~:~:~=~~-----------_.
2P01127-fi OAVI ALVES SILVA PDS
*"'",***"'*'" PARECER ********* ,

Esta Emenda propõe a fixação de 50% dos recursos desti
nados ao financiamento da casa pr-opr ta para serem apl icados
na construção de imóveis residenciais no setor rural.

O autor justifica a medida mostrando, com sólidos argu
mentos, a importancia do acesso à casa própria para a fixação
do homem no meio rural e consequente contenção do forte êxodo
rural, que tem criado sérios probl emas nos setores urbanos

Em que pese o mérito da questão, somos de opinião que a
medida não é passivel de inclusão no texto Constitucional
porque, num modelo de capitalismo industrial, a tendência é
a progressiva mecanização da agricul tura e a expansão dos
parques fabris, tendo como consequência a natural redução do
contingente populacional no meio Urbano. Os tecnicos recomen-



oam em torno de 10" para o Estado de São Paulo, e há palses
tnoustr-tat tzados em que o percentual da população rural não
supera hoj e 2"

Por-t anto , somos pela rejeição da Emenda.

2POi128-4 PAULO R08ERTO CUNHA POC
********* PARECER *********

Pela aprovação. nos termos do pa.recer oferecido à Emenda
no 2POO978-6.

2P01129-2 ANNIBAL BARCELLOS PFL
********* PARECER *********

A Emenda prevê a quat f r tcação do crime de terrorismo como
1naf1ançavel, a exemplo do que ocorre com o de tortura.
previsto no 80. do artigo 60. do Projeto.

Essa inclusão. alega o Autor, visa desestimular a prática
de tal crime dada a sua ocorrência estar associada à tortura.

Justifica-se plenamente o acolhimento da emenda
Pela aprovação.-----------------------------------------------------------------------------

2P01130-6 ANNIBAL BARCELLOS PFL
********* PARECER *********

O Instituto do asilo é uma das mais arraigadas tradições
de Direito e da Pol í t tca externa do Pa~s. e da América Latina
em geral. Temos, inclusive, tratados internacionais sobre a
materia Não há como, pois, acolher a proposição, que
expressamente rejeitamos.

Pel a rel ei ção

2POl131-4 ANNIBAL BARCELLDS PFL
********* PARECER *********

Tendo em vi sta ser o testo da emenda pouco ci aro, e a de
bl1 i dade dos argumentos cont 1dos na j ust 1f i cação não há como
aceitá-la

Pela rejeição

2P01132-2 ANTONIO DE JESUS PMDB
********* PARECER *********

O ilustre constituinte Antônio de Jesus pr-opõe, mediante
esta emenda, dar nova redação ao artigo, 124 do projeto, e
lhe acrescenta dois parágrafos

O art. 124 se refere á criação de juIzados de instrução
criminal, a ser- feita por lei ordinária

De acordo com a emenda, a Constituição cria esses jUiza
dos, deixando li lei ordinária somente a fixação da competên
cia deles. Não nos parece o melho caminho. O legislador
cr-dtnár to rít sc tp'l tnar á , com a minudência devida, o instituto
constitucional.

O detalhamento pr-opostc não deve ter sede constitucional
Pela rejeição.

2POi133-1 MAURO MIRANDA PMOB
**"'****** PARECER *********

O preceito sugerido não contém elementos suficientes
de convencimento necessários á ampliação da 1ista, de si já
extensa, de incisos do art. 32.

Pela rejeição
------2PÕ1134=g---------iMüiiõ-i;riiiÃNõÃ---------------------------pi!õii--------

********* PARECER *********
A emenda é adequada e proveniente de Constituinte que leu

atentamente o Projeto. Faça-se a correção,
Pela aprovação.

2P01135-7 MAURO MIRANDA PMDS
****"'**** PARECER *********

Extremamento dlflcl1 o equeclonamento de qualquer ques
tão relativa às regiões metropolitanas, mormente no que tange
oi sua organização para a realização de serviços comuns de in
teresse de vários município. Isto por-que a administração deve
manipular considerável volume de recursos e seu titular será
uma espécie de superprefeito.

Não há, destarte, conforme propõe a emenda, como estabe-
lecer mecanismos de cooperação de recursos e de atividades
para assegurar a real tzação de serviços comuns de interesse
metropolitano

O próprio art. 164 da const í tutção Vigente, pr-evendo a
instituição de regiões metropolitanas, existe desde o Diploma
de 1967 as primei r-as regiões metropol itanas foram estabel e
cf das pela Lei Complementar No 14, de 8 de junho de 1973,
ainda acéfalas, sem qualquer atividade de ordem prática, pela
falta de decisão por contrários interesses pcl Hicos e, fun
damentalmente, pela falta de competência dos poderes const t-
tu tdos Por tais razões, a disposição constitucional citada
constitui verdadeira letra morta em nosso Diploma Fundamen
tal.

Por tais r-azõee , a emenda proposta não deve ser acolhi-
da.
metropol itanc.

Somos, pelas razões expendrdas , pela rejeição da pr-opos
ta.

Peta rejeição.

2P01136-5 LEITE CHAVES PMOB
********* PARECER *********

Pretende o autor que 0$ ocupantes de cargos
eletivos executivos, com exceção do Presidente, se licenciem
ao invés de renunciar, par-a concorrer a outro cargo.

Entendemos que deve ser mantida a redação do 60. do
art. 16, por contribuir para a moralidade e a lfsura do p te t-'
to

Pela rejeição

2P01137-3 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB
****""**** PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do par-ecer oferecido à Emenda
n 2POO153-0.

2P01138-1 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMOB
*** .... ***** PARECER *********

Sugere a Emenda a inclusão de parágrafo no artigo 262,
visanoo a proibir o corte de florestas. nas condições
definidas no dispositivo sugerido.

Mesmo estando consciente de que as atividades
desenvolvidas pelos homens envolvem modificações no meio
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ambiente. julgamos 1mprescindivel disc1pl inar as ações que
imponham danos irresgatáveis ao ambiente que nos cerca,
Assim, parece-nos perfeitamente compreensivel a preocupação
do eminente constituinte com relação ao desmatamento desorde
nado que tem ocorrido pa i s .

De fato, tendo já sido SUficientemente comprovados os
efeitos nocivos que o desmatamento desregulado acarreta ao
clima, ã ferti 1idade do solo, às inundações, à preservação de
aspec tes animais, torna-se tmpar roso normatizar
cuidadosamente a matéria. Nesse sentido, compartilhamos de
todos os esforços que tenham por objetivo d1scipl inar o
desmatamento, de forma a impedir degradações do meio ammerrte
que comprometam a vida das futuras gerações or-as í leiras

Não obstante parti lhamas da pr-eocupação espelhada pela
Emenda, julgamos que o assunto nela contemplado, em razão de
suas especificidades, não deve ser tratado no nivel do texto
constitucional. À nossa compreensão, tal assunto deve ser
mais apropriadamente regulado no âmbito da legislação
or-d inár ta

Lembramos, todavia. que, em sua essência, a mat ér i a está
considerada no Projeto de Constituição da Comissão de
Sistematização, particularmente no inC1SO r r r do parágrafo
10 e no parágrafo 20 do ar t rço 262 Esse último
d í spos f t rvo determina serem patrimônio nacional a Floresta
Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira, devendo sua uti 1 tzação fazer-se
de mane1 ra que assegure a conservação de seus recursos
naturais e de seu meio ambiente.

O mencionado inciso III estabelece ser incumbência ao
Poder Público definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmen
te protegidos. No contexto da legiSlação ordinária que venha
a regular essa norma, caberá cons rder-ar- particularmente o
desmatamento, nas condições especi t tcas em que trata a
Emenda sob consideração

Diante do exposto. somos pela rejeição da Emenda.

2P01139-0 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB
********* PARECER *********

A emenda visa dar nova redação ao artigo 50. e
respectivos parágrafos do Ato das Disposições Gerais e
Transit6rias.

Somos pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à
emenda no. 2p01601-4.-------------------------------------------------------------------------------

2P01140-3 FLAVIO PALMIER DA VEIGA PMDB
********* PARECER *********

Cuida a emenda de reeleição.
O sIstema eleitoral brasileiro não adota o instituto da

reeleição de Presidente da República, dOS Governadores e Pre
feitos.

Embora muitas nações democrát icas consagrem em suas
Constituições a reeleição, no Brasil, ainda em fase de de
mocratização, pode, ocorrer desvirtuamento do processo elei
toral, ensejando o cont í nuí smo, a. colocação da máquf na admi
nistrativa a serviço dos governantes nas campanhas eleito
rais, comprometendo a 1isura do pleito.

Pela rejeição.-------------------------------------------------------------------------------
2POl141-1 EUNICE MICHILES PFL
********* PARECER *********

Objetiva a r Emenda que na Const t tu'ição se disponha que
a apuração de eleições "se fará através de computadores, sal
vo em local idades que não apresentem condições min í mas" A
matéria se inscreve na esfera da legislação ordinária.

Pela rejeição-------------------------------------------------------------------------------
2P01142-0 EUNICE MICHILES PFL
********* PARECER *********

A autora desta emenda propõe que. ao se dispor sobre a
aposentadoria por tempo de serviço, .saj am observadas as pecu
1 tar tcades de cada Região

Em sua justificação. a autora alega que a expectativa de
vida não é a mesma nas diversas Regiões do País.

Entendemos que, se tivéssemos, r-ea1mente, de estabe1e-
cer, no plano previdenciário, diferenças de tratamento, em
razão dos fundamentos acima assinalados, oever-tarros , então,
ser mais abrangentes e não nos 1 imitarmos, exclusivamente, á

aposentadoria por tempo de serviço
Por considerarmos, po t s , d í scr-tmmatór í a e injusta a

-------------~~:~:~~:_:~:~~~.:_~~~~~~:_~:~:_:~~-~:~:~~~~.:_---------------------
2POl143-8 EUNICE MICHILES PFL
"'******** PARECER *********

Emenda versando sobre o 40. do Artigo 263
Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido á

Emenda No. 2P 00285-4.

2P0114A-6 EUNICE MICHILES PFL
********* PARECE.R *********

A pr-asent e Emenda, relativa ao 30 do Artigo 263 visa
a proibir o aborto como método de planejamento f amt l lar-

Pela rejelçãc, nos termos do parecer oferecido a Emenda
no. 2POOO70-3.

2P01145-4 ALBÉRICO FILHO PMDB
********* PARECER **"'******

A Emenda abrange o Artigo 263 e o 50. do Artigo 264,
sugerindo nova redação para os citados dispositivos

A Just ificativa demonstra que as modificações têm por
objetivo a proteção legal dos filhos navroos fora do casamen
to

Entre vários argumentos apresentados, conclui conside-
derando que e à fami1ia, constituida ou não pelo casamento.
Que compete o dever de assistência integral à prole

A obrigação da famil ia, de prestar assistência integral
aos seus membros, não e't í de a da sociedade e do Estado, de
zelar pelo bem-estar de seu sÚditos, por isso que somos pela
manutenção do texto do Projeto.

Pela rejeição



PMD8

30 do
mencionado

produtos

2P01146-2 ROBERTO TORRES PTB
********* PARECER *********

Pela rejeição
t de extrema dificuldade provar-se a responsab11 idade

civil dos ju~zes. dos membros de Ministério Público e dos
serventuários. Se aprovada a Emenda, tnst í tutr-rse-j a o cáos
no .Judtc lar to, assoberbado de processos, e Que teria, além do
acúmulo de serviço, de enfrentar a insatisfação general1zada
contra as delongas, Quase sempre causadas pelas partes
Assim, a emenda pr-opor-crcnar ta efeitos contrários ao preten
dldo

2P01147-1 ROBERTO TORRES PTB
********* PARECER *********

Propõe o l1ustre Constituinte emenda no sentido de am
pl iar os bener ic tár tos das verbas públ í cas destinadas à Edu
cação.

Considerando o clamor geral para a necessidade de melho
rar a qual idade do ensino público como única forma de se de
mocratizar a educação em nosso País, e considerando, também,
Que o ar t 247 não restringe a liberdade, da escola privada,
de competir livremente no mercado, somos pela rejeição

----------------------------------------------------------------------------
2P0114B-9 ROBERTO TORRES PTB
********* PARECER *********

Propõe o autor nova redação para o 90. do art 16, tor
nando mais rígida a inelegibil idade por parentesco.

Entendemos que a redação atual deve ser mantida, por se
adaptar melhor à legislação eleitoral

Pela rejeição

2P01149-7 ROBERTO TORRES PTB
********* PARECER ******>1'**

Altera redação do paragrafo 80 do art. 44, para proibir
a percepção de remuneração superior à percebida pelo Prefei
to, Secretário de Estado e Ministros de Estado no serviço
público municipal, estadual e federal, respectivamente

A medida proposta já esta regulada, em termos correspon
dentes e de forma mais precisa no parágrafo 60 do mesmoar
t í ço 44 Somos, consequentemente, pela rejeição da Emenda

2PO1150-1 OLAVO PIRES PMDB
********* PARECER *********

Pela rejelção, nos termos do Parecer Oferecido à Emenda
No 2pOQ090-8.

2P01151-9 OLAVO PIRES PMDB
********* PARECER *****"'***

A Emenda determina que "são brasileiros os estrangeiros
com descendência brasileira, residentes no Brasil há mais de
ct nquent a anos, que apresentem abonadora vida pregressa

Visa a favorecer a situação de estrangeiros que para
qutví er-am e, por dificuldades burocráticas ou econômicas,
não adquiriram a nacionalidade brasileira

Consideramos que o estrangeiro que viveu tantos anos no
Brasil sem se natural izar não merece esse privilégio por via

constitucional.

2P01152-7 OLAVO PIRES PMDB
********* PARECER *********

Tendo suger i do a aprovação da emenda 2pOO759-7, por ra
zão de coerência somos pela rejeição desta

2POl153-5 OLAVO PIRES PMDB
**"'*"'**** PARECER *********

Rejeitada, em face da aprovação da emenda número 2POO874-7

2P01154-3 ALOYSIO TEIXEIRA PMDB
********* PARECER *... "'******

Emenda que introduz parágrafo ao art. 46, tns t t t umdo
poss1bi lidade de regime próprio para servidores policiais

O projeto já acolheu regra aplicável aos servidores das
três esferas de Governo em geral, dentro do pr-fnc ip to da iso
nomia de tratamento da coisa pública

Pela rejeição

2P01155-1 UBIRATAN SPINELLI PDS
********* PARECER *********

Apesar dos altos propósitos do nobre Constituinte, veri
ficamos que se trata de matéria com vinculação orçamentária.

Portanto, matér ra extr-a-ccnst ttucronat , obJeto de lei or
dinária

--------------~:~~~:._~:~~-~:~:~~~~-~~-~~:~:~::_:~:~~~-----------------------
2P01156-0 AIRTON CORDEIRO PFL
********* PARECER *********

Pela rejelção.
O "caput " do art. 117 do projeto sistematizado estabele

ce. "Compete pr tvat í vajnent e " - que deve ser completado pelos
itens I e I!. A emenda pretende modificar o item lI, sem a
tentar Que a competência privativa deve ser de algum órgão
Como está redigido ficaria

"Art 117 - Compete privativamente'
I -. ..

II - A alteração do número dependerá sempre
de iniciativa do Tribunal r-escect tvc-

Mesmo que se r-enumer-e o inciso, o texto constitucional
flcaria ln1ntel 19ível, na h1p6tese

2POl157-8 MARCO MACIEL PFL
******"'** PARECER *********

Pretende a Emenda alterar o item XI, letra "a", do artigo
23, que passaria a ser o seguinte'

Art 23-

XI - a)· _ os serviços de telecomunlcações.
A proposta torna abstrata e generica a competência da

União para explorar os serviços mencionados
Parece-nos mais especHica e objetiva a redação proposta

pelo Projeto
Opinamos pela rejeição da Emenda.

77

2P01158-6 MARCO MACIEL PFL
********* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
No. 2p0203B- 1

2P01159-4 MARCO MACIEL PFL
********* PARECER *********

Visa a emenda em apreço a dar nova redação ao art igo 10
e seus parágrafos, que dispõem sobre a cr racão e funcionamen
to de entidades sindicais e profissionais. A proposta cansa 
gra o princípio da pluralidade sindical, ao permtt t r- a ex í s 
t êncta de mais de uma entidade representativa dos trabalhado
res por categoria e base territorial, desde Que seu qua
dro de filiados atinja ao menos a um terço da categoria. e de

sindicatos por empresa, nos casos em que estas reunam mais de
cinco mil trabalhadores. A emenda introduz também a figura do
imposto sindical, equivalente a um dia de salário por ano A
arrecadação desse imposto seria distribuida entre sindicatos
federações e confederações, sem qualquer intervenção do Esta
do.

No que se refere ao instituto do imposto sindical. somos
de opinião que contradiz o pr tnc f pto de independência dos
sindicatos perante o Poder Púb1tco , inspirador de texto do
Projeto Se pretendemos uma estrutura sindical llvre, apof ada
exclusivamente nos trabalhadores Que dela participam. não
faz sentido fixar, na Constituição, o montante de um imposto
compulsório e os percentuais de sua distribuição pelos
diversos mvets da estrutura sindical

Quanto à plural1dade, parece-nos que a possibi 1idade de
criar sindicatos por empresa particularizaria a luta dos tra
balhadores e, consequent emente a enfraqueceria

Pela rejeição da emenda.

2P01160-8 EZIO FERREIRA PFL
*****"'*** PARECER ********'"

A Emenda visa a criar uma Comissão composta de nove mem
bros, originários do Legislativo. do Judiciário e do Executi
vo, para promover as comemorações do centenario da Proclama
ção da Repúbl ica e da promulgação da primeira Carta Republi
cana do Pa's

No desenvolvimento de suas atribuições a Comissão promo
veria estudos, debates e avaliações sobre a execução política
social, econômica e cultural do Brasil, podendo articular-se
com os governos estaduais e municipais e com instituições pú
blicas e privadas que desejem participar do evento.

Julgamos pertinente a inclusão da materia no texto cons
titucional, tendo em vista a tmpor-tãnc i a do evento centena
rio.

Pela aprovação, portanto.

2P01161-6 EZIO FERREIRA PFL
*******"'* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no. 2p01943-9.

2P01162-4 EOUARDO MOREIRA PMDB
**li<"'***** PARECER *********

A Emenda modifica a redação do inciso II do artigo 59.e,
com o respaldo do parágrafo 20 do artigo 23 do Regimento In
terno da Assembléia Nacional Constituinte, altera decorrente
mente a redação do inciso XVI do art 190 95 e do tnc i so IV do
artigo 23 do Projeto de Constituição "Ali.

Inicialmente, suprime do texto do inciso II do artigo 59
as expressões "a permitir que forças estrangeiras transitem
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente,
ressalvados os casos previstos em lei complementar". Com is
so, e1 imina a competência exclusiva do Congresso Naclonal pa
ra apreciar tal situação

Por outro lado, atribui ao Presidente da República a fa
culdade de permitir que forças estrangeiras amigas transitem
ou estacionem no território nacional

Finalmente, retira da União a competência na designação
de autoridades br-as í 1eiras para o comando das referidas for
ças estrangeiras

Pela aprovação.

2P01163-2 SEVERO GOMES
********* PARECER *********

Pretende a Emenda se suprima o inciso II do
artigo 182, pelo Qual se estabelece que o imposto
no inciso Iv desse mesmo artigo não mctda sobre
industrializados destinados ao exterior

Sem embargo das alegações constantes da justificação da
Emenda. entendemos que a inmunidade tributária em apreço a in-

da se justifica em razão da sua necessidade e f mpor-tanc t a pa
ra a pot ítica de exportações do Pa i s e,consequentemente, para
o comércio exterior e o balanço de pagamentos uaoa sua re
levância para a economia nacional, não convem que a referida
não incidência seja contemplada na lei or-dtnar-ta. a Qual pode
ser mais facilmente modificada.

Pela rejelção.

2POl164-1 SEVERO GOMES PMOB
********* PARECER *********Propõe, a presente Emenda. do nobre const t tuí nte Senador

SEVERO GOMES, a supressão do item V, do 12, do artigo 184,
que remete à lei complementar excluir da incidência do
imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros
produtos, além dos industrial izados

Em abono da proposição, alega não se poder "garantlr a
perpetuidade e a universalidade da isenção do Imposto sobre
serviços para as exportações", devendo a matéria ficar para
a lei ordinária.

Em que pese a cautelosa ponderação do ilustre
Constituinte, a exportação de serviços vem se tornando cada
vez mais importante para a nossa balança comercial A
imunidade em causa contribuirá para que t a i s exportações, de
grande interesse para o País, não só continuem, mas se
expandam, constituindo-se portanto em significativa fonte de
divisas.

Pela rejeição.
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2P01174-8 JAIRO CARNEIRO PFL
****"''''*** PARECER *******"'*Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à amenoa

n. 2PD0153-0

t: proposta a inclusão de dispositivo enumerando atos e
omissões de agentes aomtmst r-at tvos que passam a constitu
ir crime de responsabilidade, além daqueles previstos no
texto constitucional ou tipificados em lei

A proposta configura uma ampliação do conceito de crime
de responsabilidade, alçando á categoria de del itos que con
figuram crimes contra a admtrn s tr-acão pública ou falhas admi
nistrativas, pass tve í s de correção e punição no âmbito da
própria administração públ ica.

Ademais, o crime de responsabilidade é um delito cometi
do por agente próprio, no exer-ctcro de função sscecrr tca
e que tem fôro e processo especial.

Isto posto, somos pela rejeição da Emenda.

2P01175-6 JOSE THOMAZ NONO PFL
*****"'*** PARECER ****"'****

A presente emenda visa instituir a criação, em cada Capi-
tal de Estados e no nrst r t tc Federal, de um Tribunal Regional
do Trabalho. Jtustifica o nobre Constituinte que se tal dt spo
s1tivo existe para a Justiça Eleitoral (art 143 do Projeto,
por que não se faz o mesmo com a Justiça do Trabalho

Ora, sabemos que devido à grande extensão do nosso país, é
impossível que se matenha atuantes todas unidades que pres
tem serviços jur\dicos em toda a seoer-acãc . mormente no que
diz r-aspe i to aos Tribunais Regionais do Trabalho

Por outro lado, o Poder Judiciário não dispõe de recursos
humanos para dotar todo o pa.is desta prestação jur-tsurctonat •

Em assim sendo, somos pela rejeição da presente emenda

PFL2P01173-0 JAIRO CARNEIRO
**lk**"'*"'* PARECER "'*****"'**

2P0117B-l JOSÉ THOMAZ NONO PFL
**"'****"'* PARECER **"'******

A Emenda de no 2P01178, que dâ nova redação ao artigo
184 do Projeto de Constituição liA", alterando e supr rmtndo
outros õ t spos t t tvos correlatos do mesmo Projeto, apresenta
três pontos fundamentais.

1 - suprime o 10 do artigo 184, do Qual consta a
faculdade de os Estados e O Distrito Federal tnst t tutrem adi
cional ao imposto de renda, incidente sobre lucros, ganhOS e
rendimentos de cac rt a l , ate o 1im1te de 5~ do impOSTO pago à
União, tanto pelas pessoas f~sicas quanto pelas pessoas JU
rídicas,

2 - institui um amplo imposto sobre operações r-e l at tvaa
à ct r-culação de mercadorias e â prestação de serviços de
Qualquer natureza - ICMS, com a consequente supressão dos im
postos rnuntctpa t s , previstos no Projeto sobre "vendas de com
bust tvets 1iquidos e gasosos a varejo, exceto óleo d\esel M

(art 185, lII) e sobre "serviços de qual que natureza, defl
nidos em lei compl ementar-" (art. 185, IV),

3 - elevação de 25 para 30 por cento da par-t tcrpação dos
Municípios no pr-oduto da arrecadação do tmpcst o estadual so
bre operações relativas à circulação de mercadorias e à pres-
tação de serviços (art. 187, IV do Projeto), como forma
de compensá-los pela perda dos impostos pr-evi s tos nos itens
III e IV, do art. 185, do Projeto

A instituição, pela Emenda em tela, desse ICMS compreen
sivo, necessita dos seguintes ajustes normativos, que a Emen
da apresenta.

1 - extensão da "nãc-tnc ídêncta'' do ICMS também sobre o
perações que destinem ao exterior "servlços" (art. 184, 10,
rr , lia", do Projeto, ao lado da não-incidência de Que já
gozam os produtos industrial izados);

2 - supressão da referência ao inciso lU do art. 185,
constante do 11 do art. 184 do Projetai

3 - supressão dos ao e 40 do art. 185, Que regUlam,
no Projeto, o imposto sobre venda a varejo, contra o qual
se insurge a Emenda em tela.

Esse conjunto de alterações constantes da Emenda ora
analisada não pode ser acolhido Com ere r to , o sistema de
discriminação de competências trnpos t t ivas e de repartição de
rendas tr rbut ár-tas , entre as esferas federal, estadual e mu
nicipal de poder, incorporaao ao Projeto, decorreu de um
longo processo de consulta e de efetiva negociação, não 56
entre as forças pcl t t tcas representadas na Assembléia Nacio
nal Constituinte, como entre as representações aos Estados e
dos Munic\pios, de todas as regiões do Pais. O cao rtuio do
Sistema Tributário constante do Projeto resultou de um
grande consenso nacional entre todas as partes federativas
interessadas, obtido com a participação ampla e livre de qua
se todos os membros da Assembléia Nacional Constituinte.

A Emenda modifica, desequil tbr-anoo-a, a equação resultante
do entendimento amplo, generoso e supr-apar-t idárlo que mar
cou a elaboração conat t tuc iona l deste cap i tuto do Projeto. A
demais, no mérito, o sistema tr tbutar to consensualmente cons-
truido no Pr-ojeto procurou garant H - como nunca dantes

2P01176-4 JOSÉ THOMAZ NONO PFL
"''''*****'''* PARECER *********Emenda ao art. 44, para incluir no seu 5. a seguinte

expressão. "sendo estes iguais ou superiores aos da inflação
ver te tcaõa no per\odo."

O texto do parágrafo em questão já contém í mp'l í ct ta a
idéia de Que a revisão tmot ica Questões relativas à erosão da
moeda entre as muitas pas s ive í s de ocorrências.

Pela REJEIÇÃO-----------------------------------------------------------------------------
2P01177-2 JOSÉ THOMAZ NONO PFL
********* PARECER **"'***"'**

A emenda propõe nova redação ao paraçr-afo 18 do art i90
60 do projeto, tornando poss tver a trrent i r tcaçâo cr-f mmat ,
"para fins de instrução nas investigações", antes do trânsito
em julgado da sentença condenatoria.

O escopo do dispositivo, se acolhida a emenda, ficará
inteiramente desvirtuado, pois o mesmo visa preservar as pes
soas de eventuais constragimentos com a identificação cr-tmr
na l antes da sentença condenator ta passada em julgado

Pela rejeição

2PD1165-9 SEVERO GOMES
***"'***"'* PARECER *********Pela rejeição. nos termos do parecer à Emenda nr . 2P1164

2P01172-1 JAIRO CARNEIRO PFL
********>f< PARECER "''''*****'''*

Pela rejeição
O art. 136 do projeto da Comissão de Sistematização de

termina que lia lei fixará o número dos Tribunais Regionais do
Trabalho e respectivas sedes e instituirá as Juntas de Conci
liação e Julgamento, podendo, nas comarcas onde forem rnst t 
tu idas , atribuir sua jurisdição aos Ju1zes de direito". O
Projeto possibilita a criação, 'por desmembramento de Regiões
atualmente existentes, de novos Tribunais Regionais do Traba
1no, com sedes nas capitais de Estados a serem definidos". F
f ac í l i ta, mais ainda, quando atribui competência à lei ordi 
nar ta, em vez de exigir le t complementar, imprópria à situa 
ção ,

2P01168-3 EVALDO GONÇALVES 0FL
****"'**** PARECER **"''''**''''''*

A proposição em análise tem por objetivo acrescentar ao
projeto de Constituição (A), Titulo VIII, liDa Ordem Sacial",
o seguinte ar-t tço- Mas investimentos financeiros feitos em
favor da educação, em qualquer de suas formas, por pessoas
jurídfcas de Direito Privado, serão descontados, 1ntegralmen
mente, do Imposto de Renda devido".

Em abono da medida nt et tada , argumenta o autor, em sua
justificação, a importância do investimento na educação, como
fator de desenvolvimento social e econômico. Considera ainda
que o estabelecimento dos estlmulos fiscais de que trata a
Emenda significa uma das soluções para as nossas carências
educacionais.

é matéria a ser tratada em legislação aspecf f í ca , Pela
rejeição.

-1.

----------------------------------------~-----------------------------------

2POl171-3 JAIRO CARNEIRO PFL
*"'*****"'* PARECER *******"'*

Pela rejeição As matérias orçamentárias, pela natureza
dmârrn ca da administração oúbt rca, são melhor contemotacas
na legislação ornmar-ra.

2P01169-1 EVALDO GONÇALVES PFL
**"'****"'''' PARECER "''''''''''*''''''''''''

A presente emenda fixa em 5 anos os mandatos dos futuros
Vereadores, Prefeitos, Deputados Estaduais, Deputados Fede
rais, Governadores e Presidente da República, e em 10 anos os
mandatos dos atuais e futuros Senadores, mantida a renovação
de 1/3 e 2/3 das vagas do Senado, de 5 em 5 anos; e prevê a
realização de eleições gerais em 15 de novembro de 1989.

Entende seu autor que a oportunidade é única para que se
tente co tnc tcênc í a geral de eleições no Pa\s, em tocos os nr
ve í s , com a unificação elos mandatos, sendo pouco recomendável
a realização de eleições em 1988, com a responsabi l tdada que
temos pela atualização C/e nossa estrutura jur~dico-const1tu

cional. Além disso, o alongamento de alguns mandatos, indis
pensável à coincidência, será compensado pelo encurtamento
de outros (os Deputados Federais, Estaduais e os Governadores
perderiam um ano de seus mandatos)

Em que pese os elevados propósitos de seu autor, não po
demos apoiar a emenda apresentada, pois julgamos que a pror
rogação de mandatos, em qualquer ntvet e sob qualquer pretex
to, é inoportuna para o Pais e indefensãvel ante a população

Pela rejeição.

2P01170-5 EVALDO GONÇALVES PFL
"'******** PARECER *"'***"'***

Temos opinião formada, contrária, â legislação do jogo
no Pa í s , a qualquer pretexto. Por coerência, somos, portanto,
pela rejeição da presente emenda.

2PO1166-7 SEVERO GOMES PMOB
********* PARECER *********

A presente Emenda, do nobre Constituinte Senador SEVERO
GOMES, propõe a supressão da at tnaa "a" do inciso Il do 10
do artigo 184. que exclui da incidência do ICMSTC as
operações que destinem ao exterior produtos industrializados.
sxctus tve 05 semi-elaborados. definidos em lei complementar.

Em abono da proposição, alega não se poder Ilgarant1r a
perpetuidade e a un1versal1dade ll da isenção de que se trata,
"para as exportações, 1nscrevendo-a na Constituição 11

Em que pese a cautelosa ponderação do 11ustre
Constituinte, a imunidade em tela tem-se evidenciado COITO
forte es't imu'lo às exportações de manufaturados, e,
consequentemente, ao desenvolvimento e expansão do nosso
parque industrial, pr-op tcf ando ao Pa~s significativos
super'áv t t s em nossa balança comercial. Suprimi-la seria criar
expectativas e temores em sentido contrário aos interesses e
necessidades nacionais, num momento em que o Brasil enfrenta
conjuntura de grandes dificuldades, em decorrência de vultosa
d1vida externa

---------------~~~:_~:~:~~~~------------------------------------------------
2P01167-5 EVALDO GONÇALVES PFL
********* PARECER *********

O í tustre Constituinte Evaldo Gonçalves reapresenta E-
menda que ofereceu nas fases anteriores. Pretende acrescentar
itens V e VI ao artigo 74, para permitir às associações dos
Munic~p1os sr-as t leiros e às Associações de Vereadores do Bra
sil a trn cf at tva de propor emenda a Contituição Federal

O nosso entendimento permanece inalterado. no Estado Fe
deral, os Munic1ploS não são Unidades da Federação. Apenas as
partes devem ter o direito de propor alterações na Carta Po
1aica do todo. Referidas Associações, inobstante o ner-s ta
tente empenho do ilustre Constituinte, devem concentrar seus
esforços para que tenham o direito de propor modificaç5es na
na Carta Pol í t tca da Unidade da Federação a que pertencem

Pela rejeição.

----------------------------------------------------------------------------



na h t stor í a do Direito Pátrio - os direitos do contribuinte"
harmonizando-os com os imperativos da justiça social e do bem
comum Por essa razão, somos pela rejeição da Emenda apresen-;
t ada , no que concerne a seus pontos essenciais

No que tange à regulação constitucional em si mesma do
ICMS, a Emenda em exame propõe três alterações, a saber:

, - suprime da tnctdêncta , pelo ICMS. as 11 operações de
cr-ed i to relativas à circulação de bens de consumo ou presta
ção de serviços, para o consumidor f' í na l " (art 184, 10, I,
"a"):

2 - confere. de forma compulsória na Constituição. ao
ICMS, caráter seletivo, em função da essencialidade das mer
cadorias e dos serviços, quando o Projeto' (art. 184,

40.) admite a seletividade do imposto apenas em caráter fa
cultativo; e

3 - retira a possibilidade de lei cOfl'Iplementar vir a es
tabelecer outros casos de não-incidência do ICMS nas exporta
ções, além daqueles já expressos no ar-t . 184, 10, II, "au,
do Projeto (pr-odutos tndustr ta l f zados e inclusive os semi
-etacor-acos definidos em lei complementar)

Entendemos improcedente a pr tmetr-a das alterações propos
tas pelo Constituinte JOsé. THOMAZ NONO, não só por abr-ançer
um setor da economia que não se inclui no âmbito dos impostos
sobre o valor adicionado, mas tambem per vir a penat tzar- f í a
calmente os segmentos mais humiIdes dos consumidores brasi
leiros, além de retirar da União, via IOF, um poder-oso ins
trumento de política monetar1a e financeira

Quanto às duas outras alterações, manifestamos posição
cont r-ár-ta . a pr í meí r-a delas por limitar a autonomia dos Esta
dos. pr-aoar tn tnoo a seletividade do ICMS, refel"entemente a um
imposto que se reveste, primariamente. de função fiscal, a
última, por assusur uma atitude apr tor tsta e dogmática numa
área suscet ive l de tantas flutuações e mudanças, como a do
comér-cto exterior' a exigência de lei comptementar- para con
cessão de isenções nesse t er-r-eno, se nos afigura ja uma pro
teção suficiente aos direitos dos Estados e do Distrito Fede-
ral I

As regras do Projeto sobre a flxação das at tquotas
do ICMS, questão tnsepar-ave t da competência do Senado Federal'
em matéria do ICMS, mereceu da presente Emenda, também três
propostas de alteração: I

1 - supressão da ex1gêncla de 2/3 dos senadores para a
apr-ovação das al i quot as aplicáveis às operações e prestaçõesl
interestaduais e de exportação ( 50. do art 184 do Projeto;;

2 - obr1gatol"iedade de o Senado Fedel"al fixaI" as a l tquo-'
tas mínimas do ICMS nas oper-ações internas (modificando o
cunho facultativo da intervenção do Senado federal e a exi
gência da aprovação por 2/3 das seus membros, conforme consta
do Projeto,

3 - supressão da I"egra pela qual, "salvo deliberação em
contrária dos Estados e do ut st r-t to Federal. as ai 'quotas tn
ternas do ICMS não poderão ser inferiores às ar iquotas pre
vistas para as operações interestadua1s" ( 70, do art 184,
do Pl"ojeto

Esse mecanismo de fixação de al iquotas do ICMS - visto
tratar-se ele de imposto de dimensão nacional - é, do ponto
de vista pol Hico, extremamente delicado. À semelhança dO que
ocorreu nos tr-ês pontas fundamentais suscitados na Emenda em
questão, essas regras foram objeto de um acor-de entre todos
os setores envolvidos nessa matéria, r-azão pela qual não é
prudente, nem conveniente, modificar a solução encont r-ada, à
custa de muito esforço, e que agora se pode considerar já
consolidada. Ademais, na rnér-t to , a fórmula consaçr-ada no PI"O-
j eto nos par-ece a ma1s adequada e a que me1hor consu 1ta
aos tnt er-esaes mais gel"a1s da Federação ar-as t te í r-a Pronun-
ctamo-nos , portanto, pela rejeição da Emenda nos três pontos
agol"a foca 11zados

A Emenda em apr-eço dá nova redação ao 20. do ar t . 184
do Projeto, visando - pela menos assim nos parece - o seu
aprimoramento r-sdactonat . Quanto ao parágrafo seguinte, a
Emenda estabelece expressamente a necessidade de iniciativa
do Presidente da República ou de 1/3 dos senador-es , à valida
de de resolução do Senado Federal que pretenda estabelecer os
limites máximos desse imposto (a ser-em observados pelos Esta
dos)

Entendemos nesse ponto também que a matéria está adequa
damente tratada pelo Projeto, tanto na forma r-edacf ona l
do 20. do art 184, quanto no silêncio refel"ente ao poder
de iniciativa da Resolução apta a fixaI" os tetos do imposto
de transmissão "causa-mortis" e de doação. Opinamos, igual
mente aqui, pela manutenção do texto do projeto

Ante o exposto, não obstante os aspectos positivos da
presente Emenda, opinamos pela sua rejeição

2P01179-9 JACY SCANAGATTA PFL
*"'*****"'* PARECER *******"'*

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no. 2P00163-7----------------------------------------------------------------------------

2P01180-2 JACY SCANAGATTA PFL
********'" PARECER "'>fI*"'''''''**",

Pretende a Emenda se substitua, no inciso III do 31"t
170, o conceito oe "valorização" do imóvel pelo da seu "bene
f~cio li, na definição do pressuposto legal da contribuição
de melhoria. Além disso, acrescenta à def1nicão o r-equts rto
de um l tmt t e total à imposição desse trlbuto. equ1valente à
despesa realizada pelo Poder Publica.

Relativamente à substituição do conceito de "va lor í za-
ção" pelo de "trener tc iov , trata-se de matéria de pouca r-e
levânc1a substantiva, dispensável à eficaz aplicação do d1s
pos t t lvo.

No que concerne à adição de 1imite total para a contri
buição, trata-se de matér ta a ser- l"emet1da à legislação com
plementar, não sendo aconselhável sua inclusão no texto cons
titucional.

Pela rejelção.

2P01181-l JACY SCANAGATTA PFL
***"'****'" PARECER ****... ****

Pela rejeição, em face de aprovação da emenda 2pOO976-0.
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2P01182-9 JACY SCANAGATTA PFL
*"'*"''''**** PARECER *********

Suprime a emenda as expressões "e as empr-esas de peque-
no por-te", bem assim "e cr-edt t i c tasv , do art. 212

Cabe observar que as duas expr-essões, "microempresas 11 e
"empr-esas de pequeno porte", tem significados dtver-sos , deri
vados dos tamanhos e faturamento dessas. noutea parte , a ex
pressão "e cr-edt t í c í as" está I"eferida ao tr-atamento jurtdico
diferenciado de que ser-ão objeto essas empresas, que em últi
ma análise também visa à r-eduçâo das suas obrigações de cr-ê
dito, por tnter-mec to de custos menores nos financiamentos

Pela rejeição.

2P01183-7 ALEXANDRE COSTA PFL
**... ****** PARECER *****"'*"'*

A Emenda respeita o d11"sito reconhecido quanto às
serventias da foro judicial, na figura do t t t ut ar , subst1tuto
to do t1tular da aludida serventia, que passara a ser estati
zada

Pela aprovação.

2POl184-5 HAROLDO SABÓIA PMDB
"'*"' ... *"'**'" PARECER "'*******'"

Tem por objet ivo a presente Emenda a fixação, em 10. de
janeiro de 1989, do término do mandato do a.tual Pl"es1der.te oa
República A par disso e em decorrência da antecipação
proposta, prevê a Emenda que a eleição para o mandato
pr-es iuencta t subsequente será realizada em 3 de outubro 1988.

Justificando a presente proposição, diz seu nobre Autol"
que seu objetivo pr-ectpuo é raeer- coincidir o término do
mandato presidencial com o término do exer-ctcto f1nanceil"0.

acor-r-e que a apr-ovação da pr-esente proposta tmpt tcar-ta
não s6 na r-edução para menos de quatro anos do mandato do
atua) Pres'dente da Repúbl1ca - o Que, convenhamos, não se
justificaria de forma alguma - mas anteciparia de mu1to a
data das eleições presidenciais, dificultando o processo de
al"regimentação e escolha dos cand1tados cujos nomes devam ser
levados à deliberação dos eleitores.

Cabe refer1r, face à justiflcação da Emenda. que ê
equtvoca a ae t r-macâo de que o Pl"ojeto omita quanto à data da
realização das pr-óx tmas eleições Presidenciais e das eleições
mun1c1pals O Projeto é enfàtlco a propósito, Veja-se que O
CAPUT do ar-t 91 afirma deverem ser real tzaoas as ele'ções
presidenciais unoventa dias antes do tél"mino do mandato
pr-estdenc í a t " e o caput do art. 34 prevê devam as eleições
para Pl"efe1to ser realizadas quar-srrta e cinco dias antes do
tér-míno da mandato do antecessor- Como as eleições para
Prefeito e ver-eador-es são simultâneas e os atuais mandatos
terminarão em lo. de janeil"o de 1989, (art 40. 20. do
ato das Disposições Gerais e Transitórias). tem-se, por
consequénc1a, firmadas as datas das f'utur-as eleições munici
pais.

Pelas precedentes r-azões , somos contrário à apr-ovação da
Emenda

2POl185-3 HAROLDO SABÓIA PMDB
"'*"'**"'*** PARECER *"''''******

Pela rejeição, nos termos do par-ecer- oferecido à Emenda
no. 2PDD352-4.

2P01186-1 HAROLDO SABÓIA PMDB
********* PARECER *****"'***

Pretende o autor reduzlr a ldade mlnlma do Prefe1to de
vinte e cinco anos para vinte e um anos.

Nessa idade. o jovem ainda não está amacur-ectco para ex
cercer cargo e1et ívc execut tvo,

Pl"opõe, também, nova redação para o 90. do art 16, com
a qual não concordamos, pois a ineg1bilidade por parentesco ê
muito lmportante para a moralldade e a l1sura do ple1to

Pela rejelção.

2P01187-0 FLORESTAN FERNANDES PT
********* PARECER *"'***"'***

A Emenda propõe o acr-ésctmo de novo snctsc ao art1go
240, com o objetivo de garantir, através de ações compensat6
r t as , a igualdade de cpcr-tuntoades ecucactcnats às crianças e
jovens car-ent es ,

O proponente justifica a inovação mostrando que as de
sigualdades econômicas e sociais condicionam o aproveitamento
das ooor-tuntoaces educacionais, ou seja. os menos iguais na
sociedade carecem de compensações e vantagens para aproveitar
das oportunidades educacionais. de dil"e1to ofel"ec1das a todos.

A garantla de 19ualdade de oportun1dades ecucactonats
jà se encontra plenamente afirmada no cr tnctp tc da democratl
zacão do acesso e da permanência na escola, constante no item
1 do parágrafo (mico desse mesmo artigo 240.

O netator- vota, por-tanto. pela rejeição da Emenda.
Pela rejeição.

2P01188-8 FLORESTAN FERNANDES PT
"'***"'**** PARECER *********A Emenda propõe a inserção de novo inciso no artigo

241, a fim de est tmutar-ise a difusão e o incentivo de pr-á >

t i cas de )azel" social.
O proponente justifica a inovação mostr-anco que nossa

cuj tur-a é pobre no que se I"efere ao el ementa 1úd1co, tão es
sencial par-a o equt t ~bl"io da vida, sobr-etucc Quando o tazer- é
oferecido em centros de trrteeesses pr-óxtmos dos locais de mo
radia.

Embora touvávaf s os mot1vos aduzldos pelo proponente
para 1nserção da d1retr1z sobre dlfusão e lncent1vo de pr-ãtt
cas sociais de lazer, a matéria se adequa melhol" ao COl"pO da
legislação cr-df nár t a ,

O relator vota pela reje1ção da Emenda-----------------------------------------------------------------------------
2P01189-6. FLORESTAN FERNANDES PT

\ ********* PARECER *********
\ Pela rejeição, considerando que centr-ar-ta a cr tentação
, geral do Projeto de Constituição a, inclusive, da emenda co

letiva per t tnente ao assunto, vez que pretende per-mtt tr- mais
um t ",po de vincu)ação de receita.



2P01190-0 FLORESTAN FERNANDES PT
********* PARECER *****'#:***

propõe-se a adição de novo artigo ao cact turc Da Ciência
e Tecnologia estabelecendo prioridade à organização racional
do espaço, à expansão da engenharia bloqu~m1ca, dos aparatos
eletrônicos, da informatização e da energia nuclear de fins
produtivos e â utilização intensiva do planejamento em escala
pública e privada, com o objetivo de promover o desenvolvi
mento e a melhoria das condições de vida do povo.

Não obstante o inegável mérito da proposta. considera-se
que seu conteúdo já esta abr-1gado nos dispositivos que com
põem o referido cap t tu lo A especificação de prioridades num
comtntc sujeito a tão grandes e velozes transformações, como
é o da ciência ~ tecnologia, cabe, com maior propriedade, em
planos de desenvolvimento que têm horizonte t empor-al menor do
que uma Constituição

Pela rejeição.

2P01191-B BENEDITA DA SILVA PT
********* PARECER *"''''******

A Emenda versa sobre a 20. da Artigo 263 e determina
que o casamento poderá ser dissolvido apenas pelo desejo de
qua 1quer um dos cõnj uges

Na Justificativa, a Parlamentar r-epucía a interferência
da lei em um assunto que considera somente do interesse do
casal

Consideramos, no entanto, que é indispensavel um prazo,
mesmo pequeno (um ano), para que os cônjuges possam meditar
sobre sua decisão de separação.

Com a Emenda, qualquer desavença natural e passageira do
casal resultaria em dissolução do vínculo.

Somos pela rejelção.

2P01192-5 BENEDITA OA SILVA PT
******** ... PARECER ...*... ****"'*

Esta Emenda fOOdjflcatlva altera o Arti90 253,
introduzindo definição sobre a "família", cons rder-ada como
o núcleo consr itu1do pelo casamento ou união estável

Determina, também, que a fam~ lia tenha proteção especial
do Estado, a qual se estenderá à entidade famil rar- formada
por qualquer um dos pais ou responsável legal e seus
dependentes, consangu1neos ou não

A Emenda. é justificada com base no direito de exer-crc to
pleno da cidadania em caráter igualitário, em todas as
esferas da vida. social, inclusive na familiar.

Entende ser necessário definir, na sua amplitude, a
constituição da fam11ia, considerada, como expõe a Emenda,
pelo casamento ou pela união eat ave l

Entretanto, t odas as Constituições de paj ses socialistas
e capital istas consagram, Quanto à fam' lia. a tnst í tu íçãc do
casamento

A denominada "un í ão estável 11 poderá existir de fato,
nunca de direi to, e sempre podera e deverá ser transformada
em casamento.

Face ao exposto, somos pela rejeição.
__Cabe assinalar, por derradeiro, que a proposição em tela
conflita com a emenda 2p01564-6 oferecida pelo ilustre Sena 
dor Nelson Carneiro e por nós acolhida

2POi193-4 BENEDITA DA SILVA PT
.*"'... *... "''''* PARECER "'*"'''' ... ''''''.'''

A emenda da ilustre Constituinte estabelece que "s ão as
segurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direi 
tos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XII, XIV, XV. XVI •
XVII, XVIII e XXI do artlgo anterior, bem como a integração á
previdência social"

As razões alinhadas pela ilustre Autora justificam ple 
namente o acolhimento da emenda.

Pel a aprovação.

2P01194-2 BENEOITA DA SILVA PT
***......** PARECER "'**••• "'.*

A Emenda objetiva incluir, no texto Constitucional, uma
prolblção para o Brasil de manter relações dlplomátlcas ou
de firmar tratados, acordos ou pactos com pa i ses que adotem
pol í t tcas oficiais de discriminação racial.

A nustre autora entende que o dispositivo e indispensá
vel na Constituição do Brasil, que e a segunda nação negra do
universo.

Não acolhemos a Emenda. Assim como no Chile do General
Pinochet, na África do Sul deve permanecer aberta a Represen
tação do Brasll para ajudar a causa de liberdade e da igual
dade ent re os homens.

Nós estaremos lá, quando chegar a hora da verdade e da
justiça Nenhum tratado, acordo ou pacto será aprovado pelo
Congresso Nacional com países que adotem oficialmente a dis
criminação racial.

Pela rejetção.

2P01195-1 EOUAROO JORGE PT
****"''''*'''''' PARECER *********Nas disposições transitórias. o projeto de Constituição

estabelece que a ampliação dos benef~cios previdenciários,
prevista no texto do Projeto, far-rae-ã de conformidade com
plano a ser elaborado pelo Poder Executlvo, que deverá defl
nir os critérios de concessão dos baner í ctos , as fontes de
custeio correspondentes e os prazos de adoção das medidas que
poderão ultrapassar cinco anos.

O autor da Emenda pr-opr-õa que o prazo act ma refer i do se
ja dtmtnuroo para um ano

A nosso ver, trata-se de prazo extremamente ex~guo para
a complexidade e ampl itude das medidas que deverão ser imple
mentadas no âmbí to da SegUrldade Soclal.

Assim, opinamos pela rejeição da presente Emenda.

2P01195-9 EOUAROO JORGE PT
******"''''* PARECER *******.'"

Pretende o autor que se acrescente, à Seção relativa à
saúde, um artigo contendo seis itens e um parágrafo único,
todos eles tendentes a assegurar ao trabalhador o cumprimento
dos oireitos que lhes são conferidos no inciso XIX do art
70. do Projeto.

80

Conforme argumenta, ditos d t spos t t tvos seriam baseados
em proposta de emenda que contaria com o apoio das centrais
sindicais e de centenas de sindicatos.

Todavia, o próprio <caput ' do artigo proposto, tanto
quanto as mmúctas dos dispositivos, estão a indicar o seu

~~6~;~~ iâ~ár:~ ~~~1~:~i~~g~~:~~~~~~~~t~O~0~~~ge~:S: in~~:
pensáveis instrumentos de atuação para que os direitos cons
titucionais dos trabalhadores não permaneçam como Simples fi
guras de estilo

Protanto, pela rejeição.

2P01197-7 EDUARDO JORGE PT
"'****... **'" PARECER ****"'."'''''''

Pela rejeição, face aos pareceres exarados nas Emendas
nos. 2P01B15-7 e 2p01904-B.

2P0119B-5 EOUARDO JORGE PT
*****"'**'" PARECER "'***"' ... "'**

Pela rejelção, face á aprovação da Emenda no. 2p00339-7.

2P01199-3 LEZIO SATHLER PMDB
"'*******'" PARECER ******"'**

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
No. 2P 00577-2.

2POi2oo-t aLIVIO DUTRA PT
***"''''''''''** PARECER *********

"Pela rejeição, n05 termos do parecer crer-ecrco à Emenda
de no. 2p01242-6".

Pela rejeição

2P01201-9 OLIVIO DUTRA PT
***"'*"''''** PARECER ***"''''****

"Pela rejeição, nos termos do parecer ofereciOo ã Emenda
co 1et i va no 2p02038-1 " .

2P01202-7 OLívIO OUTRA PT
********* PARECER *********

Visa a emenda em apreço a inserir no capt tuto n, do
Titulo II do Projeto, novo artigo que assegura a participação
dos trabalhadores, nas decisões relativas à absorção de no
vas tecnologias pelas empresas em que trabalham.

Tal nar-t t c ípação dar-se-la medlante integração de comí s
sões par tt ár-eas , cuja função seria o exame dessa questão.

O esp tr-f t o da proposta é de justiça. Não pode o traba
1hador permanecer alheio a decisões que afetarão direta.mente
seu emprego, e, em consequêncta , a própria sobr-evtvêncta , Pa
rece-nos, contudo. que a matéria não pertence ao âmbito cons
t í tuc tonat , devendo ser objeto de negociação entre as partes
e, nos seus aspectos mais genéricos, de legislação ordinária.

pela rejeição da emenda.---------------------------- .._----------------------------------------------..
2POi203-5 OLíVIO OUTRA PT
****"'**"'* PARECER "'.***"'... **

E lntenção do autor tnser tr- no capttuio rr , do r ttuto II
do Projeto, artlgo que assegura à entidade sindical a poss í -

bi1ldade de defender os lnteresses e dlreHos da categorla
que representa, individuais ou coletiVOS, inclusive como
SUbstituto processual em questões jur~dicas ou administrati 
vaso Garante, da mesma forma, o direito à formação de comis
sões de t r-aba1hadores por loca1s de t r-aba1ho e ao acesso dos
dirigentes s índtcats às insialações das empresas.

O 30. do Art 10 do Projeto define, expressamen-
te, a defesa dos interesses e direitos da categoria, indivi 
duais ou coletivos, como tncubêncta da entidade sindical .
Assegura-lhe também, o direito a agir como substituto proces
sual. No que se refere, contUdo, à formação de comissões de
fábrica e ao acesso a locais de trabalho, somos de opinião
que a matéria deve ser regulada, caso a caso, pela negoclação
entre as partes interessadas. Normatização de carater mais
geral poderá inclusive ser objeto oe lei or-dtnãe ta , mas o
texto constitucional deve garantir apenas o pr tnc'íp to da
livre organização profissional e sindical e alguns mecanismos
tndt spensáve t s a sua concr-et tzação

Pela rejeição da emenda.----------------------------------------------------------------------------.
2POi204-3 JOÃO PAULO PT
*******"'''' PARECER ***"'***.*

A emenda sob exame tem por objetivo acrescer ao artigo 70.
do Projeto, novo inciso que assegura ao trabalhador o direito
de formal" comissões par local de trabalho e garante a seus
inte,grantes a proteção legal reservada a dir1gentes sindi-
cais

A organização em comíssões por local de trabalho é. sem dú
vida, benéfica para o trabalhador, sob qualquer ponto de vis
ta. No plano pessoal cosss tbt t í ta o incremento da consciência
de sua situação e da própria empresa em que trabalha. No
plano coletivo, ao tornar mais rápida a coauntcação entre a
base e a direção sindical, torna sua entidade mas representa
tiva e, consequentemente, mas forte.

É nossa opinião, contudo, que a matéria deve ser objeto de
acordo ou convenção coletiva. fruto da negociação entre as
partes, antes que norma constitucional. A prática da negoci
ação poderá mesmo traçar os parâmetros para a futura legisla
ção que, no entanto, deverá acompanhar, com a flexibi 1tcace
que lhe é própria, a evolução das relações tr-anatntstas.

Pela rejelção da emenda.----------------------------------------------------------------------------
2PO1205- 1 JOÃO PAULO PT
****"''''*** PARECER ****"'****

Pela rejelção nos termos do parecer oferecldo á Emenda
n 2P01B19-0.

2P01206-0 JOÃO PAULO PT
"'*****"'.'" PARECER **...*"'****

Visa a emenda em questão, acrescentar ao art. 137. do Pro-
jeto de Constituição "Ali. mais um parágrafo, em que pede o
lmedtato cumprlmento de dectsões Normatlvas da Just í ça do
Trabalho

Trata-se de preceito, ao nosso ver, tnócuc, vez que o ri
to processual prevê normas outras Que não permite o imediato
cumprimento de uma decf são, tais como recursos, embargos,
etc r



Desta manet r-a, a aprovação da presente emenda traria em-
baraços ao Poder JUdiciário.

Portanto, somos pela rejeição da emenda.----------------------------------------------------------------------------
2P01207-8 JOÃO PAULO PT
********* PARECER ****"'****

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
coletiva no. 2p02038-1

2P01208-6 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
***"'*"'*"'* PARECER **"'******

A presente emenda, embora os altos propósHos do nobre
Constituinte, conf11ta com a Sistemática usada para a elabo
ração do "caput " do art. 148, em fases anteriores

Ao nosso ver, cabe a Just iça Ml1Har se envolver em todos
os assuntos definidos pela lei como crimes ml1Hares, isto
quer na área c tvt t como na ml1Har.

Portanto, tirar essa prerrogat 1va do âmbito ml1itar, seria
incoerência com os preceitos já definidos anteriormente

Isto posto, somos pela rejeição da emenda._---------------------------------------------------------------------------
2P01209-4 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
********* PARECER *********

Objetiva a Emenda dar nova redação ao 20 do art 182,
a fim de se lhe acrescentar que, para efeito de tributação,
será considerado todo tipo de ganho ou rendimento, inclusive
a valorização patrimonial real, na forma da Lei

Apesar de correto o acréscimo da expressão proposta,
entendemo-lo desnecessário porque, ao preceituar que o
imposto de renda será informado pelos critérios da
generalidade, universalidade e progressividade, o supra
citado df spos í t tvo já traz ímpl icf to em si que todas as
espécies de ganhos ou rendimentos deverão sofrer a incidência
do referido tributo

Pela rejeição.._---------------------------------------------------------------------------
2P01210-B VIRGíLIO GUIMARÃES PT
********* PARECER *********

A emenda dispõe sobre a criação de um conselho, composto
de usuãr tos e sevidores, para acompanhar a atuação da admi
nistração pública

Trata-se de mecânica operacional, cuja regulamentação
compete à lei ordinária, segundo os cr-tnctp tos gerais estabe
lecidos no texto 'Constitucional

Opinamos, consequentemente, pela rejeição da Emenda.----------------------------------------------------------------------------
2P0121l-6 VIRGíLIO GUIMARÃES PT
********* PARECER *********

A presente Emenda, do l1ustre Constituinte VIRGILIQ
GUIMARÃES, propõe substituir-se, no 30 do art1go 184, a
expressão "não excederão 11 por "não serão inferiores ao",
transformando, assim, o 1imite, a estabelecer-se em resolução
do Senado, para al i quot as do imposto estadual sobre
transmissão "causa mortis" e doação de quaisquer bens em
direitos, de máximo (teto), em rmntmc (piso)

O sentido da proposição, é, pois, obrigar os Estados a
exercitarem com rigor a competência que lhes é deferida

O limite máximo previsto visa a proporcionar maior
segurança aos contribuintes contra eventuais excessos dos
Fiscos dos Estados, sempre ávidos por maiores recursos,
devendo por-t anto ser mant i do.

---------------~~~~-~~~:~~~~------------------------------------------------
2P012l2-4 IRMA PASSONI PT
********* PARECER *********

A Emenda apresentada propõe uma flexibi t í zação das dis
posições const itucionais referentes á pot Hica tarifária do
governo de forma a permitir ao Poder Publico ampla liberdade
na fixação de tarifas para os serviços públ icos

A f?xperiência brasileira de pot í t tca tarifária tem sido
pobre de episódios de bom uso do poder discricionário do go
verno. A falta de real tsmo empresarial na fixação dos preços
dos bens públicos foi, no passado recente, um dos fatores que
cont r íbutr-am para o surgimento de déficit, em empresas esta
tais potencialmente lucrativas.

Entendemos que as tarifas devem ser fixadas de forma a
permitirem a viabi1 idade econômica das empresas estatais OU
concessionárias provedoras dos serviços públ icos Para tanto.
a pct i t tca tarifária deve ser objeto de restrições constitu
cionais.

Pela rejeição.

2P01213-2 IRMA PASSONI PT
*"'******* PARECER *********

Esta Emenda da constituinte Irma Passioni propõe
estatizar os serviços notariais e reglstrais. que a seu ver
"Devem ser de competência do poder PÚblico, podenoo este,
conforme o caso, delegá-lo a pessoas privadas".

Temos que a sol ução do Proj eto atende melhor ao
interesse público

Pela rejeição.

2P012l4-1 IRMA PASSONI PT
*****"'*** PARECER *********

As questões consubstanciadas na emenda, todas da maior
importância, deverão fazer parte integrante do Plano ur-bants
t1co das Cidades

Pelo Art 214 do Projeto de Constituição, todos os muni
c í ptos são obrigados a elaborar seu plano ur-nantst tco. a ser
aprovado por lei municipal.

Por tais razão, não temos como acolher a emenda em
apreço.

Pela rejeição

2P01215-9 IRMA PASSONI PT
********* PARECER *********

Somos pela Rejelção, nos mesmos termos apresentados à
emenda nr , 2p01367 /8

----- -----------------------------------------------------------------------
'P01216-7 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PT
******** PARECER ***"'*****

A Emenda objetiva estabelecer, no texto constitucional.
critérios para a desapropriação de bens segundo sua
destinação
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Embora louvável o propós í t o do autor, a matéria é mais
apropriada para a legislação ordinária, mesmo porque não se
deve tomar tão inflex'vel o texto da carta magna, sob pena de
sua imprestabl1 idade para o futuro.

Pela rejeição.

2P01217-5 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PT
********* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer orer-ecrco à Emenda
n 2P00153-0.

2P012l8-3 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PT
********* PARECER *********

O autor propõe eleições gerais logo após a promulgação da
Const i t ui ção

A nova Constituição que será moderna e avançada, princi
palmente no que tange às mst í tutções pol rt tcas e democráti
cas, não deve conter. mesmo no Ato das Disposições Constitu
cionais Gerais e Tr-anst tór i as , dispositivos que impliquem em
redução ou prorrogação de mandatos

O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e re
presentantes deve ser respeitado e cumorido

Não é poss tve t realizar eleições gerais, após a promulga
ção da Const 1t ui ção , sem redução de mandatos

A redução somente é admitida, em alguns casos excepcio-
nais. quando os interesses supremos do Pa's a exigirem

Pela rejeição.
-----------------------------------------------------------------------------

2P01219-1 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PT
********* PARECER *********

A just1ticativa aposta a emenda pres1dencialista 2P01219
-1, de autoria do ilustre Constituinte Luis Inácio Lula da
Sl1va diz, a certa altura "Uma das marcas da nossa formação
pol i t f ca é a ação sistemática dos de cima no sentido de obs 
tacul izar o aprofundamento das experiências co: í t tcas das
massas 11 •

O argumento de S.Exa. é poderosamente contrário ao regi
me que propõe. é. justamente o presidencial ismo o sistema de
governo que - por basear-se em uma concepção inevitavelmente
messiânica, de adesão emocial a figuras de um homem só, por
estimular uma visão paternalista e dependente da população.
numa relação primária e superficial com o processo pol í t tco -
gera a descença do povo na sua própria organização.

É de admirar que, inclusive, partides que supostamente
nasceram lide baixo para cima" apostem que o seu processo de
organização e crescimento se dará a partir do lançamento de
uma candidatura uni pessoal e carismática. de seu t i der ,

É o próprio autor, l1ustre parlamentar. quem diz "Na
história pol í t í ca brasileira, não se ccnstr-utr-am graves vi-
vências coletivas da população trabalhadora, nem tradições
partidárias, nem háb1tos de participação nos assuntos púb11 
cos

Em nenhum momento. no entanto. S. êxa , cuida de regis
tr-ar- sob que sistema de governo houve essa permanente oesoc -
1t t í zação popular. Como se a experiência pot Hica do povo
brasileiro tivesse se dado numa cápsula, à parte de 98 anos
de Repúbl ica Presidencial ista Imperial, cujo fundamento está
justamente em desagregar, erodir e arruinar todas as formas
de organização que tentou heroicamente construir.

Adiante, o eminente Deputado Constituinte relata "His
toricamente' os pleitos pr-esf denc í a t s desencadearam intensos
processos de mobilização e de pressão popular sobre as ques 
tões de governo. Mais importante do que o resultado eleitoral
em si é a oxigenação pol itica que as eleições introduzem em
uma sociedade tradicionalmente cespot t t taaoa''

Olvida-se S Exa de referir-se ao fato de que a parti 
c tpação popular está conf i nada , no presidencialismo, aos pa
r tooos eleitorais Passada a ele1ção, dá-se - ao contrário 
a marginal tzação popular e o congelamento do Presidente no
poder por 4 ou 5 anos. Esquece que é justamente essa prática
- exclusiva do presidencial ismo - que leva à frustação das
nossas e ao descrédito na participação pol í t í ca.

Equivoca-se S. Exa. quando fala em voto distrital. O
parlamentarismo português e o italiano mantêm um sistema pro
porcional

Lamenta-se que - em função de um processo imediat1sta e
coruuntur-at , a necessidade de crescer ou Ilinchar", tirando
proveito das eleições pr-estcenctars que deveremos ter em 88 
leve a tantos equrvocos e distorções.---------------------------------------------------------------------------_.

2P01220-S LUIZ GUSHIKEN PT
*****.f<*** PARECER *********

A emenda em análise visa a acrescentar, ao artigo 70 do
Projeto, novo inciso que assegura ao trabalhador o direito ao
acesso, por intermedio das organizações sindicais, às infor
mações administrativas e aos dados econômico-financeiros das
empresas.

Dessa maneira. as organizações representativas do traba-
lhadores poderiam fundar em bases mais sólidas as pautas de
reivindicações de suas categorias.

Quanto ao mérito da proposta, nada temos a objetar. Pare
ce-nos, contudo, que a matéria deva pertencer ao âmbito da
legislação ordinaria e os detalhes de sua implementação defi
nidos na negociação entre as partes interessadas.

Pela rejeição da emenda.
---------------------------------------------------------------------------_.

2P01221-3 LUIZ GUSHIKEN PT
***..***** PARECER *********

Intenta o nobre Autor da emenda alterar o art. 70. do
pr-ojeto , estipulando, entre outras diretrizes para fixação da
remuneração dos parlamentares, que esta se dê por decreto do
Presidente da Republ ica.

A proposta, além de col id1r com as d i spos í ções do pará 
grafo 70. do art. 44 do projeto, que determina seja referida
remuneração estabelecida em lei, atribui ao Presidente da Re
púbt i ca um poder que, se aprovado. t r t a subverter o relacio
namento ent re os Poderes

Pela rejeição.

2P01222-1 LUIZ GUSHIKEN PT
********* PARECER *"'*******

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
No 2P01341-4, reforçados os argumentos lá expendidos pela



maior abrangência da imunidade tributária proposta na pre-
sente Emenda

2P01223-0 LUIZ GUSHIKEN PT
"'''''''***'''** PARECER *.****.**

O autor desta Emenda Aditiva ao Art. 228 propõe a esta
t tzação do s'stema f1nance'ro nacional.

Concordamos que o sistema financeiro necessita de algu
mas r-eecr-mut ações em suas bases, porém não ao ponto de promo
ver a estat tzaçâo, que consideramos um recuo no processo de
desenvolVimento capitalista. Somos de opinião que deve haver
uma reestruturação nas autoridades monetárias. que precisam
fortalecer suas competências de coordenação, fiscalização e
controle. Entretanto, a tntcrat tva privada tem melhores con
di ções de ef 1ci ênc i a em algumas at i v i dades de execução da po
1 í t tca financeira.

Assim, somos pela rejeição da Emenda

2P01224-B JOS~ GENOíNO PT
."''''''''''.'''** PARECER ."'''''''*'''.''''''

A fiscalizaçlío preconizada na emenda me parece um
direito inalienável das interessadas Não se deve
institucionalizá-lo, porém, pois dar à parte diretamente
interessa.da o poder formal de fiscalização pode significar
uma eterna fonte de conflitos, pela prevls'vel parcialidade
na apreciação dos fatos.

Pela rejeição.._---------------------------------------------------------------------------
2P01225-6 JOS~ GENOíNO PT
"' ...... "'* ... * PARECER ******.*'"

Emenda ao item !II do art. 30 , pela inclusão da expres
são "orientação sexual" como preconceito a ser superado.

O assunto foi objeto de intensos e acalorados debates
tanto no âmbito da subcomissão respectiva CQl1X) no da temáti
ca E acabou por ser afastado do texto do Projeto, até porque
sempre veio mascarado na sua forma institucional. E mormente
porque a superação de preconceito de sexo tambem objeto desse
Hem configura gênero, devendo a legislação específica refle
tir o ordenamento jur~dico cab ive l na espécie.

Pela rejeição.

·------;j;~~;;6:4---------jõsé-G~NÕ!NÕ----------------------------j;:;----------

""lt****** PARECER **"'...*****
Através da Emenda aditiva em eplgrafe, o Oeputado José

Genoino Neto propõe a inclusão de par-açr-ato no texto da Co-
missão Cle sistematização 110s termos seguintes.

" 70. E livre a opção por ter ou não ter filhos,
incluindo o direito de interrupção da gravidez ate 90
(noventa) dias. com garantia de acesso aos metados ant~con

cspctcnats e a assistência médica através da rede de saude
punt tca"

com a inclusão do parágrafo. os demais seriam renumera
dos.

Com o acolhimento da Emenda, volta à baila o tema con-
troverso da legalização do aborto, que tanta celeuma
causou por ocasião da redação do texto na Subcomissão e Co
missão que trataram dos Direitos e Garantias.

Em abono de sua tese. traz o Autor à colação dados
procedentes da Organização Mundial de Saúde, que estimam
em três (3) a (5) milhões o numero de abortos
praticados no mundo com cerca de 400 mil mortes, sendo que

no Brasil essa participação é da mais elevadas.
Outras considerações são feitas na justificação, de natu-

reza ética filosófica e religiosa, inclusive o fato de sua
legalização em var íos pa\ses

Preconiza, por fim, que a legalização do aborto se faça
acompanhada de avanço na educação sexual do povo e a adoção
de métodos anticoncepcionais eficientes.

Conclui seu arrazoado apregoando a necess1dade de se
proporcionar ao povo melhores condições de vida, diminuindo,
assim a opção extrema pelo aborto.

A mat er-ãa , porém, foi longamente debatida nas diversas
fases de et abor-ação constitucional, tendo Sido sempre
rejeitada.

Pela rejeição.
~----------------------------------------------------------------------------

2P01227-2 JOSÉ GENOíNO PT
*****"''''** PARECeR .********

A emenda apr-eserrtada propõe a exct usão da expressão U

da lei e da ordem", aceita e aprovada pela Comissão de 5iste
mattzação ,

Entendemos Que" a garantia dos poderes constitucio-
nais, e por iniciativa destes, da ordem constitucional 11- como
é proposto na emenda, é "pr-ec tos teno óbvio". E, como tal, so
mos pela retida da expressão "ordem const t tuc tonat " e peJa
manutenção "da lei e da ordem" por ser mais aor-anj ente .nãc só
mente ao Que determina a const ttuf ção , como a lei ordinária e
o que se deseja como ordem ptb t ica da sociedade.

Somos pela rejeição da emenda

2P0122B-l VLADIMIR PALMEIRA PT
*"'******* PARECER **"'******

Somos pela rejeição da emenda proposta, na forma como
justificamos na emenda nr.2p01322/8

------------------------------------ ....---------------------------------------
2P01229-9 VLADIMIR PALMEIRA PT
•**.*."'.* PARECER **••• ****

é ooj et tvo da emenda sob exame vedar a caracterização co
1)'10 renda, para efeitos tr tcutãr toe , da remuneração, salários,
proventos da aposentadoria e pensões, cujo montante não ul
trapasse o valor de quinze sat ar tos m1nimos mensais

A matéria, a nosso ver, não deve caber no texto constitu
cional Evidentemente, t tmt tes de isenção tributária sempre
deverão ser estabelecidos. Seu valor absoluto, contudo, e
mais ainda sua relação com o salário m~nimo obedecer-ão a va
riações, às vezes bruscas. da conjuntura sócio-econômica Se,
como tocos desejamos, no futuro próximo o salário m~nimo es
pelhar com fidelidade as condições de vida digna de uma fam~

l1a de trabalhadores, o limite proposto tornar-se-ia absurdo.

--------------~~~~-~:~:~:~~-~:_:~~~~:_-------------------------------------
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2P01230-2 VLADIMIR PALMEIRA PT
"'*"'****** PARECER *********

Opino pela rejeição, nos termos da emenda "Centrâo" que
deu ao artigo 123 a redação adequada.

2P01231-1 VLADIMIR PALMEIRA PT
********* PARECER *********

A proposta objetiva tão-somente fornecer redação alter-
nativa ao art 200 do Projeto de Constituição, que trata da
conceituação de empresa nacional e define instrumentos para.
a sua promoção.

Em consequênc ía, nâo traz qualquer modificação que im-
plique avanço de conteúdo. ou mesmo r enactonat . Ao contrário,
ao propor uniformizar as 02 (duas) categorias de empresas
brasileiras de capital nacional e or-ast te tr-as de caprtat es
trangeiro - introduz certa confusão no texto

é necessário enfatizar que a motivação basica para a es
tipulação de espaços produtivos diferencia[jos - nacional ou
estrangeiro - diz respeito à consecução de autonomia nacional
em segmentos estratégicos para o processo de desenvol v1mento
brasileiro; a redação sugerida pela emenda não traz qualquer
avanço nessa direção.

----------------~:~~-~:~:~~~~:_--------------------------------------------
2P01232-9 PLíNIO ARRUDA SAMPAIO PT
"' ...."'*.... "'* PARECER **.**"'.**

A presente emenáa visa dar nova redação ao art. 144 do
Pr-ojeto de Constituição.

Em r-áptca anãl ise verificamos Que o aludido artigo trata
do assunto referente aos Tribunais e Jutzes Eleitorais. por
tanto essa emenda se torna inoportuna.

Assim, somos pela sua rejeição.

2P01233-7 PLíNIO ARRUDA SAMPAIO PT
****"''''*** PARECER ******.**

00 ilustre Constituinte Plínio Ar-ruda Sampaio, a
presente emenda propõe o acr-éscrmo de um parágrafo ao art.
125. a fim de limitar a doze anos o mandato de ministro do
Supremo Tribunal Federal. A emenda pretende, conforme diz o
autor na sua justificação. "afastar os inconvenientes da
vital tc tdadee , adotando uma fórmula média entre esta e a
transitoriedade

Para o cargo e função de juiz. parece-nos indispensável
o requisito da garantia da vitaliciedade Principalmente
Quando se trata do caso dos juizes do Supremo Tribunal
Federal, que é um tribunal eminentemente po l t t f co.

Pela rejeição.

2P01234-5 PLíNIO ARRUDA SAMPAIO PT
.******** PARECER ***"'.****

Pela rejeição. A aprovação da emenda 2P00334-6 tnvtabt i tza
a inclusão do caput da emenda proposta, enquanto os 10. e
20. encontram-se satisfatoriamente desenvolvidos no texto do
Projeto de Const t tu tção,

2P01235-3 PLíNIO ARRUDA SAMPAIO PT
******** ... PARECER "'********

A Emenda propõe a transferência da competência pr tvat tva
do Senado Feder-al para a competência exclusiva do COngresso
Nacional de atribuições que estão discriminadas nos incisos
V,VII e VIII do artigo 65 do Projeto de Constituição "A", que
seriam suprimidos, sob o argumento de que essas atribuições
devem ficar com os Congressistas, a fim de possibilitar um
debate mais amplo sobre questões r-etactcnacas com operações
externas de natureza financeira

Cremos conveniente que o Congresso Nacional tenha compe
têrcia exclusiva para dispor sobre limites glObais e condi
ções para as operações de créditos externo e interno e para a
concessão de ,garant ia da União. .

Aprovada a emenda, quanto aos itens XIX e XX.
Rejeitada. quanto ao item XVIII. por generalizar opera

ções que poderão ser de pequena monta, o dfsPOsitivo seria a
ceitável. se fosse condicionado à cláusula "na forma da lei"

2P01236-1 PAULO DELGADO PT
********* PARECER ********'"

O autor propõe o voto facultativo para todos os eleito-
res, alterando o artigo 16. .

O 10 do artigo 16 diz que o a t í et areerrto e o voto são
facultativos para os analfabetos, 05 maiores de setenta e os
menores a part i r de dezesse1 s anos

A questão, em fase pretérita, ficou defimda nos termos
do projeto, vencida a tese do voto facultativo.

Pela rejeição

2P01237-0 PAULO DELGADO PT
"**"'***** PARECER *********

A Emenda em exame propõe acrescentar parágrafo ao art.
256 no sentido de se proibir a propaganda de Iniciativa do
Poder Público que não diga r-espe í to a divulgação de
informação de caráter educativo relacionados aos serviços
públ fcos ou que não se refira as atiVidades das entidades da
Administração indireta que não operem em regime de nonopót to.

Objet1va o Autor com esta proposta coibir
constitucionalmente a propaganda que. às custas
do contribuinte, vise apenas a promoção da figura pessoal dos
governantes

Somos pela rejeição pois com a aprovação da Emenda no •
2P0019B-0 fica atendida a pretensão do Autor.

2P0123B-B PAULO DELGADO PT
*.******* PARECER **"'''' ... ***'''

O autor da Emenda propõe o acréscimo de inciso ao artigo
59 para atribuir ao Congresso Nacional competência exclusiva
relacionada com a autorização de compra e venda de material
bélico ao exterior.

Pelo artigo 23, inciso VI, do Projeto de const ttutçãc
liA", compete à Uniãollautorizar e fiscalizar a pr-odução e o
comércio de material bélico".

Parece-nos demasia a exigência proposta na Emenda.
Pela rejeição
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2P01239-6 PAULO DELGADO PT
"'******** PARECER *********

A emenda do ilustre Constituinte Paulo Delgado visa a dar
nova redação ao art 19 do Projeto.

Acontece, no entanto, que a sugestão cont roa na proposição
é em suas linhas gerais idêntica ao original Notamos, ape
nas, pequenas alterações dentre elas a supressão do preceito
que ccndf c tona a aquisição de personalidade jurídica pelos
Partidos ao registro dos respectivos estatutos pelo Tribunal
Superior Eleitoral. Assegura o nobre constituinte que a moo i
ficação visa a assegurar "plena 1f ber-dade para o funcionamen
to dos partidas po t t t í ccs desvinculando-os do Estado que,
através do Poder Judiciário, apenas acolherá seu registro"
Em que pesem os altos coj et tvcs da emenda a redação constante
do Proj eto nos parece bastante li bera1 e capaz de dar às
agremiações partidárias plenas condições de funcionamento,
sem jungí-las ao Poder Judíciário

Parecer contrario.

a'TIbiente ou impt toue em rlSCO de v i da para a oopu t ação crr-:
cunv t z f nha cono ic ioner-eee-á a r-eat i zaçâo de pleb"tscHo

Considerando as ceternnnações Ja cont i das no texto do
ProJeto referentes a proteção ambiental e dasenvo lv rrnerrto de
at iv tdaces nucleares, concluimos pela reJeição da Emenda

2P01249-3 VITOR BUAIZ PT
******"'** PARECER *"''''**of'***

O autor da Emenda propõe o acresci mo de ar t rço a Seção I
(Do Congresso Nacional) do Cap i t u lo I(Do Poder Legislativo)do
r iuno IV(Da Orgamzação dos Podêres e do Sistema de Governo)
para dizer que o Congresso Nacional "exerce funções 1eg151a
t tvas , resolutorias e t rscat tzaoor-as"

Cremos que o Título IV, em seu contexto, bem como as ou-
tras partes do Projeto de Constituição liA", deixa ev rdent e
que o Congresso Nacional exercerá essas funções

Pela rejeição.

2P01240-0 PAULO PAIM PT
********* PARECER *******"'*

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido a Emenda
n 2P00153-0.

2P01250-7 VITOR BUAIZ PT
****"'**** PARECER "'***"'*"***

Pela r-ej e tção, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no. 2p00257-9

2P0124B-S VITOR BUAIZ PT
******"'** PARECER ***"'*****

A emenda propõe acréscimo de artigo ao Ato das
Dlsposições rr-ans ttór tas , pelo qual a lmplantação e
funcionamento de indÚstria de a1ta per tcuios ioace , reator
nuclear ou projeto que altere de maneira s tcnt r tcat tva o meto

2P01247-7 GUMERCINDO MILHOMEM PT
****"'**** PARECER ***"'****'"

Emenda ao ato das Di5Poslções Gerais e Transitórias,
limitando a untvsr-sar roaoe do disposto no 20 do ar-t t ço 46
do Projeto.

Pela REJEIÇÃO. nos termos do Parecer oferecido á Emenda
2P01942/1.

2PD1245-1 GUMERCINDO MILHOMEM PT
********* PARECER *",*01:*****

Altera redação do 11 do art. 44 para pernn t i r
a vinculação e equiparação de remuneração do serviço púb l i co,
quando decorente de convenção coletiva de trabalho.

A modificação tornaria contraditorio o preceito, invia
bi 1izando a apl i cação do principio al i estabelecido.

Opinamos, consequent ement e, pela rejeição da Emenda

2P01246-9 GUMERCINDO MILHOMEM PT
**",****** PARECER **"'******

Entendo Que as expressões "padrões cono t jucs de remune-
ração" são maís abrangentes que aquelas suçer rdas pela
emenda, razão pela qual as primeiros devem ser mantidos Por
outro lado. é de ressal tar que a pretensão do Autor Já esta
atendida, de modo mais apropriado, no r t em V do art. 70

Pela rejeição

2P01252-3 LUIZ VIANA "MDB
*****"'*** PARECER ********.t.

O i tust r-e constituinte Luiz Viana Filho propõe modificar
o art 245, obr rçanco a União a aplicar pelo menos 50% das
verbas publ tcas destinadas às Educação nas reglões Norte e
Nordeste.

Embora comungue da oo trn ãc do nobre senador baiano a
respeito do dr-amat tcc quadro de concentração do analfabetis
mo nas regiões Norte e Nordeste, acredito Que a superação
dessa realidade estej a 1 nt imament e 11gada a tmpl antação que
leve a mudanças estruturais na região.

Pela rejeição.

2P0125S-B MANOEL CASTRO PFL
"'*"'**"''''** PARECER *"''''******

Proposta pelo nobre Constituinte Manoel Castro,
presente emenda quer a suo-essêo do art. 120 do Projeto.
8:::;3e artigo e o que estabelece a eudrêncta pr-e t tmmar ,
l::>?gUr'\,j0 r: pr- lnc ip to da or-at idade , no rn i c to dos processos
jUd1C1alS

O autor a l mna V';'''10S arg'.lm~ntos contrarios á nor-ma
que pretende aupr tmi r , SdO ar-çu.ner t os aur-forcos e também de
caráter historico

Ja acolhemos, portanto, emenda com esse mesmo cont eudo e
sent roo

Opinamos, pela Aprovação

2P01254-0 MANOEL CASTRO PFL
"'***** ~** PARECER *********

Pela r-ej e tção , nos termos do parecer oferecido à Emenda
coletiva no 2p0203B-1.

2P01257-4 FERNANOO CU,HA PMDB
******"'*'" PARECER ***Jt'**!l<**

A presente emenda propõe que a contr1buição prev idenc í á

ria das empresas seja calculada com base na receita bruta o
peracional e sobre o lucro das mesmas.

O tex.to da t t em I do la. do art. 231 do Projeto da Co-
missão de s t s temat t aacão e mais abrangente do que o proposto

2P01251-S VITOR BUAIZ PT
********* PARECER ***"'*""'''''*

A emenda, sob aná l t se , v isa fixar o percentual ao sat á

no noturno em 50~' superior ao diurno e compreende a hora no
turna como sendo de 45 minutos

Parece-nos que a pretendida fixação de percentual e com
preensão da duração da hora noturna aâo a l eatór ios . Alem do
mais é objeto de lei mrr-a-const í tuctooa t que tem por fim de
talhar e adequar pr tncrp tos gera15 constantes na lei maior

Por essa razão. parece-nos Que a proposição em Questão
descabe a uma Constituição

2P01256-6 MANOEL CASTRO PFL
********* PARECER *"''''******

A emenda subscr t ta pelo t l uat r e const i tumte v i sa intro
cuarr , entre as compet ênc ras da União. a de elaborar e execu
tar planos nac rona t.s de ordenação do ter-r i tor to nacional

Argumenta o autor da presente emenda. que a expressão
"ordenação do t er-r r tór to". revela pr-eocupação com a distri
buição da população e de suas at í vroades , cond'r çâo indispen
sável à organização da v ida nacional como um todo

O parecer é, P01S, pela aprovação, face a pertinência da
pr-opos i t ur-a e a necessidade de se dar tratamento Jurld1co
adequado a Questão

2P01253-1 MANOEL CASTRO PFL
********* PARECER **** ..*"'**

O transporte co l et tvo , ao lado de sua importante oer-t t
c mação no total dos deslocamentos ur oanos , tem como cr i ente
la predominante as classes de menor poder aqu i s t t tvo Porem,
Já se vem notando que as faixas mai a pobres da população es
tão encontrando dHlcultade para ut t t t aa-j o , em decorrência
da elevada tnctoêncie de seus cus toe nos orçamentos familia
res O Programa do Vale Transporte voto tentar amern aar- parte
destes problemas, atraves da par t rc rcacão das empresas no
custeio e nos invest imentos do setor t r-ar-spor t as

Conforme a emenda apresentada pe'o eminente Const itu1nte
Manoel Castro, t amoern o or-oor-tet âr-ro de rmóve l urbano, dire
tamente benef tc i ár to do Setor, seria par-t tc tue daquele sues r
d10, ampt i ando a inda mais o montante arrecadadO e reduzido as
parcelas, s í çn t r tcat rvament e grandes. do governo e do usuar to
do transporte

A nosso ver, o ar-t 217 do texto do pr-oj eto e um pr-f nc i
oro buscado no âfTIago da unnor-t ânc ta do pr-cnl ema dos transpor
tes urbanos noerac iona t iaã-j o seria atraves dos mstr-umentos
apresentadOS pelo Coi.st t t utnt e em pa-rta

Outrossim. carece, porem. a Emenda, dos agentes que tam
bem deveriam car t tc rpar- daquela responsabil idade, ou seja, os
oiver sos segmentos do govef"no federal, estadual e municipal

Pela r ej e l ção

nossoEntendemos que a proposta aperfeiçoa o texto do
Projeto, razão pela qual deve ser acolhida

2P01243-4 PAULO PAIM PT
********* PARECER *********

A presente emenda tem por final idade acrescentar as
Disposições Transitórias, do Projeto de Constituição, ar-t iço
que torna as abri gações t r-aba1histas decorrentes dos di r-et tos
e garantias previstos no capt tuto rr , do Titulo II, retroati
vas ao primeiro dia do ano da promulgação da Constituição

Pretende o autor, dessa maneira, ressarcir os traba1ha -
dores que venham a ser demi t rdos em virtude das alterações
que a Carta Magna promovera nos direitos a que fazem juz .

Reconhecemos a pert i nênci a da preocupação do autor. Pa
rece-nos, contudo, tndev too fazer retroagir a vat rdece de
direitos e garantias que sequer se encontram estabelecidos em
sua forma definitiva

Pela reje1ção da emenda

2P01241-B PAULO PAIM PT
**.*"'**** PARECER **>1-******

A emenda sob exame visa a acrescer, ao artigo 10 do Pro
jeto. parágrafo que veda a dispensa do empregado a partir do
instante de sua candidatura a cargo de direção ou representa
ção, sindical ou profissional, ate dois anos após o termino
de seu mandato

É inegável a necess tcaoe de normatização que proteja o
emprego do dirigente s mc rca l e dos candidatos a direção da
entidade. Consideramos, contudo, que a questão deve manter
se, tal como se encontra hoje, no âmbito da leg1s1ação ordi
nária.

---------------~~~~-~:~:~~~~-~~-:~:~~~:_------------------------------------
2P01242-6 PAULO PAIM PT
********'" PARECER *********

A presente emenda objetiva alterar o incisoXlI, do ar
tigo no sentido de facultar a compensação de nor-ar ros E' a re
dução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de
trabalho.

Na verdade, a pr-etenção do autor é er-rar um mecanismo
que permite o desencadeamento de negoc1ações coletivas de
trabalho, visando adequar a Jornada 1iberal aos interesses
das partes mter-essacas , patrões e empregados.

2P01244-2 GUMERCINDO MILHOMEM PT
********* PARECER *********

A Emenda propõe nova redação para o inciso IV do artigo
241, estendendo a obrigatoriedade e a gratuidade também ao
ensi no pré-escol ar

O proponente just,flca esta ampllação dos deveres
constitucionais do Estado para com a educação, em vista da
atual demanda por escolas maternais

A prescrição constitucional de um pretendido ensino pré
-escot ar- obr tpator ro pooer ra tnv f ab t l t zar a necessar i a co l abo
ração da famí 11a para a educação das crianças de tenra idade.

O Relator vota pela reJeição da Emenda.
Pela rejeição._------------------------------------------------------------ -------- -------
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na emenda, vez que, além de fazer referência ao faturamento
e ao lucro, ainda prevê contribuição com base na folha de sa
lários

Face ao exposto, opinamos pe1~ rejeição da presente e
menda----------------------------------------------------------------------------

2P01258-2 FERNANDO CUNHA PMDB
********* PARECER *********A emenda altera a redação do art 188, inciso I, ao

aumentar de 47% para 481., o percentual que incidirá sobre o
produto dos impostos sobre renda e sobre pr-ooutos industria
lizados a serem d í at r tbu'i dos a Estados e Munic'pios. Destina
um por cento ao Fundo aooov tár to Nacional, cujos recursos
serão ap l í cados na construção e na manutenção de estradas.

Cumpre destacar, conforme reconhece o autor da emenda,
na justificação, que os or-çãos especial tzanos na construção e
conservação de estradas "devem manter-se com a verba
especHica que vier a ser-lhes destinada em orçamentos".

Ademais, o acolhimento de propostas dessa nat!:!reza,
terminaria por inviabl1 izar a sistemática de repartiçao dos
recursos tributarias, nos termos constantes no Projeto, que
resultou, como é sabido, de amplo e aprofundado entendimento
entre os Constituintes.

---------------~~:~~~:_~::~~:_~~~~-~:~~~~~~-~~_:~:~~:----------------------
2P01259-1 FERNANDO CUNHA PMDB
********* PARECER *********De autoria do nobre Constituinte Fernando Cunha, esta

emenda propõe nova redação ao "caput" do art. 128, de forma
que se eleve para trinta e seis o número de ministros
Superior Tribunal de Justiça

De acordo com o Projeto, é de trinta e três esse número.
Trinta e três, no mínimo.

Como lembra a justificação da emenda. a Comissão
Tematica sugeriu também trinta e seis.

Temos que o número consignado no Projeto é suficiente
PeJa 1"ejeição.----------------------------------------------------------------------------

2P01260-4 FERNANDO CUNHA PM08
********* PARECER **""******Procura o i1 ustre autor da emenda inseri r, no Ato das

Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias um Artigo,
com a seguinte redação "Consulta plebiscitária será levada
a efeito em todo o território nacional, concomitantemente com
.., l)l'imeira eleição de carater nacional, a fim de que se dect-

:: deve o País prosseguir ou não com o programa nuclear
u' as t l e'í r-o"

Os nobres e elevados objetivos da iniciativa. co l tmada
vêm atritar-se com a linha filosófica do Projeto, voltada pa
ra a proclamação de que "toda atividade nuclear em território
nac lna l somente será admitida para fins pact t tcos e mediante
aprovação do Congresso Nacional (Art 23, XXII, a). cabendo
exclusivamente à União legislar sobre "atividades nucleares
de qualquer natureza" (Art 24, XXV).

Nossa cooet ttutção será talvez a única no mundo a consa
grar a exctus tva utilização do átomo para fins pacHicos,
atribuindo ao povo brasileiro, através de seus legitimos re
presentantes, acompanhar e aprovar, ou não, as atividades do
delicado e rmpor-tant t ss tmc setor

Impossive1 se demonstra mesclar, confundir uma campanha
pol Hico-eleitoral para eleição de Vereadores, Prefeitos, ou
até mesmo Presidente da Repúb l tca , com as decisões cientHi
cas, tecnológicas, de alta e complexa indagação.

Pela rejeição.----------------------------------------------------------------------------
2P01261-2 VIRGíLIO GALASSI PDS
********* PARECER *********Reje'lío, na forma do parecer oferecido à emenda

no. 2POl115-2.-------------------------------------------------------------------------
2P01262-1 VIRGíLIO GALASSI POS
********* PARECER *******"'*

A emenda sob exame visa a supressão do inciso XXVI, do ar
tigo 70. do Projeto, Que assegura a não incidência de pres
crição no curso do contrato de tr-aoa: ho e até dos anos após a
sua sucessão. Argumenta o autor a dificuldade que representa
ria, para as empresas, o arquivamento dos documentos referen
tes a seus empregados por inúmeros anos.

Sem dúvida, o ar-quivamento r-epr-eserrtar-á um inconveniente
para os empregadores. Parece-nos. contudo, de maior rele
vância, ga1"antir, ao trabalhador, a possibi1idade de rec1amar
seus di reitos, quanto ignorados Por essa razão, considera
mos necessário fazer constar do texto constitucional as con
dtcões de incidência de prescrição de atos lesivos aos direi
tos dos trabalhadores

Pel a rej ei ção

2P01263-9 VIRGíLIO GALASSI POS
*"'****"'** PARECER *********

A modificação proposta restringe a autonomia da.s As
sembléias Legislativas cerceando-lhes o direito natural de
participação em decisão do interesse direto de seus respecti
vos Estados

Por outro lado, adotou-se na questão da criação de novas
unidades da federação. critério democrático e uniforme no
sentido de se respeitar a vontade da popul ação diretamente
i nt eressada

Somos. pois. pela r-eje tçãc da emenda.

2P01264-7 VIRGíLIO GALASSI PDS
********* PARECER ****"'**"'*

Pretende o 11ustre Const í tutrrte alterar a redação do in-
ciso II do Art. 25 do Projeto de Constituição, mediante a su
bstituição da expressão "da proteção e garantia" por "dos di
reitos especificos", sob a argumentação de que o dispositivo
"induz o Estado a colocar sob seu manto protetor os portado
res de deficiência".

Embora reconhecendo o alcance soclal da propositura. O
parecer é pela rejeição tendo em vista aprovação da emenda
cotet tva referente à o tsctct trta da meeér-ta.
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2P012B5-5 ROBERTO FREIRE PCB
********* PARECER *********

O 20 do art 214 do Projeto de Constituição já prevê
a desapropriação de imóveis urbanos e Que serão pagas, pr-ev ta
mente, em dinheiro

Quanto ao pagamento do i móve1 casaor-oor- 1aoo pe 1o valor
de mer-cado o texto const i tuciona1 não cogita, por ser assunto
complexo, discut1vel e de dif1cil fixação

A emenda sob exame cuida do imóvel único e o texto cita
do prevê a desapropriação em dinheiro, paga previamente, in
dependente do número de imóveis ur-banos cesapr-cor taccs .

E processada a questão fundamental das desapropriações
urbanas, f i ca assegurado um i nst rumento i nd i spensáva1 à execu
ção dos planos ur-banf st í cos

Não podemos, pelo exposto, acatar a emenda. per- envo1
ver assunto complexo - o valor de mercado do imóvel urbano a
ser deeapr-opr-taoo que pode ensejar muitas ações judiciais ca
pazes de entravar o processo de desenvolvimento urbano

Pela rejeição

2P012BB-3 ROBERTO FREIRE PCB
********* PARECER *****"'***

Não obstante a intenção do ilustre autor da Emenda de
ampliar as hip6teses de anistia, não nos parece que deva a
mesma pr-sva1ecer

O Projeto disciplina de forma mars consertãnea com as
situações reais a matéria, atendendo de maneira satisfatória
às pessoas atingidas por atos primitivos r-el ac ronados com os
direitos po l t t tcos .

Pela rejeição

2P01267-1 ROBERTO FREIRE PCB
********* PARECER *********

A Emenda em estudo visa a suprimir o inciso I do 10
do art. 256 e modificar a redação do inciso II do mesmo
parágrafo de modo a proibir a veiculação. através de rádio e
televisão, da pr-opaqanda comercial de fumo e medicamentos,
bem como de produtos noct vos à saúde

Somos pela rejeição visto que a redação proposta é
i nacequada e com a aprovação da Emenda no. 2p00485-7 f 1ca
atendldo O objetivo pretendido pelo autor.

Pela rejeição.

2P012B8-0 ROBERTO FREIRE PCB
********* PARECER *********

A emenda dá nova redação ao parágrafo 12 do artigo 60 do
Projeto da Comissão de Sistematização, supr umnoo-tne tudo

que vem a oartir da palavras comunicações, e colocando a ex
pressão ampla "em geral"

Poderá ser aceita. nos termos de outra emenda aprovada
Pe1a aprovação

2P01269-8 AUGUSTO CARVALHO PCB
********* PARECER *********

A Emenda do nobr-e conat i tutnt e visa alterar o 30., do
art. 70 do Projeto de Constituição

O Projeto estabelece "a vedação da tnter-eeuteção t-e-
muner-ada de mão de obra permanente, ainda que mediante loca
ção salvo os casos previstos em Lei"

Percebe-se que todos as resalvas ao princípio geral da
vedação da intermediação, mesmo a pretendida pelo autor, po
derão ser reguladas em lei, confor-me as necessidades sociais

Da' entenderemos que a particularização proposta não de
va ser objeto de previsão constitucional

Pela rejeição

2P01270-1 AUGUSTO CARVALHO PCB
********* PARECER *********

"Aprovação, por ajustar-se a emenda aos pr mctptos da
unicidade sindical II

2P01271-0 AUGUSTO CARVALHO PCB
**'******* PARECER ****"'****

Pr-opõe o ilustre Const rtutnte alterar a redação do 30
do Art. 12 das Disposições constitucionais Gerais e tr-ans í tó
rias, que dispõe sobre a eleição no Distrito Federal

O parecer é pela rejeição, tendo em vista que até a pre
sente fase da Constituinte o sistema de governo adotado pelo
Projeto de Const ituição é o Parlamentarismo, o Que dispensa
a figura do Vice-Governador

2P01272-B AUGUSTO CARVALHO
"'>lI*"'*"'*"'''' PARECER ****>ll****

A Emenda tem como escopo determinar que a apt i cação dos
recursos destinados a operações de créditos de fomento seja
efetuáda somente atr-avés das tnst f tutções financeiras
oficiais.

Em que pese os e1evados propósitos do i1 ust re
somos pelo não acolhimento da emenda, uma vez que a
já está prevista no Projeto de Constituição, no
referente ao Sistema Financeiro Nacional, art 228,

~ela rejeição

2P01273-B BRANDÃO MONTEIRO PDT
********* PARECER *********

A presente emenda tem por objetivo alterar a redação do
inciso XII, do art. 70 do Projeto, de modo a estipular a du
ração máxima do trabalho em oito horas diárias e Quarenta se
manais.

Ê fato que a redução progressiva do tempo de trabalho é
consequencia inevitável do desenvolvimento econômico O au
mento da produtividade do trabalho traz como ccnsequênc te a
redução do tempo de que a sociedade necessita para r-ecr-eou
zi r-se e crescer

Este processo tem-se verificado, com maior ou menor in
tensidade em todos os patses do mundo No país, inúmeros se
tores operam já, com jornadas de quarenta e quatro, ou mesmo
quarenta horas semanais

Consideramos que a nor-matrzaçãc a respeito, mesmo no âm
bito constitucional, deve refletir esse processo. As limita 
ções impostas pela Carta Magna, contudo devem ser de tal or
dem que, refletindo a redução de jornada verificada, poss ívet
e desejável, não invia1bilizem, repentinamente, os setores

menos pr-odut i vos da economia, a i nda sem cone i cões de t r-aba-



lhar com os limites suportáveis pelos setores mais produti-
vos.

Por essa razão, optamos pela redução da jornada semanal
d~ quarenta e oito horas, vigente, para quarenta e quatro
horas semana rs ,

._--------------~:~~-~:~:~~~~-~~_:~:~~~--------------------------------------
2P01274-4 BRANDÃO MONTEIRO PDT
"'*"'*"'**** PARECER *"'*******

O 30 do Art. 50 das Disposições Gerais e rr-ans ttó-
rias visa possibilitar àqueles cidadãos que tiveram seus man
natos cassados ou seus di reitos pol a ícos suspensos, no pe
ríodo de 15 de julho a 31 de dezembro de 1969, por ato do
então Presidente da Repúbl í ca , a recurso do Supremo Tribunal
Federal, pleiteando o reconhecimento de todos os direitos e
vantagens interrompidos pelos atos punitivos, "desde que com
provem terem sido estes eivados de v i c io grave"

Embora os motivos hajam sido uexclusivamente po l t t tccs",
como tantos outros, tais atos institucionais padeceriam de
v i cf o insanável, e não teriam sido, como se espalhou, da la
vra do Presidente enfermo. O ato padeceria, destarde. de v~
CiO insanável, a ser demonstrado perante o mais alto Tribunal
do país

A Emenda torna regra geral o que a Comissão de Sistema
ti zação aprovou I como exceção

Por esses motivos, opino pela rejeição da Emenda em
exame.

Brasl lia, 19 de janeiro de 1988.
Const itui nte NELSON CARNEIRO

(*) O Senhor Relator Bernardo Cabral declarou-se impe
dido de oferecer parecer sobre a presente Emenda

2P01275-2 BRANDÃO MONTEIRO PDT
*"'*"'***** PARECER "'**"'*"'*"'*

Esta Emenda visa a incluir no parágrafo 40.do Art 202
a criação de Tribunal Administrativo autônomo, destinado a as
segurar a observância dos principias constitucionais da Ordem
Econômica.

Consideramos dispensável tal aumento na estrutura do
Poder Judiciário, que tem plenas condições de atender à pre 
tensão desta Emenda. Além de onerosa, uma super-estrutura re
duz a eficiência dos serviços

Assim, somos pela rejeição da Emenda

2P01276-1 8RANDÃO MONTEIRO POT
*"'****"''''* PARECER *****"''''''''''

A Emenda tem por objetivo assegurar ao trabahador acesso
ao controle acionário de empresa em que trabalha mediante
participação em fundo com essa finalidade.

Acatamos as razões aor-esentadas pelo autor, que atestam
a relevância da proposta como instrumento de democratização
do capital e seus efeitos benéficos para o conjunto da
economia Consideramos, contudo. que a matéria não deve ser
normalizada na Carta Magna Caberá à legislação ordinária
definir as diversas maneiras do trabalhador participar do mo
mento do capital da empresa

Pela rejeição da Emenda

2P01277-9 ADHEMAR DE BARROS FILHO POT
"''''''''''**'''** PARECER *"'***"'''' ... '''

O autor da Emenda propõe que seja da competência exclu
siva do Congresso Naciona1(Art 59, XIII) escolher a totalida
de, e não apenas dois terços dos membros do Tribunal de Con
tas da União

O Projeto de Constituição "A" optou pela seguinte fórmu
la: um terço indicado pelo Presidente da República, com apro
vação do Senado Federal, e dois terços escolhidos pelo Con
gresso Nac í ona 1•

Mantemos o texto do Projeto.
Pela rejeição

2P01278-7 ADHEMAR DE BARROS FILHO POT
..."''''*'''**** PARECER *"'*"'**...... '"

Emenda ao artigo 49 susbst t tutndo o seu teor completo
pelo que sugere A forma adotada pelo Projeto resultou de lon
9a, profunda e sábia apreciação do assunto nas comissões onde
fol tratado Além do mais, a proposta elimina partes de dis
positivos tidos como verdadeiras conquistas institucional,
como por exemplo, a questão da opção.

Pela REJEIÇÃO.

2P01279-5 ADHEMAR DE BARROS FILHO POT
"'*"''''*'''''''''''' PARECER **"'**"'**'"

O obj et 1vo da emenda em aná li se é acrescer ao art. 149
do texto do Projeto de const í tutçào, mais um paragrafo.

Justifica seu Autor que com a explosão demográflca do
País, existem Tribunais de Justiça com elevado número de de
sembargadores. Assim, a const i tutção de um Órgão Especial
quando o limite for superior a 25 desembargadores, se faz ne
cessária, para que o exer-ctc to das atribuições dadas ao Tri
bunal Pleno, possam ser exercidas por esse órgão Especial,
que funcionaria de maneira a não prejudicar o próprio Tribu
nal Pleno, ao contrário, lhe diminuiria a carga de trabalho.

Isto posto, somos pela aprovação da emenda

2P01280-9 ADHEMAR DE BARROS FILHO POT
*"'*"''''*'''** PARECER *"'****"'*'"

O autor da Emenda propõe o acréscimo de parágrafos ao
inciso XIII do artigo 59 disciplinando o processo de escolha
dos membros do Tribunal de Contas da União, dos conselheiros
dos Tribunais de Contas dos Estados e dos membros dos Tribu
nais de Contas dos Munic~pios.

O critério(eleição com registro de candidatos pelos par
tIdos paI íticos) f0ge por completo das normas vigentes.

Pela rejelção

2P012Bl-7 NOEL DE CARVALHO POT
***"''''**'''* PARECER ***"'*"'***

Infel izmente a just tr tcacão da emenda proposta não é su-
ficientemente clara para que possa suscitar uma apreciação
benevol ente

Pela rejeição
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2P01282-5 NOEL DE CARVALHO POT
"'''''''****** PARECER **"'******

A Emenda em exame propõe seja acrescentado ao 'item II,
do parágrafo 10 do art. 256 expressões que vedam a propaganda
comercial de medicamentos, formas de tratamento de saúde, ta
baco e agrotõx i cos

Somos pela rejeição da Emenda face à aprovação da_Emenda
no.2pOO485-7

Pela rejeição

2P01283-3 NOEL DE CARVALHO PDT
*****"'*** PARECER *"'*"'*"''''*'''

A Emenda apresentada pelo Constituinte é de alto valor
social, pelo efeito fiscal izador que o usuário dos transpor-
tes passará a exercer nos serviços públicos explorados por
concessão do setor público.

Em seu texto, e 1e prevê a mudança da redação do art 204
do Projeto para: 1I0S direitos do usuário e sua participação
na fiscalização das concessões", São, na verdade. serviços
sociais, que cor respondem a interesses nacionais e que visam
ao atendimento de populações e regiões menos favorecidas, sem
condições de arcar com os encargos econômicos dos referidos
serviços. O Poder público é chamado a assumir uma proporção
destes custos, para garantir os bener tctos sociais ou os in
teresses nacionais por eles assegurados Esse tipo de fisca
lização é por todos visto de forma a provocar distorções e
incentivos à corrupção. diante da própria estrutura adminis
trativa ineficiente

Deve o usuário, além de fiscalizar a tarifa, também a sua
estrutura, a sua composição, pois esta inadequação dos siste
mas tributário e tarifário, no setor, impede que o seu finan
ciamento seja transparente para a sociedade, permí t indo a
esta melhor controle das decisões governamentais e evitando
as distorções introduzidas nos referidos sistemas Deve-se
lembrar também que a desvinculação tributária subtrai ao pla
nejamento de transportes sua autonomia relativa e a flexibi
lidade mtntma para atender às necessidades do Setor, mesmo em
termos de preservação do patrimônio

Pe1a aprovação

2P01284-1 NOEL DE CARVALHO PDT
"'*****"'** PARECER *********

A presente emenda propõe nova redação ao parágrafo único
do art. 209, no tocante à " criação do Fundo Nacional de
Transportes Urbanos destinados a subsidiar as tarifas, custe
ado por adicional sobre a taxa rodoviária nacional 11

Além de meritória a proposta do Const t tuí nte , ela seria
uma fórmula de transferir esse subs tdto aos pr-cp tet ár-f os de
veículo automotores e não por toda a sociedade. Ocorre porém.
que o art. 196 do projeto prevê, em seu item IV, ser vedada a
vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa,
ressalvada a repartição do produto de arrecadação dos impos
tos a que se referem os artigos 187 e 188, entrando em choque
~~~nâaP~~~~i~A6À~to constitucional, considera-se a presente

---------2~õ~2ã5:õ---------~;~Ü~y-;Ü~~~~---------------------------~õ~-------

********* PARECER "'*"'*"'****
A emenda em questão visa a assegurar, ao trabalhador,

aqueles direitos, garantIdos pela leglslação vigente, que
não se encontram explicitados no texto do Projeto

Parece-nos, contudo, inexistir o risco de retrocesso temido
pelo autor, vez que o caput do artigo 70. assegura ao traba
lhador os direitos ali relacionados "além de outros, que vi
sem a melhoria de sua condiçªo social" É claro, portanto,
que a omissão, nesse caso, nao implica anulação do di reito

Pela rejeição da emenda.

2P01286-B AMAURY MULLER por
"'*"'**"'*** PARECER ***"''''****

A proposta pretende aditar inciso IV ao Art 22, colo-
cando entre os bens da União, a Floresta Amazônica, o Panta
nal Matogrossense. a Serra do Mar, a Mata Atlântica e a Zona
Costeira.

Em sua justificação o l1ustre conat t'tu tnt e, reporta-se
ao Art.262, que em seu parágrafo quarto contempla aquelas re
giões considerando-as patrimônio nacional; para ele é insufi
ciente as disposições do mencionado Art.262.

A nosso ver, entretanto, a matéria está sobejamente re
gulada.

A lei ordinária contemplará a situação fática e corri-
girá distorções ocorrentes, complementando o dispositivo
const t tuctona1 ora examinado.

Inadequada pois a proposta.
Opinamos por sua rejeição.
Pela rejeição.

2P01287-6 AMAURY MULLER POT
*"''''****** PARECER **"'*"'****

O discip1inamento legal do uso da propriedade é decor-
rêncta dos próprios nr tncsptos inserIdos no 38 do art. 60.
que a Emenda quer modificar.

Entendo desnecessária, pois, sua previsão no texto
constitucional

Pela rejeição.

2P01288-4 OSWALDO TREVISAN PMDB
"'***"'*"''''* PARECER "'*"'***"'''''''

A Emenda objetiva a t eoer-at tzacão dos estabelecimentos
de ensino superior mantidos com recursos originários dos
Estados e dos Munic1pios.

Alega o autor, em sua justificativa, que alguns Estados
e Munic1pios mantêm estabelecimentos de ensino superior, para
atender às necessidades da população, face ao problema de
vagas nas Universidades Federais, e ao elevado custo do
ensino particular.

Reconhecemos as razões que fundamentam a proposição
Entendemos, porém, que no momento, deva ser observado o
princíplo de prioridade ao atendimento das necess tdades do
ensino obrigatório

Pela rejelção
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2PD1293-l OSVALDD COELHO PFL
"'***"'''''''** PARECER *********

O nobre Const í tutnte Osvaldo Coel ho propõe acréscimo de
30. ao art. 246 no sentido de interiorizar as universidades

federais. obrigando-as a manter unidades de ensino nos muni
cípios considerados pó los de desenvolvimento regional

Embora concorde com a necess i dade de serem 1evadas as
un tver-s í dades federais ao interior do País, o acréscimo desse
parágrafo parece-nos prescindível Na verdade, apropria
pressão social imporá. a exemplo do que se verifica em vários
Estados brasileiros, a instalação de novas un1dades de ensi
no. Nosso parecer e, pois, pela rejeição.

-----------------------------------------------------------------------------

2P01292-2 OSVALDD COELHO PFL
."'******* PARECER *****"'*"'*

Emenda do t tus tr-e Constituinte Osvaldo Coelho pretende,
com o acresci mo de um parágrafo ao Art. 13 so Ato das n í spos t
ções Tr-ans s t t ór t as , decompor e regulamentar a aplicação com
pulsória dos recursos públicos para a manutenção e desenvol
vimento do Ensino, destinando, nos primeiros dez anos de vigê
ncia da Nova Carta, cinquenta por cento dos valores para OS p
rogramas de alfabetização. 10 e 20 graus Em que pese as jus
tas e touvavé í s alegações do Parlamentar, consideramos mais
rasoável que a repartição dos recursos, o cumprimento do Cfis
pcs i t tvos constitucional conste dos planos e po l i t tcas regio
nais e 10ca15 de ensino,de acordo com as necess ioaces de cada
muntcj pto e de cada Estado Pela reJeição da Emenda.

Pela rejeição.-------------------------------------------------------------------..._-------

2P01300-7 CARLOS SANT'ANNA PMDB
****"'**** PARECER *********

A emenda do Const ituinte Carlos Sant'Anna pretende dar
nova redação ao artigo 234 do Projeto de Constituição da Co
missão de Sistematização IntrOduz as seguintes modificações·
, Afirma que as ações e serviços de saúde são de natureza

públ tca
Ao poder público cabe não a "execução". mas a "promoção da
execução" das ações e serviços de saúde.
É vál ida a destinação não de "recursos públicos" mas ' de
."recursos públicos orçamentários 11 para invest1mento em
instituições privadas com fins lucrativos.
A mtcf at tva privada poderá participar do sistema único de
saúde mediante "contrato ou convéntc- e não mediante "con
trato de direito público"

5. Não veda a participação de empresa e capitais de procedên-
cia estrangeira "nos serviços e ações de saúde no Pa'5",
mas somente no Sistema Nacional único de Saúde.

6. Adita que a lei que disporá sobre condtções e requisitos
que facilitem a remoção de órgãos para f1ns de transplan 
te, também disponha sobre as "condições relativas à doa
ção' coleta e processamento de sangue e seus derivados pa
ra fins de transfusão, "vedado todo o tipo de comercial I 
zação

A justificação alega que se trata de compatibil f zação do
texto constitucional com o que foi aprovado na VIII Conferên
cia Nacional de Saúde.

O relator acatou a parte referente á doação, coleta e
processamento de "sangue" nos termo$ da emenda 2P00977-8.

As outras propostas foram rejeitadas nos termos do pare
cer oferecido á emenda coletiva nr. 2P02044-5.

Pela rejeição.

2P01297-3 MUSSA OEMES PFL
********* PARECER "'."'*"'***'"

A emenda altera redação do ar-t. 13 das Disposições Ge-
rais e Transitórias do Projeto, com o objetivo de antecipar
o m ic to da vigência dos novos percentuais dos Fundos de Par
ticipação dos Estados e Municípios

Optamos por manter a redação do Projeto. tendo em vista
Que a 5istematica de repartição dos tributos, na forma como
está definida, 1nsere-se no contexto maior da discriminação
de rendas do Sistema Tr1butário, além de representar consenso
entre os Constituintes. Entendemos, assim. que a alteração
proposta, dissociada daquele contexto, ira comprometer a
descentral tzação tributária e de decisões, grande e legítimo
anseio de todos. nesses últimos anos, que esta Assembléia
busca alcançar.

Tendo em vista o exposto, votamos pela rejeição da
emenda.

2P01299-Q CARLOS SANT'ANNA PMOS
*****"'.** PARECER ••****"'**

Pretende o ilustre Constituinte Carlos Sant' Ana, com a
presente Emenda. manter o atual sistema presidencialista de
governo por entendê-lo da tr-adtção brasileira, enquanto
experiência parlamentarista teve curta duração e foi
rejeitada em plebiscito. por mais de quatro quintos do
eleitorado. O povo sempre, diz ele, manifestou o desejo de
eleger seu governante supremo, anseio mais que latente na
epoca atual. depois de mais de duas decadas de regime
autoritário.

Reportamo-nos ao parecer exarado na emenda que institui o
or-es tcenctat tsno •

Pela rejeição.

2P0129B-1 MEIRA FILHO PMDB
****"'**** PARECER *.*******

Pretende a presente emenda criar mais uma vinculação de
receita tributária para uma determinada despesa, o que
contraria os pr tnc ip tos estabe tactoos no projeto da Comissão
de Sistematização e. inclusive, da emenda coletiva relativa
ao assunto. Assim. somos pela sua reje1ção.

vas a delitos f1scais, ao tráfico i 1'cito e a pr-evenção do
contrabando e o descaminho em todo o territõrio nacional Não
há porque suprimi-lo, devendo, isso s tm, ser apr1morado em
versão final

Pela REJEIÇÃD.

2P01296-5 MUSSA DEMES PFL
********* PARECER *********

A emenda modifica a redação do art 1B8 do Projeto de
Constituição, pela alteração da base de cálculo nas transfe
rências da União, na medida em que se cons1deram todos os im
postos de sua competência, além da contr tbutção do FINSOCIAL,
e pela alteração da composição percentual das transferências.
Pela emenda, a União entregará aos Fundos de Participação dos
Estados e dos Munic'pios 16,5% e 17,5%. respectivamente; ao
setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
2,5%, e 1,5% ao Fundo para Compensação por Exportações
Prevê-se, a1nda, a participação dos Estados. Distrito Federal
e Municípios no produto da arrecadação de impostos que a
umão instituir, no uso de sua competêncta tributária
residual.

De in~cio. cumpre ressaltar o alcance das alterações
propostas na emenda, no que pert tne às transferências da
União São significativos. à primeira vista. os recursos fi
nanceiros envo lvtnos , embora o autor não os precise. Dessa
forma, não se sabe o quanto ganham Estados e Munic1pios, com
a alteração, para menos, dos percentuais de participação, mas
com a alteração. para mais, da base de cálculo.

Assinale-se, ainda, que a definição dos percentuais, bem
como dos tributos envolvidos nas transferências, nos termos
do Projeto, resultaram de amplos e aprofundados estudos e de
entendimentos entre os Const itui ntes

Aderna f s , essas transferências fazem parte de um contexto
maior. o da sistemática de discriminação de rendas. conforme
definida no texto do Projeto. Alteração parcial. mos termos
da emenda, necessariamente iria comprometer o sistema tribu
tário do Projeto

Em razão do exposto. votamos pela rejeição da emenda.---------------------------------------------------------------------------_.
PFL

e pe t a aprovação daNosso parecer, por essas razões,
Emenda

2P01291-4 MESSIAS GÓIS
********* PARECER *********

PreconiZando alterações na redação do art. 87 do PrOje
to, sugere o eminente constituinte Messias Góis. com a Emenda
em exame, o estabelecimento de novos critérios a serem obser
vados no preenchimento dos cargos de ministro do Tribunal de
Contas da União, cujo colegiado passará a ser assim composto

I - quatro indicadas pelo Presidente da República, com a
aprovação do Senado Federal.

Il - dois dentre os Auditores indicados pelo Tribunal em
lista t r tp l t ce , alternadamente, segundo os critérios de anti
gUldade e de merecimento, e

III - cinco com mandato de seis anos, não renovável.
O escopo da proposta, segundo a j ust t r tcacâo. é "poas t>

bllitar uma melhor dtv í são dos cargos no Tribunal de Contas
da Un1ão, pois como está no texto da Sr sternat tzação impossí
vel será fazer, em pessoas ns1cas, uma operação matemática
que encontrasse um terço, sem sacr t r ic tcs".

A proposição, inegavelmente, aperfeiçoa o texto do Pro
jeto, pois, atraves da nova redação que sugere, imprime mal~r

m t tdez e segurança aos cr t ter ros com base nos qua is serao
escolhidos os futuros ministros do tr ibuna: de Contas da Uni
ão

2P01289-2 OSWALDO TREVISAN PMDB
*:+'>1=**"'**'" PARECER *****"'''''''*

A emenda acrescenta ao artigo 234 d t spos i t tvo que asse-
gura a regulamentação do emprego, pesquisa e divulgação de
t er-apias alternativas ou não convencionais na assistência a
sauda , considerando 05 avanços da ciência formal em áreas do
conhecimento que antes lhe eram estranhas, o vasto campo te
rapeutico que hoje se apresenta ao brasileiro e a necessida
de de discipl tnar- a matéria a fim de prevenir a clandestini
dade e o chalartanismo

Entretanto, observa-se. no Pais. a prefência absoluta do
povo pelas terapias medicamentosas e pela alopatia A quimio
terapia ainda é a escolha principal do brasileiro.

Ademais, é preciso ter presente que toda ciência nova
nasce e cresce, para depois, então, se impor E rsro pode
ocorrer tanto via populares como v ia meí os cientificas

E toda orientação terapêutica nova que se impuser devera
ser rnevf t ave tment e regulamentada em conformidade com a or-ça
rn aação s t.st êrmca vigente na época.

Allás, foi o que aconteceu com a homeopatia e vem suce
dendo com a acumpul tura

Portanto, uma vez que se trata de uma evolução natural,
considera o Relator que não há necessidade de precipitar uma
legislação eapec i a l ,

---------------~~~~-~:::~~~~------------------------------------------------
2P0129D-6 MESSIAS GÓIS PFL
******"'** PARECER *********

Pela rejeição
O projeto da Comissão de Sistemtização oferece texto

mais ccnd i zent e com a real idade e com a boa tecnica legisla 
t tva. Os aspectos da aposerrtador ra compul sór ta já foram der r
ntcos , tanto quanto os de por tempo de serviço. A promoção
por merecimento é colocada em melhores termos pelo projeto,
tanto quanto o ingresso na carreira por concurso público de

._---------~~~~~:_~_:~:~~~~--------------------------------------------------

2P01294-9 BENITO GAMA PFL
********* PARECER *******"'*

A emenda propõe seja o art 188 do Projeto acrescido de
paragrafo, em que se estabeleça que não poderão, em qualquer
htpót ese , ultrapassar de do t s por cento do montante da arre 
cacação dos 1mpostos de renda e sobre produtos tnoust r-ta t tza
dos as deduções desses impostos a titulo de despesas adminis
trativas, antes de efetuada a partilha prevista nesse artigo

Não nos parece que o assunto sob enfoque const itua maté
ria a ser inserida no texto constitucional. Trata-se, obvia
mente. de materia, cujo d í sctp l inamento será melhor adequado
à legislação ordinária.

._--------------~~:~~~:_:~!~~:_~:~~-~:~:~~~~-~~_:~~~~~.:_--------------------
2P01295-7 MUSSA DEMES PFL
"'***"'**** PARECER "'*"'***"'**

Emenda ao ato das disposições transitórias, mandando
suprimir o seu artigo 38 que dispõe sobre providências que
o Poder Executivo Federal deverá tomar para o efetivo
exercício da Pol ícia Fiscal

A forma adotada pelo Projeto, para trato do assunto, faz
prevalecer uma visão institucional para questões r-et at t-
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2P01301-5 CARLOS SANT'ANNA PMOB
"'* ....... *....... PARECER *********

O ilustre autor da Emenda, conquanto anuncie pretender
criar três novos artigos no Capitulo III, do TItulo VIII, em
verdade está a alterar os artigos 250 e 251 do Projeto.
Observe-se, todavia, que a emenda abrange tais matérias de
forma bem mais restrita Que a do Projeto, não havendo, des
tarte, vantagem na sua aprovação

Pela rejeição.

2P01309-1 CELSO DOURADO PMOB
***"'... *"'** PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
n. 2P00153-0.

2P01310-4 SAULO QUEIRÓZ PFL
*****"'*** PARECER ******"'**

Pela rejeição, nos termas do parecer oferec1do à Emenda
n 2POO153-0

2PP1302-3 CARLOS SANT' ANNA PMOB
*... ******* PARECER *********

A presente emenda altera o art 95 do Projeto de Consti
tuição. atribuindo ao presidente da República o desempenho
das Chefias de Estado e de Governo, na forma presidencialista
tradicional.

Alega seu autor Que essa e uma exigência da tradição
presidencialista brasileira. que nossa única experiência par
lamentarista republicana durou pouco e foi desaprovada por
mais de quatro quintos do eleitorado; e que o povo deseja e
leger seu dirigente supremo, espectalmente após mais de duas
décadas de regime autoritário

Apesar das louváveis intenções do autor, não podemos a
poiar a emenda apresentada, uma vez que julgamos a proposta
parlamentarista constante do Projeto de Constituição como a
quela que melhor cor-r-esponde às necessidades e anseios atuais
da nação br-as í leira

Pela rejeição.

2P01311-2 MAURO CAMPOS PMOB
********* PARECER ***... *****

" Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no 2p0195B7".

2P01312-1 MAURO CAMPOS PMOB
********* PARECER *********

A Emenda estabelece lia remuneração do trabalho ex-
!raordinário no mínimo superior a 50% (cinquenta por cento).
a do trabalho normal"

O d~sposH tvo já se encontra parcialmente consagrado.
faltando apenas a outra alternativa, que é através das con
venções ou acordos coletivos

Ass1m sendo, a proposta permite que através de lei, a-
cordo ou convenção coletiva. sejam estabelecidos patamares,
inclusive superiors ao valor fixado pelo Projeto.

Ante o exposto, soros pela aprovação.-----------------------------------------------------------------------------
2P01303-1 JOSÉ MARIA EYMAEL POC
**"'****** PARECER *********

A Emenda propõe a inclusão das entidade sindicais patro-
na i s nos casos contemplados com imunidade de impostos

Entende-se devam elas, nessa matéria, ter tratamento
fiscal diferenciado co conferido às entidades sindicais de
trabalhadores, ante a reconhecida magnitude econômico-finan
ceira de várias entidades sindicais patronais, via de regra
detentoras de expr-es tvo patrimônio e de relevantes recursos
disponíveis.

A preocupação do projeto, sem dúvida, foi a de favorecer
as entidades em princípio economicamente mais fracas, o que
não impede que, mediante lei, venham as entidades sindicais
patronais a ser beneficiadas por isenção fiscal.

Pela rejeição.

2P01313-9 JOSÉ GERALDO PMOB
********* PARECER ********'"

A presente emenda estipula que os mandatos dos sucesso 
res dos atuais Presidente da Repúbl tca , Governadores, Vice
Governadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores termina
rão em 31 de janeiro de 1995~

Pretende seu autor, com a emenda, proporcionar, a partir
de 1995, a coincidência geral de mandatos

Em que pese às louváveis intenções de seu autor, não po
demos apoiar a emenda apresentada, pois ela trnp l tear-ta, man 
tidas as demais drspos tções contidas no Projeto de Constitui
ção, a f i xação de um mandato de 6 anos para o sucessor do a 
tual Presidente da Repúbl tca , o que seria um contra-senso em
função das discussões que se travam no Pals sobre a duráção
do mandato presidencial.

Pela rejeição-----------------------------------------------------------------------------
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2P013i9-8 NION ALBERNAZ PMOB
****... *"'*'" PARECER *********

A emenda ora em aná l í se quer acrescer ao art. 149 do Pro
jeto de const ttuiçãc mais um par-áçrato , onde especifica a ma
neira como deveria funcionar a criação de unidades judiciári
as nos Estados, Distrito Federal e Territórios.

Trata-se de emenda Que conflita com a sistemática do Pro
jeto de Constituição Portanto, somos oe1a sua rejeição.

---------;~~~;;~=~---------jõiõ-~;~;ÕN-----------------------------~;õ~-----·

*******"'''' PARECER *********
Com a presente Emenda que dã nova redação ao artigo 70.

do Ato das Disposições Transitórias, visa o ilustre
Constituinte a obrigar o Congresso Nacional a votar. no prazo
máximo de dez meses, as le1s complementares exigidas quer
expressa, quer implicitamente pelo texto Constitucional
Argumenta o autor que a Carta atual "contém nada menos Que

2P01316-3 NION ALBERNAZ PMOB
**....***...... PARECER *... *******

Pretende o autor ampliar o prazo de quarenta ~ cinco para
setenta e cinco dias antes do termino do mandato do seu ante
cessor nas eleições para governador

Entendemos que o prazo de Quarenta e cinco dias e sufi-
ciente para a conctusão dos trabalhos e processos eleitorais.

Pela rejeição.
--------------------------------------------- --------------------------------

2P0131S-S JOSÉ GERALDO
*....*****" PARECER *********

Propõe o autor mandato de ci nco anos para Prefeito
Pr-ef'e t to e Vereador e Que a regra do art 91 maioria
seja apt icadd.:l.I-- "C;. ~ ~nc:: rom mais de dI'
eleitores.

Somos pe10 mandato de quat rt, ':\nos para
Vereador, por ser da tradição do s lr -1p;+ r-
e pela exigência de maioria absoluta nCl_
~~e~â~0~5g~omunicíPioS, sem exceção. conforme' pc:..

Pela rejeição.-----------------------------------------------------------------------------

2P01318-0 NION I.LBERNAZ PMOB
********:1< PARECER ***"'*****Visa a presente emenda dar nova redação ao 20 .• do art.

149 do Projeto de Constituição
De maneira bem fundamentada, justifica seu Autor a forma

que acharia adequada para d i sc tp l inar a matéria.
Analisando, verificamos que há um certo choque com a Sis

temática adotada para a elaboração do Projeto em fases ante
riores

portanto. somos pela rejeição dessa emenda.

2P01317-1 NION ALBERNAZ PMDB
*"'*"'***** PARECER ...*... ****"'*

Propõe o autor que o Prefeito seja eleito por maioria
simples. não inferior a um terço.

Somos pe1a manutenção da at ua1 redação do art 34, por
considerarmos a mator i a absoluta muito importante para levar
ao poder o candidato da preferência popular com o apoio
para qovernar

Pela rejeição

2P01314-7 JOSÉ GERALDO PMOB
********* PARECER *********

Pretende o autor aumentar o prazo de quarenta e ct nco
para noventa dias antes do término do mandato de seu ante-
cessor nas eleições para Governador.

Entendemos que o prazo de quarenta e cinco dias é sufi-
ciente para a conclusão dos trabalhos e processos eleitorais.

Pela rejeição.--------------------------------------------------------------....-------------

2P01305-B JOSÉ MARIA EYMAEL POC
********* PARECER *********

Pretende a Emenda Que o mandado de segurança possa "pre
venir ilícita sanção fiscal, caracterizada a ameaça, por ma
nHesta e errônea interpretação dada pela Fazenda Pública, à
determinada norma" A proposição subverte o instituto do man

dado de segurança, que objetiva assegurar direito 1 íquido e
certo.

Pela rejeição é o parecer

2P01304-0 JOSÉ MARIA EYMAEL POC
********* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecidú à Emenda
n. 2P00153-0.

2P01306-6 JOSE MARIA EYMAEL POC
********* PARECER *********

A Emenda pretende vedar o estabelecimento de privilégio
de natureza processual para a Fazenda Públ íca em detrimento
dO contribuinte

Trata-se de cnsccstcão abrangente que, a rigor, não se
refere apenas a lides judiciais mas inclui todos os procedi
mentos administrativos relativos a questões fiscais.

Atualmente. nos seus artigos 184, 1B6 a 190 e 204, o Có-
digo Tributário Nacional prevê algumas hipóteses em que o
crédito tributário goza de tratamento favorecido. Esse trata
mento diferenciado é indispensável, dado o grande acumulo de
1 ides que os Procuradores da Fazenda Nacional. na área judi
cial, e as autoridades fiscais, no processo adminis-
trativo - fiscal, são chamados a examinar, no exercício de
suas atribuições funcionais.

Dentre tais prerrogat tves estão as que se referem a pra
zos, as regras relativas à preferência do crédito tributária
e a subsunção a este de bens gravados com ônus real ou cl áu
sura de inalienabilidade e impenhorabilidade, excetuados os
legalmente declarados impenhoráveis

Outra prerrogativa do crédito tributário consiste no fa-
to da certidão da dívida ativa configurar prova pr-é-const t-
tutda , gozando de presunção de liquidez e certeza.
tribu~~~~OprerrOgativassão essenciais à excussão do crédito

Pela rejeição
~----------------------------------------------------------------------------

2P01307-4 ACIVAL GOMES
*****"'*** PARECER *********

A emenda objetiva acrescentar a expressão "inclusi -
ve" à norma 'do Projeto Constitucional que trata da promoção
ao turismo, de forma a lhe atribuir maior abrangência.

De fato, o texto do Projeto Constitucional, embora re-
conhecendo e definindo a competência dos poder-es públicos em
promover o turismo, restringiu, todavia, esse apolo à criação
de incentivos ao setor

A emenda apresentada retira essa restrição do
constitucional, tornando-o mais abrangente e definidor
múltiplas alternativas para a ação do poder públ tco no
ao turismo.

Pe1a aprovação-----------------------------------------------------------------------------
2P0130B-2 ACIVAL GOMES PMOB
********* PARECER *>1<***"''''**

A emenda objetiva alterar o inciso XVIII, do artigo 70.,
para a seguinte redação.

HAviso prévio pr-opor-ctona t ao tempo de serviço na forma
da lei, sendo no mínimo de ao dias e no mâximo de 120 dias.

Consideramos que a cons t t tu í çâo deve garantir os pr trr
ctptos gerais ou fundamentais, cabendo a legislação ordinária
disciplinar e regulamentar o fato

-----------------~~:~-~_:~~~~:~:_~~~~~-~:~~-~:~:~~~~-------------------------
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sessenta e quatro artigos a merecerem complementação e,
exctutdos os que se referem a normas tributárias, a maior
parte dos demais nunca mereceu a regulamentação necessar ta''
Tal fato serve de pretexto, diz o l1ustre Constituinte, para
o descumprimento de determinações constitucionais por parte
das autoridades tal como por exemplo ocorreu, entre outros
casos, com a vinculação do percentual da receita à manutenção
e desenvolvimento do ensino, sistematicamente ignorado pelo
execut 1vo

São procedentes as raz:ões invocadas pelo preclaro
Constituinte. t: importante estabelecer prazo
para o Congresso cumpr i r sua
missão.
vaÇ~opor isso, louvando sua preocupação, opinamos pela apr-o-

2POi326-7 JOSÉ VIANA PMDB
********* PARECER *********

Propõe o Constituinte José Viana seja tncrutco no Ato
das Disposições Constitucionais Gerais e Trans1tórias artigo
dispondo sobre a isenção de contribuição previdenciaria para
os proventos da aposentadoria e pensão.

O assunto constante da presente emenda dispensa
tratamento constitucional, porquanto se trata de matéria
típica de lei ordinária.

Pel a rej ei ção-----------------------------------------------------------------------------
2P01329-5 JOSE PAULO BISOL PMDB
***"'***** PARECER *********

Opino pela rejeição, na for-ma do parecer oferecido ã
emenda no 2P01230-2.

2PÓ1327-9 JOSÉ VIANA PMDB
********* PARECER *********

A emenda em referência pr-etende incluir- no Titulo IX do
Projeto o seguinte artigo. "Os pr-oventos da inatividade são
isentos de imposto de renda a partir do ano em que o contri 
buinte completar 60 anos ce idade", com a justificativa de
que a car-ça tributária beaslleiea é das mais pesadas do mun 
do, devendo ser atenuada, pr tnctpalment e em re lação aos ina
tivos. cujos proventos são reduzidos

Pela r-ejeiç~o, nos termos do parecer orer-ectcc à emenda
no 2000148/3.

2POi323-6 JOÃO CALMON PMDB
********* PARECER *********

O nobr-e Constituinte João Calmon pr-opõe seja asseçur-aoa
aos candidatos ao ensino superior, quando carentes, pr tor-rda
de de acesso até um determi nado número de vagas.

Pargunto-me. se o candidato carente está habl1itado a
1ngressar no 30. grau, por que deve ser discriminado. Ele
participará do concurso de seleção e, se realmente eat tver-
~~~~gê~~6: encontrara as pertas da Universidade abertas para

Pela eejelção..----------------------------------------------------------------------------

2P01325-2 EDIVALDO MOTTA PMDB
********* PARECER *********

A Emenda manda incluir no Ato das Disposições Transit6 
rias ar-tigo prorrogando por Quatr-o anos a val idade dos con
~~~~os públicos homologados a par-tir- de 1. de janeiro de

Ocor-r-e que duas out r-as emendas sobre o mesmo assunto já
foram aprovadas, obedecendo-se para ambas, e agora para esta,
a redação da Emenda da tavr-a do Constitulnte Almie Gabriel.

A Emenda, assim, merece aprovação, obedecida a redação
da Emenda supracitada.

Pe1a aprovação.--- ...------------------------------------------------------------------------

------;;;~~3;~=~---------~õiõ-C~LMõ~-----------------------------;;;~~--------

"'''''''****** PARECER *********
A Emenda propõe acr-ésct mo de dol s pa"ágeafos Aet. : 244 do

Projeto de Constituição (A), dispondo que os municípios com
mais de 50 mil habitantes oever-ãc or-ganizar conselhos munici
pais de Educação, composto de três a nove consel hei r-os , elei
tos por Voto direto e secr-eto, por ocasião das eleições para
a Câmara Municipal, aos quais caberá fiscalizar o ensino de
10 , 20. e So graus ministrados nos municípios e exercer as
atribuições que a Lel vier a estanetecer .

Embora concordemos com os argumentos que fundamentam a
proposição, entendemos que a matéria, pela sua natureza, será
melhor espec íf tcaca como objeto de Legls1ação Oedlnáeia.

Pela eejelção de Emenda.

2P01334-1 MALULY NETO PFL
***"'***** PARECER *********

O pr-obt ema das favelas, das palafitas, dos mocambos e
de outras formas degradantes similares de moradia. const t tut
fenômeno secular no Brasil, bastante ligado à situação sóc lo
economica da maioria de nossa população, que não dispõe de
meios para aoqutr-tr- uma mor-adia condigna

A criação de um fundo de natureza especial, a ser- apli
cado no desfavelamento das cidades, como pretende a emenda
sob exame, não soj uc tonar í a a Questão, que está inseparavel
mente ligada, a outr-os fatores. O texto ccnsr ttuctcnat em e
laboração (ar-t 214) tr-ata a questão de forma lntegrada, par-»
ticularmente ao obrigar todos os Mun1cipios a ínst t tutr-em
seus planos ur-barn st tccs.

Esse plano urbanístico. sim, é que deve estabelecer, en
tre outr-as, as diretrizes capazes de erradicar- o favelamento
de nossas cidades, promovendo a ordenação e a adequada d1str1
bu tção espacial da população e das atividades econômicas.

O assunto abor-dado na emenda é extraordinariamente sé
rio e complexo a extçf r-, com a possível br-evidade. sotucãc a
dequada.

Não se pode planejar a expansão urbana de uma cidade on
de existam favelas Se estas existirem, ceverão receber a jus
ta distribuição dos benef tc tqs decorrentes do processo de ur
banização, com a dev1da r-egularização fundiária e a urbaniza
ção específica Que o plano urbanístico deve contemplar.

Por estas considerações, deixamos de acolher a emenda,
que aborda assunto de tndí scut tve l mérito, ligado todavia a
outros fatores de ordem econômico-social que devem ser tr-ata
dos de forma integrada no processo de desenvolvimento urbano.

Pela rejeição.

2P01336-8 MALULY NETO PFL
********* PARECER *********

A função social da pr-opr tedade está estabelecida no In
c\so r n do Aet.199, e o par-áçr-afo 40 do Aet.208 pr-evê a ee
pressão ao abuso do poder econômico. Quanto ã criação de uma
autarquia destinada a tal fim, cons tder-aeo-j a dispensável I

2P01331-7 JOS~ PAULO BISOL PMDB
***>1<***** PARECER *********

Pela eejeição
A es t at tzaçãc das ser-ventias do for-o judicial, previstas

no ar-t. 11 das Disposições Constitucionais Gerais e rr-ans ttõ
rias do proj eto sistematizado, foi ccnf'er tda á lei or-dtnár ta.
Longe de repr-esentar "r-es t r tçâo injust1ficável ao legislador
ordinário", per-mite-lhe responder- ao desafio lançado à imagi
nação criadora sobre o que deve ser definido como "serventias
do foro judicial", que podem não ser- o mesmo Que "serventia
~~~~~~~l" e, até mesmo, englobar as próprias "extra - judi-

2P01335-0 MALULY NETO PFL
********* PARECER lk********

A emenda do Constitulnte Maluly Netto pr-et ende supr ímtr
a expressão "e de saúde ocupacional 11 do final do inciso II do
ar t tço 235 do Projeto de Constituição da contssão de Sistema
tização.

sasata sua justificação no atendimento de solicitação de
var-ras Conf eder-açõas dos Trabalhadores e de algumas ent1dades
corporativistas Por outro lado, defende Que a "saúde ocupa 
c tonat " deve ser atribuição do Ministério do Trabalha, caben
do ao da Saúde apenas o atendimento dos "infortúnios do tra 
ba1ho', e não as medldas de pr-omoção. proteção da saúde do
tr-abathador-

O r-elator manifesta-se de acor-do com a proposta da emen
da na parte referente à supressão da expressão "saúde ocupa 
c tcna l " Porém, a mesma é rejeitada nos termos do parecer o
ferecido à emenda 2pOO190-4, Que, além da supr-essão referida,
acr-escenta no inciso VII a expr-essão "inclusive o do traba
lho".

Pela rejeição.

2P01330-9 JOSÉ PAULO BISOL PMOB
********* PARECER *********

Pretende o l1ustre Constituinte alterar a redação do in
ciso XXIV do Art. 24 do Peojeto de Constitulção medlante a
~~~s~~~y~g~~. da expr-essão "e ser-viços notor-ia1s~ por "r-eg1s-

O parecer é pela r-ejeição, tendo em v1sta aprovação ele
emenda cot at rva relativa à disciplina da matéria.-----------------------------------------------------------------------------

2P01332-5 S~RGIO WERNECK PMDB
********* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda
no. 2p00270-6

---------2j;Õ~333=3---------~õiõ-ÕE-~EUS-~N:;UNES--------------------j;õ:;-------

********* PARECER *********
Emenda ao ato das disposições geeais e t r-ans t tór tas ,

com o fim de instituir- paridade de vencimentos entre dele
gados de pol i c í a e membr-os do ministér-io público.

O projeto consigna, em seu art. 44, parágrafo 11,
pr tnctp to dos mais avançados em termos de po l í t tca de remu
ner~ção e de sistemas de mérito. qual seja o da pr-otb l ção ca
~:~~~~~:tg~i6~uiParaçãode Qualquer natureza para fins

Pela REJEIÇÃO.-----------------------------------------------------------------------------

PDS

Emenda

2P01324-4 FRANCISCO DIÓGENES
********* PARECER *********

Pela rejeição nos termos do parecer oferecido à
N. 2001418-6.

2P01326-1 JOSÉ VIANA PMOB
**.****** PARECER "'********

A emenda modifica o texto do art. 234 e seus parágr-afos,
como um todo, concedendo-lhe sentido de maior atrr-ançênc-í a
e excluindo das funções do Poder Públ tco a execução das ações
e serviços de saúde, considerando Que Qualquer dificuldade à

ação da tntcrat tva pr-Ivada r-ever-terá em notável peejulzo à
população cr-as í tetr-a, e Que o Estado tem sido um mau adminis
trador.

Mas a execução de ações e serviços de saúde não pode ser
exctutda das funções do Poder- Público porque é este que
oferece, entre outros, os serviços básicos e ações primárias
de saúde. Com ele coraoor-am apenas os óegãos fllanteóplcos.
E, no entanto, tais ser-vtcos e ações atendem à maioria da po
pulação, mostram demanda cr-escente e não apresentam atrativos
ao setor privado. Dai se infer-e que a participação deste no
sistema único de saúde só pode ser em car-áter- supletivo Am-
p l fá-La além deste ponto ser-ta utópico

Pela eejeição

2POi322-8 JOÃO CAL~;oN PM08
.******** PARECER *********

A emenda apresentada procura alterar- a r-edação dada pe
la comrssão de 5istematizaç3.o, principalmente no que diz res
peito a competência atr tbutca às Forças Armadas par-a atribuir
serviços alternativo em tempo de paz aos que alegar-em im
perat1vo de consciência para eximirem-se da obrigação de ser
vlço á Páteia.

Entendemos que dar' essa at r tbu tção as Forças Armadas
é opor-tuntdade de transrer tr a essas tnst í tutções mais um
grande servtço, sem que seja necessár ta a cr-Iação de entidade
ou 6rg~o novo com essa atribuição ao tempo em que se pr-ocura
diminuir despesas e dar oportunidade ao Cidadão de senvir à
Patr ta sem feri r sua vontade de não pegar em ar-mas, pdr con
vlcções ou lmpeeatlvos de consciência. Somos pela sua eejei
ção ,



tendo em vista a atual estrutura existente, e a possibilidade
de dotá-la de maior ef1c1êncla através de legislação ordiná
ria

Nesse caso, somos pela rejeição da Emenda
-.,--------------------------------------------------------------------------

2P01337-6 MALULY NETO PFL
*"'******'" PARECER *********

A EMENDA 00 ILUSTRE Constituinte Maluly Neto propõe a
inclusão de um parágrafo ao Art. 192 do Projeto de Constitui
ção (A) para determinar que o endividamento público externo,
previsto no inciso II do artigo em questão somente se efeti
vará após autorização do Congresso Nacional.

E justa e correta a preocupação do ilustre constituinte,
mas tal objetivo já está atendido, tendo em vista Que o dis
positivo é regido por lei complementar (Art. 192). portanto,
ja apreciado pelo Congresso Nacional. Se, como diz a justifi
cativa, "a prática pot tt tco-aomtrrtstr-at tva das últimas déca
das evidenciou claramente que a existência de tal preceito na
Lei Fundamental, nos termos em que se acha formulado, não im
pediu o emprego dos expedientes sinuosos na contratação de
crédito com entidades estrangeiras, antes, propiciou a exclu-
são do efetivo controle de parte do Poder Legis1ativo fl

, en-
tendemos que não é apenas mais uma citação expt tct ta dessa
cond rção no texto Constitucional que irá corrigir a distorção
ocorrida O Poder Legislativo já recuperou suas prerrogativas
democráticas e deverá, evidentemente, flscalizar e cobrar do
Poder Executivo o cumprimento da Lei

Pe1a rej ei ção

2P0133B-4 MESSIAS GÓIS PFL
********* PARECER *********

Do nobre Constituinte Messias scts esta emenda propõe
transferi r-se do Supremo Tri buna 1 Federal para o Superior
Tribunal de Justiça a Competência para processar e jUlgar,
originariamente a representação do Procurador Geral da
República, nos casos definidos em lei complementar para
interpretação de lei ou ato normativo federal.

Parte o proponente da idéia de que o sistema adotado
pelo Projeto defere ao Superior Tribunal de Justiça velar
pela vigência e uniformidade interpretativa da lei federal,
razão por que quadraria melhor a esse Tribunal a Competência
para processar e julgar aquela representação do Procurador
Geral da República

Temos que, precisamente por coerência s t st êmtca, é que
se deve manter a competência do supremo Tribunal Federal

Pela rejeição.

2P01339-2 PAULO MARQUES PFL
********* PARECER *********

Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no 2POO97B-6

2P01340-6 FAUSTO ROCHA PFL
********* PARECER *********

A presente Emenda do nobre Const 1tui nte Fausto Rocha
pretende incluir um segundo parágrafo no art. 24 do ato
das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias.
definindo quais os feriados nacionais: os ctvtcos
(7 de setembro e 15 de novembro); os de confraternização
universal (10 de janeiro e 10. de maio), e religiosos
(60 feira santa e 25 de dezembro) A limitação, segundo
a Justificativa, visa a aumentar lia produção H , que permite
"mais bens a distribuir com preços mais baixos ao
consumidor" Julgamos oportuna a definição proposta, Que
anula os excessos, e se ajusta as tradições e aos sentimentos
da Cultura do Povo Brasileiro. Pela aprovação da Emenda.

2P01341-4 FAUSTO ROCHA PFL
*"'******* PARECER ***"'*.***

Propõe a Emenda a inclusão de novo parágrafo no art
170, dispondo não sejam cobrados impostos ou taxas de qual
quer natureza sobre os al imentos essenciais à suos tatêncra i

carne, leite, ovos, arros e feijão.
Louvável, sem dúvida, a iniciativa do autor, de facili

tar o consumo desses alimentos pela população em geral.
Deve-se considerar, entretanto, que a dispensa de tribu

to inc1dente sobre determ1nado bem é figura comum na nossa
legislação tributária, conf1gurando isenção, a ser objeto da
legislação ordinária. Ademais, em acatamento á autonomia de
Que goza cada esfera do Poder Públ í co, não é recomendável
trazer tal matéria para o texto constitucional, nada obstando
venha cada ente púb t tco , através do respectivo Legislativo, a
conceder as mercadorias indicadas o tratamento sugerido pela
gmen-ía

Pela rejeição

2P01342-2 FAUSTO ROCHA PFL
********* PARECER *********

A emenda modificativa em estudo objetiva alterar o texto
do 10 do art 256 determinando que a programação de rádio
e t e l evtsão , salvo o jornalismo, seja submetida aos
"Conselhos de Ética", formado pelo Conselho Federal de Ética
e pelos Conselhos Estaduais de Etica.

Objetiva o autor proteger a comunidade de uma
programação indiscriminada que pode afetar a formação de
cr ianças , adolescentes e jovens.

Somos contrários á aprovação da Emenda pois o Projeto já
prevê inst r-umentos sur rctentes para a proteção das pessoas
contra a veiculação de programas abusivos

pela rejeição

2P01343-1 FAUSTO ROCHA PFL
*****.*** PARECER ********.

A Emenda propõe que se acrescente ao art. 262. Que trata
sobre o meio ambiente, um parágrafo segundo o qual é pr-olb tdo
fumar nos ambientes fechados, medida Que se justifica como
uma das formas de preservar a qualidade do meio ambiente e
garantir o direito à saúde.

Consideradas as determinações sobre saúde e meio ambien
te já expressas no Projeto, ccnctutmos pela rejeição da Emen
da, uma vez Que a matéria nela tratada deve ser mais apr-opr-t
adamente contemplada no ãmbirto da legislação cr-o ínar-ta

Pela rejeição

89

2P01344-9 LEITE CHAVES PMoB
.******** PARECER *********

A presente Emenda pretende transferi r o Imposto
Territorial Rural-ITR da competência da união para a dos
Estados, bem como estabelecer que estes repassarão aos
munic~pios 50% do produto da arrecadação do referido tributo.

Em que pesem os motivos apresentados favoravelmente à
Emenda, entendemos que. sobretudo em razão da formulação e da
execução da pol i t í ca agr~co1a e da reforma agrária, é de toda
conveniência que o ITR permaneça na competência da União,
considerando-se a estreita vinculação entre a administração
do imposto e a implementação da reforma agrária

Ademais. os Estados, em face do novo si tema tributário
proposto. passarão a contar com mais recursos para
desempenhar suas atribuições e colaborar para a realização
daqueles grandes objetivos.

Pela rejeição

2P01346-5 ROBERTO D ÁVILA PoT
....**.***. PARECER ***.*.**.

A presente Emenda propõe acréscimo de artigo ao Projeto
de Constituição vedando aos poderes públicos toda e Qualquer
forma de pressão pot Hica ou econômica às empresas de rádio e
televisão.

A medida objetiva impedir a censura indireta à
programação das emissoras através da oferta de favores ou
retirada de benef i c tos de cunho pol i t tco ou econômico.

Considerando Que o Projeto é bem claro Quanto á vedação
a qualquer tipo de censura aos meios de comunicação somos
contrários à proposta em exame

Pela rejeição

2P01347-3 ROBERTO O ÁVILA POT
**.****.* PARECER ****.****

Determina a presente Emenda que as empresas de rádio e
televisão não poclerâo estabelecer discriminação contra
pessoas, grupos ou ent idades, f i cando obr i gadas a ceder
espaços na programação jorna1ist1ca e cultural a todos os
partidos po1 í t tcos e correntes de opinião, nos termos da lei.

Somos pela rejeição visto que o Projeto contém
dispositivos que vedam qualquer tipo de discriminação

2P0134B-l ROBERTO O ÁVILA PDT
***+**••• PARECER **•• *****

A emenda visa à supressão do dispositivo que obriga se
jam os processos judiciais iniciados por audiência pr-et tmtnar
na qual as partes, segundo o or-tncrpto da oralidade, levarão
ao j ui z as suas razões, e este, no prazo de quarenta e oito
horas. proferirá a sentença, cuja impugnação, por qualquer
das partes, imprimirá ao processo o rito comum

Na Emenda Coletiva "Centráo" a movação também é contem
plada, embora com abrangência reduzida, pois que dela são ex
crutcos os processos relativos aos crimes dolosos contra a
vida (art 11B)

Contudo, mesmo que se admitisse a segunda hipótese como
melhor elaborada. ainda assim o procedimento da audiência
preliminar não viria ganhar condições suficientes para carac
terizar-se como matéria merecedora de tratamento const í tucto
na1, uma vez que são ressalvados os crimes culposos passiveis
de ser seguidos de morte. caso em que a parte também não po
derá comparecer à audiência

Ademais. a medida, tal como concebida, é de temerária
praticidade, podendo, não raro. gerar danos significativos à
fluência dos trabalhos judiciais e à qualidade das sentenças.

A prudência tndtca , pois, que a matéria seja regulada
pela legislação infraconstitucional.

Em face do exposto, sou pela aprovação da emenda supres
s tva.

2P01349-0 ALDO ARANTES PC DO B
*****.**. PARECER *****.***

O objetivo da Emenda em exame é alterar os parágrafos do
art. 220 do Projeto de Constituição, aumentando-os para qua
tro

O 10 proposto garante à União a imissão imediata na
posse do imóvel desapropriado por interesse social, mediante
o depósito do valor declarado para fins da cobrança do ITR,
permitindo Que se discuta judicialmente apenas esse valor.

Estabelece o 20. a área máx ina permitida para consti-
tuir uma propriedade ou posse nos Estados brasileiros, divi
didos em 3 grupos. Será desapropriado o imóvel que ultrapas
sar esse limite ( 30.)

O 40 altera o atual 20 para considerar trisuscept t-'
veis de desapropriação os imóveis explorados pessoalmente pe
lo proprietário, cuja dimensão não ultrapasse 500 ha na . Re
gião Norte e 200 na nas outras regiões.

Na justificação, o Autor alega que pretenOe garantir á
U"ião a imissão imediata na posse do imóvel desapropriado, ao
pequeno proprietário sua exclusão da reforma agrária e limi
tar a área das propriedades rurais. a fim de evitar o lati
fúndio.

Entendemos que a Emenda não deve ser aprovada, poi 5, em
bora meritória, prevê detalhes mais próprios de constar em
legislação ordinária.

A f1xação de área não deve ser feita numa Constituição,
que é uma lei que deve ser feita para durar. Além disso. esse
assunto deve ser resolvido pelo órgão püb1 ico competente, uma
vez que deverão ser levados em conta diversos aspectos. como
tipo de solo, localização, tipo de cultura, etc

Pelo exposto, somos pela reJelçáo da Emenda.

2P01350-3 ALDO ARANTES PC 00 B
.*******+ PARECER *********

A emenda prescreve a criação, no prazo de um ano da da
ta de promulgação na nova Constituição, de uma Comissão do
Congresso Nacional, para promover o exame anal í t tco e oer t
cta i dos atos e fatos geradores do endrvtdamento externo bra
sileiro, bem como de todas as instituições públicas e priva
das com credores externos, o que reproduz o texto do "caput I'

do art. 1B do Projeto da Com1ssão de Sistematização. no Ato
das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias.

O 1. da emenda repete o que consta do 1. do Projeto
enquanto o 3 da emenda é cópia do 2. do Projeto



A única inovação é o texto do 2 da emenda: wFica sus-
penso O pagamento do principal e dos rescectivos juros e ta
xas da dívida externa durante o funcionamento dessa comis
são".

Alem de pouco nítida a previsão do prazo para encerra-
mento dos trabalhos da comissão, poderá ser ele prorroga-
do. o Que demonstra e comprova, à exuberância, a tncovenrên-
era de a êle se vincular a satisfação dos compromissos do
ar-ast 1 com sua dívida externa

Pela rejeição-----------------------------------------------------------------------------
2P0135l-l ALDO ARANTES PC DD B
********* PARECER *********

A emenda objetiva fornecer redação alternativa ao art.
200, Que trata da conceituação de empresa nacional

Ao buscar demarcar a titularidade exclusiva de brasilei
ros, a emenda incorre em alguns equívocos

Incialmente", abstrai da interveniência de variáveis es
tratégicas para a estipulação do efetivo domínio nacional em
um determinado setor Ao excluir a noção de "controle decis6
riaM, exclui da conceituação as questões relativas ao domínio
tecnológico, gerencial, de mercado, etc.

Mais ainda, a redação oferecida, de forma restr1tiva e
desnecessár1a, exige a t ttu lar-f dane exclus1va de br-as t l e lr-os ,
ressalvando as micros e pequenas empresas. Como se sabe. do
ponto de vista da autonomia nacional é sUficiente a noção de
pessoa f~sica domicil iada no Pa~s.

Por fim, saliente-se que a efetividade de uma po t itica
de promoção ao setor nacional poderia ser restringida, na me
dida em que se eXige o controle total de capital, por brasi
leiro O importante para a sua definição relaciona-se antes
com o domínio de sua parcela votante.

2P01352-0 ALDO ARANTES PC DD B
***.***** PARECER *********

A emenda propõe. como disposição transitória, a desvincu
lação da Comissão Nacional de Energia Nuclear do Conselho de
Segurança Nacional. passando a integrar a Estrutura do Minis
tério da C1ênc1a e racnotoçta, e a convocação da comunidade
cientHica nacional para elaborar diretrizes da nova pol t t tca
de energia nuclear, a ser. aprovada pelo Congresso Nacional.

A despeito do inegável mérito da proposta e do evidente
cont eúco c1entlfico e tecnológico das at tvtcacaces ligadas á
energia nuclear, considera-se mais apropriado manter-se a
atual situação institucional da CNEN, dadas as repercursões
poss tve rs das atividades nucleares sobre segurança nacional e
do cidadão. Lembramos Que outras instituições diretamente dedi
cacas à pesquisa cientHica e tecnológica não integram o Mi
nistério da Ciência e Tecnologia, dadas as pecu t tar tcaoes das
suas atividades

Pela rejelça1í.

2P01353-B LíDICE OA MATA PC DO B
......... "'......... PARECER *.......**...

Pela emenda proposta, lida com a atenção que merece, um
município com um milhão de habitantes dever ia ter vinte e um
vereadores, e um munlclpl0 com um mllhão de habltantes ma1s
um (um milhão e um habitantes) teria trinta e três vereadores

Pela rejeiçaõ.

2P01354-B LIDICE DA MATA PC DO B
*... ******* PARECER **... ******

A emenda propõe a desvinculação da Aviação Civil da es
fera de administração do Ministério da Aeronáutica.

A proposta é uma reivindicação das aeronautas e aer-ovtã
rios e vem sendo apresentada desde a fase das Subcomissões.

No nosso entender, a matéria não deve ser tratada a ní
vel constitucional, mas a nível da legislação ordinária

Pela reje1ção

2P01355-4 LíDICE DA MATA PC DO B
********* PARECER ********* I

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
n. 2POO153-0.

2P01356-2 LíDICE DA MATA PC DO B
**... ****** PARECER *********

Propõe4 a ilustre constituinte t.tctce da Mata emenda ao
art 247 no sentido de destinar as verbas públ toas somente às
escolas públicas.

Somos contrário à presente emenda em razão da nossa rea
l idade. Há vastas regiões em nosso País a que a escola púb t i
ca não chega Se excluirmos as escolas comunitárias, filan-
trópicas ou confessionais - nos termos do art 247 - estare
mos condenando talvez milhares de bras i leiros ao analfabetis
mo.

----------------~:~~-~:~:~:~~:_----------------------------------------------
2P01357-l HARDLDO LIMA PC DO B
...**.***** PARECER ...********

A emenda sugere a modificação do art. 40 das Disposi 
ções Trans1tórias, no sentido de fixar a eleição para Presi
dente da Repúbl1ca cento e vinte dias após a promulgação da
const ttutcão.

Com a aprovação da proposta, entende o seu ilustre Autor
que a e t e tção se real izará a curto prazo, fazendo encerrar o
período denorntnado de Mtransição ll

•

Creio que a critério de fixação de uma data certa para o
término do mandato do atual Presidente da Repúbl tca, como o
faz o projeto, é mais objetivo, pois o prazo de cento e vinte
dias, após a promulgação da Constituição é mur tc incerto
Tanto pode ser irnediãto como sugere o Autor r quanta poderá se
dar por tempo mals prolongado, dependendo de quando, efetiva
mente, a ANC vá concluir os seus trabalhos.

Pela rejelção.

2P0135B-9 HAROLDO LIMA PC DO B
***... ***** PARECER *********

A emenda sugere a subst rtutção da redação do art. 2BB e
parágrafos lo. e 20 .. A proposta apresentada foi rejeitada
por considerarmos Que a emenda de no. 2p01471-2, de autoria
dO Constituinte Alceni Guerra, Que trata da mesma matéria.
modifica de forma clara e racional 05 dispositivos em pauta.
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Nesta, foi aprovada a sugestão de sunst t tutção da expressão
11. de posse imemorial onde se acham permanentemente
loca1i zados , • OI por " . que ocupam "bem como a supressão
do 10. por já estar a matéria contemplada no art .. 158 do
Projeto (A) da Comissão de Sistematização e do 20 por jã
estar o tema previsto no art 206 do mesmo projeto. Assim,
analisando as sugestões oferecidas na presente emenda optamos

-------------~:~~_:~~-~:~:~~~~:_----------------------------------------------
2P01359-7 HAROLDO LIMA PC DO B
***... ***** PARECER *********

A Emenda visa a incluir dois parágrafos no Art 40 da
Projeto da Constltu1ção

Um dos parágrafos estabelece Que o Brasil manterá rela-
ções com todas as entidades ou organizações representativas
de povos, reconhecidas pela ONU.

O segundo proibe que o sr-as i t mantenna relações diplo
máticas com países que adotem pct í t tcas segregacionistas.

Quanto ao primeiro parágrafo, julgamos inconven1ente a
rnedrría , que, a nosso ver, não deveria ser matéria constitu-
cional.

Quanto ao segundo, remetemos ao parecer dado à Emenda
no 2P01194/2

2P01360-l HAROLDO LIMA PC 00 B
... ******** PARECER *"'******* •

Opino pela rejeição, na forma do parecer oferecido à
emenda 2p01603-i.

2P0136l-9 EDMILSON VALENTIM PC DO B
********* PARECER *********

A emenda propõe a i nc 1usão na Seção I (Do Congresso Na-
cional) de dispositivos prevendo a eleição de representantes
do operariado e do campesinato para a Câmara dos Deputados

O autor da Emenda alega que os operários e camponeses
não são devidamente representados no Congresso Nacional.

Os representantes classistas(que tiveram oportunidade no
Brasll na decada de 30) const t tutr-í am uma bancada apartidária
a seriam tndrcaocs ao eleitorado pelas entidades sindicais
nos Estados e no Distrito Federal

Os candidatos escolhidos pelas entidades sindicais se
r1am por estas reg1strados na Justiça Eleltoral.

A proposta se assemelha ao cor-por-at ivtsno fasc1sta de
Mussalini

------------------~:~~-~:~:~~~~----------------------------------------------
2P013B2-7 EDMILSON VALENTIM PC DO B
********* PARECER *********

A fórmula adotada pelo Projeto disciplinar a matéria
não necessita de modificação

Pela rejeição da emenda

2P01363-5 EDMILSON VALENTIM PC DO B
********lF PARECER *... *******

A emenda em questão tem por objet ivo acrescentar, ao ar
tigo 10 do Projeto, parágrafo que garanta o direito à forma
ção de comissões por local de trabalho e o de 1 ivre acesso às
empresas por parte dos dirigentes s tndrca í s

Não cabe dúvida acerca da relevância dos dispositivos
propostos. O 1ivre acesso ao local de trabalho é requisito
indispensável à tarefa de fiscal í zação que o sindicato, en
quanto representante dos trabalhadores, deve cumprir. Por ou
tro lado, as comisssões de fabrica, quando const t tutuas ,
atuam como verdadeiras raizes da entidade na categoria, con
ferindo-lhe grau muito superior de r-epr-eseritat ty tdade

A nosso ver. contudo. a despeito de sua importância, es
sas matérias, por encontrar-se suj e í t as às alterações coti
diana das relações de trabalho no pais, devem ser deixadas à
normatização 1nfraconstltucional. Devem, portanto, ser objeto
de acordos e convenções, e mesmo. num mve: genérico. de lei
ordinária.

Pela rejeição da emenda.

2POi364-3 EDMILSON VALENTIM PC DO B
*****...*** PARECER ******... ** .

Pela rejeição. nos termos do Parecer à emenda n

-------------~~~~~~~:~:_-----------------------------------------------------
2P01365-1 EDUARDO BONFIM PC DO B
********* PARECER ***... ***"' ...

Pretende o autor da presente emenda inserir no art. 70. do
Projeto, inciso Que garanta o reajuste automático de salá
rios, proventos e pensões sempre que o 'ndice de 1nflação a
tingir a 10r..

Consideramos necessário garantir no texto constitucional,
a preservação do valor do salário do trabalhador. Com esse o
bjetivo, o incisa IV. do mesmo artigo 70., assegura a manu
tenção do valor do salário mínimo por meio de reajustes peri
ódicos Da mesma forma,o inciso VI,ao assegurar a í rr'eout tb t
1 idade do salário ou vencimento, constitui, na seu sentido
próprio, instrumento de preservação do valor real do salario.

Parece-nos, contudo, que a definição dos momentos de rea
justes, seja em termos temporais, seja em relação à inflação
acumulada, escapa aos limites desejáveis de uma Constituição.
Â polHica salarial, com os instrumentos legais que lhe são
próprios, cabe, a implementação, conforme cada conjuntura,dos
princípios fundamentais a respeito da Questão, expressos na
Carta Magna

Pela rejeição da emenda

2P013BB-0 EDUARDO BONFIM PC DO B
*****"'**'" PARECER *******"'*

A presente emenda propõe a substituição dos atuais Mi-
n1stérios da Mar1nha, do Exérclto e da Aeronáutica pelo M1-
ntst ér ío da Defesa, cujo t í tul ar- poder-a ser c í v t l ou mt t tt ar .

Entende seu autor que, com tal providência, a influência
das Forças Armadas na vida pol í t tca nacional será min1mizada,
evitando-se sua intervenção em assuntos que não lhes dizem
respeito e fortalecendo-se o regime oeecc-ar ico

Em que pesem as tcuvave í s intenções do autor da emen-
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2POl379-1 PAULO MACARINI PMDB
***01:***** PARECER *********

Pela rejeição, face a aprovação da Emenda no 2p01946-3--------------------------------------------...-------------------------------

2P01378-3 GERALDO ALCKMIN FILHO PMD8
****"'**** PARECER *****01:***

Pela rejeição, em face da aprovação 2p02042-9, no que se
refere ao seu ar t iço 172. inciso r r r • et tnea C

2P01376-7 SANTINHO FURTADO PMDB
****"''''*** PARECER ****""****

"Pe l a rejeH;ão, nos termos do paecer ofer-ec rdo à Emenda
no.2p01269-8".

2P01384-8 JOSÉ MOURA PFL
***"'***** PARECER ********'"

Pretende o ilustre cor-st ituinte acrescentar ao art 190 62
das Disposições Ccns t t t uc rona i s Gerais e Transitórias do Pro-

PMDB

oferecido à

2P013S0-5 PAULO MACARINI
********* PARECER *********

Opino pela rejeição, na forma do parecer
2POll1S-2.

ba lno, não pr-esc mde da indispensavel colaboração dos Mims
terios da Presidência socra: e da saucs para a proteção. o
tratamento e a recuperação da saude do trabalhados

Pela Rejeição.

2P0137S-9 SANTINHO FURTADO PMDB
********* PARECER *********

A emenda, ora em exame, propõe acrescer o 40. ao art
219 do Projeto, obj et tvando explicitar que o imóvel produtivo
e tnsusceot vva t de desapropriação para fins de reforma agra
r í a.

No nosso entender, o "caput " do art 219 do Projeto já e
por cama rs expl rc t to ao afirmar Que "compete a União desapro
priar por interesse social, para fins da reforma agrária, o
lmavel que não esteja cumprindo a sua função social ". Se a
imóvel cumpre todos os reQuisitos constantes do art. 218, pa
rágrafo único, el e é nacessar- ~ amente i nsuscept 'ivel de casa
pr-oor-taçâo para fins de reforma agrária, não cabendo portan
to, exp t rc í t ar-, em separado o aspecto "prcout ivtcace''

Somos pela reJeição

2P01381-3 FERNANDD VELASCO PMDB
********* PARECER ********01:

A Emenda pretende dar nova redação ao Art. 23, XI, b pre
vendo a mt er-venf ênc í a dos Estados, artlculados com a União.
nos casos de os potenciais hidroenergét tcos estarem situados
nesses Estados

A proposta parece-nos oportuna, por possibil t t ar- aos
Estados tnt er-ven tênc ta em assuntos de seu interesse, o que se
fundamenta no pr mc tp io da autonomia dos Estados que
at icer-ça , tnctus ive , o sistema federativo adotado

Pe1a aprovação

2P013B3-0 JOSE MOURA PFL
****"'**** PARECER "'********

Propõe a Emenda nova redação para o paragrafo unico do
artigo 187, estabelecendo Que as parcelas refendas no seu
inciso IV serão creditadas de acordo com o que drspuser- a

Const 1 tu i ção Estadual.
Entendemos que o critério adotado no Projeto de const t

t utçãc deve ser mantido, não obstante os argumentos apresen
tados na justificação da Emenda.

Trata-se de cr rtér-ro Ja sedimentado e que se aperfeiçoou
com a Emenda Constitucional no 17/80. ao excepcionar o
pr tnctp ro do valor adicionado, o qual deve prevalecer na
distribuição do ICMS aos muntc tp tos , por ser mer-ent e à natu-
reza desse tributo .

Pela rejeição

2P01377-S GERALDO ALCKMIN FILHO PMDB
********* PARECER *********

A emenda visa à previsão de um novo teto para o número
total de representantes do povo na Câmara dos Deputados, e a
elevação, de sessenta para setenta e cinco. do llmite máx tmo
de Deputados Federais a serem et ei tos nos Estados e no
Distrito Federal, se forem os mais populosos do Pais A
Câmara passaria a compor-se de até 540 membros, o que signi
ficaria um acréscimo de até 53 deputados

A Constituição de 1967 (Art1go 41. parágrafo 2. e 4 )
prescreveu que seria de sete o número mi nrmo de Deputados por
Estado, e que o número de Deputados seria fixada mediante
1e t , em proporção com o número de habitantes.

A inovação de prever um teto fOi inculcada em 1977
pelo 'lpacote de abrí t " (Emenda Constltucional n 8), 'Quando a
Câmara passou a compor-se de ate 420 mebros. Esse teto foi
elevado em 1982 para 479 (Emenda Conat t t uc í ona t n 22) e em
1985 para 487 (Emenda Constitucional n. 25)

A emenda não fixa o número total: apenas prevê um novo
teto 540 membros

Convenhamos, adotando o argumento da emenda 2P01863-7.
que não é poss tve l estabelecer objetivamente a proporcional 1
cace sem a fixação de um número total, além da mera indicação
dos limites máximo e mínimo, não havendo como admitir-se o
cr tter to proposto pela emenda.

Pela rejeição, á v rst a da aprovação da emenda n 1863/7

2P01382-l FERNANDO VELASCO PMDB
"'*'"'**"'*** PARECER *********

A presente emenda pretende aoer-tetçoar- o texto do Proje
to, ccmoat tb t t tzandc-o com os objetivos propostos no Estatuto
da Terra

No nosso entender, as alterações propostas não aperfe1
çoam o texto do Projeto.

No que se refere à i nt r-edução do 20, observamos que
- o disposto na a t inea "a" já está devidamente contem-

plado no lo. do art 2'8 do Projpto de Constituição (A)
- O proposto nas al ineas "b" e I1C" ja est á devldamente

contemplado nos arts. 219 e 220 do ProJeto.
Somos pela reJeição

------------_...._-------------------------------------------------------------

2P01374-1 SANTINHO FURTADO PMD8
*"'******* PARECER *******"'*

Pretende a Emenda que se suprima a expressão "saúde OCU-
pactonat ", do final do inc1so Il do art 23S do Projeto de
Constituição, sob o argumento básico de que a inspeção do
Trabalho não poderia ficar dlvidida entre dois Ministérios, o
que quebr-ar ra a unidade de fiscalização e prejudicaria as
negociações coletivas na area de segurança do trabalhador.

Entendemos, porém, que a execução de ações relativas à
saúde ocupacional pelo sistema único de saúde de nenhuma for
ma provocaria conflitos de competência, lembrando-se, a pro
pos t to , que a dinâmica atual, adotada pelo Ministérlo do rr-a-

2P01372-4 JOSE PAULO BISOL PMDB
********* PARECER *********

Pelas razões expostas no parecer relativo à Emenda no.
2p01821/1, somos pela rejeição da Emenda sob exame

2POi371-6 CÉLIO DE CASTRO PMDB
********* PARECER *********

A emenda do nobre Constituinte Célio de Castro procura
dar ao item I do Art. 19 do Projeto, redação mais restritlva
ex tçmoc que os Partidos para terem caráter nacional, tenham
diretórios orcamzaoos em pelo menos nove unidades federati
vas A redação cont ida no Projeto foi resultado de um verda
deiro consenso entre os partidos e foi adotada após intensas
neçcc1ações.

Por este motivo nosso parecer é pela rejeição da pr-opos -
ta

2P01368-6 EDUARDO BONFIM PC DO B
********* PARECER *********

Intenta o autor, Constituinte Eduardo Bonfim, incluir no
Ato das Disposições const t tucrone ts Gerais e Transitórias
ar t rço dispondo que os benefícios de prestação continuada já
concedidos pela Providência Social na data de promulgação da
Constitulção terão seus valores r-ev i stos , restabelecendo-se o
poder aqut s í t tvo Que possuia à época de sua concessão,
estendendo-se a estes beneficiários todos os direitos
dispostos na Const í tutção ,

Inobstante a preocupação demonstratada por S. Exa.,
entendemos que no texto const rtuc íonat devem figurar apenas
os pr-tncj o ros gerais, reservada à legislação ordinária ou
complementar a sua regulamentação da mat ér ta.

Pela rej e tçâo

Somos pela reJeição

2P01367-8 EDUARDO BONFIM PC 00 B
**"'*"'*"'** PARECER *"''''**''''''**

A emenda pretende incluir nas Disposições Transitórias
a ext inção do Serviço Nacional de Informações, revogando a
lei nr 7170/83 e dá outras providências

Todo Estado tem o dever de possuir seu órgão de infor
mação Assim acontece em todas as nações americanas e, euro
patas ou africanas

Sendo a mat ér ia objeto de uma Lei ordinária, entende
mos ser competência de manifestação por intermédio de outra
lei

2POl373-2 SANTINHO FURTADO PMDB
********* PARECER *****"'***

Emenda do nobre cost í turnte Santinho Furtado pretende
incluir no Art. 251, que deflne os elementos formadores do
patrimônio cultural brasileiro, "os espaços cênicos, cinema
tográficos, musicais e outros espaços destinados às manifes
tações ar-t tet tcos-cur eur-ate". Ora esses espaços estão tnctut
dos quando se escrevem as "formas de expr-eesõ", as criações
ar-t tst tcas", bem como os "bens portadores de referência à
tdent rdade , à ação dos diferentes grupos e classes formadores
da sociedade br-as r Ie í r-a" Pela Rejeição da Emenda.

Pela rejelcâo

da, julgamos mais adequado que esse assunto seja definido na
lei que organizar administrativamente o Governo Federal, em
consequência de uma anát í se global dos problemas apresentados
pela sua composição.

Pela rejeição

2P01369-4 CELIO DE CASTRO PMDB
********* PARECER *********

O objetivo desta emenda e o de reservar a atividade
de pesquisa e aproveitamento de recursos minerais
exclusivamente para brasileiros ou empresas de capital
exclusivamente brasileiro. Com .esse principio, pr-etende-se
evitar que as- r eservas não~ren6\(âvelS do Pais s!:!jam exauridas
e carreadas para o exterior sem que o povo brasile-iro dele se
tenha beneficiado. Deseja-se geralmente, 'l f mt t ar- a exploração
mineral em faixa de f r-ont e tr-a ou em terras indigenas as em
presas estatais.

Ocorre Que a imposição de tais restrições num texto
constitucional poderia dificultar muito e até tnvtaot t taar- a
exploração mineral no Pais. Não há capitais nacionais sufici
entes para desenvolver o setor ã al tura do seu potencial para
o Pais Além dissoo dificilmente nossas estatais, com suas
funções já tão ampl iadas, ter1am cond1çees materiais e t écrrl-:
cas para se responsabilizar por toda a Ixploração em faixa de
frontelra ou area indigenas.

Concluimos pela reje1ç~0.

-------;~;~3;;=ã---------c~i:lõ-õE-c;s~~õ--------··---------------~Mõã--------

********'" PARECER *********
A Emenda do Constituinte Célio ~8 Castro propõe a

monopol1zação pela Un1ão da 1mportaç,~ de medicamentos e de
matér1as primas básicas da 1ndOstr1. "rmacêut1ca.

A just1ficação base1a-se no IrgYI~,nto de que a proposta
é fundamental para se garantir a .t1111,11 e a 1ndependência
efetiva do pa í s na área da produçlo A ,omerc'al1zação de
medicamentos -

O risco de burocrat1zar esta .~•• da economia, a
poss tb í t idaoe de haver dif1culdad81 p"ra .uprlmento do
mercado nacional, uma vez que as mul"n.c'onsis dominam o
setor em todo mundo ocidental, e a t.ndlnc1a para o estado
brasileiro retirar-se o máximo poss1ve' da economia, levam
o relator a manifestar-se pela rejeiçlo da Emenda.



Jeto de Constituição, cf spos í t ívo visando à extinção do Ter
r t t cr to Fernando de Noronha e à re1ncorporaçâo de sua área ao
Estado d~ Pernambuco

O parecer é pela rejeição, tendo em vista que a criação
de Terr,t6rio. sua transformação em Estado ou sua reintegra
ção ao Estado de origem será objeto de regulamentação em lei
Complementar (art. 20., 40)----------------------------------------------------------------------------

2P013B5-6 FoLlPo CHEIDDo PMDB
********'" PARECER *********

Emenda ao art. 46. propondo a adoção de nova forma de
aposentadoria A propospa contém em si o v1rus do autor tta-
r1smo, quando sugere a aposentador-ta "expul sór-f a" para
quantos já tenham completado tempo de serviço para aposen
tadoria voluntária mas permanecem em atividade. Além disso
ensejar-à perseguições pessoais ou pcl Hicas. As diSPO':
cões contidas no Projeto, sobre aposentadoria, consignam
a mais legitima tradição jurldica e institucional sobre
esse benaf tc to

Pela REJEIÇÃO.

2P013B6-4 FELIPE CHEIDDE PMDB
********* PARECER *********

Pretende o autor suprimir o 90. do artigo 16. que trata
de inegibilidade por parentesco.

Ainda não atingimos maior grau de evolução pot í t tca para
podermos el iminar esses casos de inelegibilidade

Pela rejeição.----------------------------------------------------------------------------
2P013B7-2 FELIPE CHEIDDo PMDB
********* PARECER *********

Pretende o autor atribuir, também aos Estados, a
competência para Instituir como tributo, contribuição de
custeio de obras ou serviços resultantes do uso do Solo
urbano (art. 171), sob a justificativa de que diversos
serviços urbanos, especialmente nas áreas metropolitanas, são
executados pela administração estadual.

A distribuição da competência tr tbutàr ta, no Sistema
Tributario proposto. foi montada de modo a harmonizar os
interesses das três esferas de governo. sem aumento da carga
fiscal. quando poss tve l

Ademais, o art. 216 do Projeto trata da criação,
mediante lei complementar estadual, de regiões metropolitanas
e microrregiões, com o objetivo de atender à pcl t t tca de
ocupação espaci a 1.

Pela rejeição----------------------------------------------------------------------------
2P013BB-1 FELIPo CHEIDDE PMDB
********* PARECER *********

A emenda ora apresentada Quer dar nova redação ao inciso
IV, do art. 42, do Projeto de Const í tutção "A'.

Analisando, verificamos que a matéria conflita com os
princ'pios adotados para a elaboração do projeto em andamen
to.

assim, sendo, somas pela rejeição da emenda.

2P013B9-9 OSMAR LEITÃO PFL
********* PARECER *********

Aprovada, nos termos da emenda 2pOO759-7.----------------------------------------------------------------------------
2P01390-2 OSMAR LEITÃO PFL
********* PARECER *********

A Emenda propõe nova redação para o antigo 19 do Ato das
Disposições Transitórias.

O escopo da Emenda é garantir aos médicos, civis e mi-
litares Que tenham assegurado o exerctcto de dois empregos ou
cargos, o direito de exercer ou continuar exercendo um outro
emprego em Fundação Pública.

FicaI assim, consagrado o direito ao exercício de três
cargos, ao médicos, apenas.

Cumpre observar que Emenda de teor diferente já foi a
provada. estendendo a exceção do antigo 19 supracitado às de
mais categorias profissionais que estio amparadas pela carta
anterior e acumulam dois cargos ou empregos.

Pela r-ej e tção, face a razão supra-----------------------------------------------------------_ ....---------------
2P01391-1 OSMAR LEITÃO PFL
*****.*** PARECER *********

Pretende a Emenda seja suprimido o parágrafo único do.
ar-t tço 189, que permite à untac condicionar a entrega de
recursos a Estados, Distrito Federal e Municlpios. ao pasa
mento de seus créditos em relação a essas entidades pol Itico
adm1 nistrat tvas ,

Em que pesem as razões invocadas, entendemos justo o
condicionamento da mencionada entrega, porquanto tais pessoas
jurtdfcas devem cumprir os compromissos que assumirem entre
si. Achamos que tal procedimento pode até revigorar o sistema
federativo, ao invés de abalá-lo ou enfraquec@-lo, porque
está assente no respeito às obrigações recíprocas entre a
Uni3.o, os Estados, o Distrito federal e os munf ctptos ,

Pela rejeição.----------------------------------------------------------------------------
2P01392-9 TITO COSTA PMOB
**.,,***** PARECER >k********

A Emenda sob exame é de igual teor da Emenda no. 278/1.
Portanto, o parecer é pela aprovação.----------------------------------------------------------------------------

2P01393-7 MENDES BOTELHO PTB
********* PARECER ********.

A Emenda pretende excluir da incidência de impostos os
rend i mentos do t r-aba1ho assa1ar i ado , ressalvados os casos que
a lei nomear.

Semelhante medida afigura-se absolutamente impraticável,
diante da flagrante insuficiência de recursos dtspomvets ,
nas três esferas de governo, para fazer face às necessidades
públ fcas mais imediatas da sociedade or-as t tetr-a. Tal quadro é
desmensuradamente agravado pelo agigantamento do car tct t pú
blico que penaliza a economia nacional

Em que pese à gravidade desse quadro, os cidadãos situa
dos nas faixas inferiores de renda são isentos por- lei do
imposto ccr-r-espondente , tratando-se Cle medida que integra a
pcl í t tca de redistribuição da renda nacional

Pela r-efe tçâo..------------------------ .._--------------------------------------------------
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2P01394-5 MENDES BOTELHO PTB
*******"** PARECER ****"'****Conquanto meritória a intenção moral izante de emenda,

acreditamos tratar-se de proibição por demais virulenta, so
bre tudo quando se sabe que há prefeitos oue gastam a maior
parte do seu tempo em andanças pelas repartições púb l rcas , a
lutarem por 1iberação de verbas. O Que deve é haver transpa
rência nas contratações referidas pelo autor da emenda, o que
se conseguirá à med í da que se for democratizando a vida bra
sileira.

Pela rejeição.

2P01395-3 MENDES BOTELHO PTB
*"'******* PARECER *********

Emenda ao art. 46, modificando o tempo de serviço pre-
visto no projeto para aposentadoria voluntaria

Pela rejeição nos termos do parecer oferecido à Emenda
2p01563-B.

2P01396-1 MENDES BOTELHO PTB
********* PARECER *********

A Emenda propõe acréscimo de artigo ao capHulo Que tra
ta sobre o Meio Ambiente, segundo o qual -é vedado a fabrica
ção e o depósito de material radiativo a distâncias
inferiores a 50 qut l ômetr-cs , em linha reta, de per~rnetros

urbanos, salvo casos exp l f c í tcs em lei".
Consideradas as determinações sobre meio ambiente e at t-'

j~~~g~sd~u~~~~:~ jã contidas no Projeto, conctutmos pela re-

2P01397-0 SÉRGIO SPADA PMDB
********* PARECER *********

A emenda sob apreciação pretende suprimir o 10 do art
22 do Projeto, acrescentando um 30 ao art 205, tratando da
mesma matéria Pela proposta, assegura-se aos Estados, Dis
trito ~ederal e Municlpios participação no resultado da ex-
ploraçao econômica e do aproveitamento do petróleo, do gàs
natural, dos recursos ntcr-iccs para geração de energia hidre
létrica e do átomo para geração de energia nuclear, realiza
dos em seu território, bem como na plataforma continental e
no mar territorial respectivos.

A finalidade do dispositivo que a emenda objetiva modi
ficar ê criar o fundamento constitucional para o recebimento,
a ser disciplinado em lei, pelos Estados, Distrito Federal
Municípios e órgãos da administração direta da união, de in':'
derrlzação compensatõria("royalties") pela realização de ati
vidades de aproveitamento econômico de recursos naturais

Ocorre, entretanto, que a norma, como consta do Projeto,
é, de tato, por demais ampla. ra que admite, em pr í nc tp í o, a
par-t tctpação do POder Públ ico no resultado do aproveitamento
de todos os recursos naturais, o que, naturalmente, pode dar
margem a absurdas aplicações do texto const Hucional.

Convém, por is~o, tor-nar restritiva essa par-t i ctpação ,
esclarecendo, na pr-ópr ta Lei Maior, a que recursos naturais
ela se apl tca.

Fà-10. porém, de modo mais adequado que a presente emen
da a alternativa de redação abaixo transcrita, proposta para
esse dispositIvo na Emenda Coletiva, No. 2P-02039-9 e acolhi
da por esta Relataria

H é assegurada, na forma da lei, à União OU a órgão
de sua administração direta. aos Estados, ao Distrito Fe
deral e aos Mun'1G:lpios, participação no resultado da ex
ploraç~o econômtca de petróleo e de gás natural, em seus
territorios, bem como de recursos minerais da plataforma
continental e da Zona Econômica exclusiva que lhes cor
responda. 11

Ante o exposto, pois, o nosso par-ecer- é pela REJEIÇÃO.
---------2P~:;;ãã=ã---------S~RGI~-SpÃ~A----------------------------PM~ã------

********* PARECER *********
A Emenda propõe modificação da redação do Hem lII. do

10 , do art. 2f?2, do Projeto de Constituição, peJo qual in
cumbe ao Poder Pub11co definir, em todas as unidades da Fede
ração, espaços territoriais e seus componentes a serem espe
cialmente protegidos, vedada qualquer utilização Que compro
~ta a integridade dos atributos que justifiquem sua prote
çao ,

Pe1a Emenda, a redação do trecho f 1 na 1, a part i r da pa
lavra vedada, é modificada para. "Permitida sua util taacão
desde que não comprometa a integridade dos atributos que jus
tifiquem sua proteção".

2P013gg-e SÉRGIO SPADA PMDB
********* PARECER *********

A presente Emenda, do ilustre Constituinte SÉRGIO SPADA,
propõe que o Poder Público criará Áreas de Livre Comércio,
submetidas a legislação fiscal dlferenc1ada. e gozando de in
centivos cr-eof t t ctos , visando a promover o desenvolvimento e
conômico-social, corrigir desn'íve í s regionais e impulsionar
as exportações, constituindo-se, para tal fim, órgão espec í r

fiCO. ao qual se atribuIrá prazo de 1BO dias para concluir
seus estudos e oferecer projeto de lei.

Segundo a justificação, as Áreas em tela ensejarão Na
formação de uma sólida estrutura mercantil com inegáveis re
flexos no desenvolvimento SÓCio-econômico, notadamente nas
regiões de fronteira ll

, ampl tando "de forma acentuada a oferta
de mão-de-obra I especialmente a não cua t í t tcada ", evitando "a
evasão de recursos nacionais para os países limHrofes", e
propiciando Hum regime jur~dico eficaz nas relações de câmbio
no controle do trânsito de mercadorias-

A orientação do Projeto, obediente a tendência dominan
te, desde o tntc tc dos trabalhos da Assembléia Nacional Cons
tituinte, é no sentido de reduzir, quando não eliminar, os
tncentãvos fiscais. contr-ár tos à boa técnica imposiliva, e
condenados por causarem distorções ír-r-epar-àve ts a ordem
econômica.

Pela rejeição.



2P01400-3 MARCONDES GADELHA PFL
********* PARECER ***"'*****

Pe1a aprovação. em face de aprovação da emenda de
No 2P 00444 - O.

2P01401-l MARCONDES GADELHA PFL
****"'**** PARECER *********

Propõe, a presente Emenda. do eminente Senador Consti
tuinte MARCONDES GADELHA. o estabelecimento. por um prazo de
Quinze anos, de uma zona de preferência fiscal, abrangendo os
Estados que compõem a Região geográfica do Nordeste com su
primento de bens 1ndustr'1a'1s para projetos de 'investimento
com estimulas fiscais v1gentes para exportação, venda de pro
dutos industriais da ár-ea no mercado nacional com isenção do
IPI, e isenção do pagamento dos encargos previdenciários para
as empresas do Nordeste.

Em abono da proposição, seu l1ustre autor declara cons
tatar, na deterioração cont1nuada da POSição relativa co Nor
deste, em comparação com as demais regiões do r'ats , lia falên
cia de todos os programas e pot í t tcas adotados, em geral em
horas dramáticas de seca, para reverter a s ttuação", eviden
ciada por diversos quadros demonstrativos trazidos à colação.
E deduz nou os esforços foram insuficientes, ou a receita i
nadequada" Racionando que "a extrema dificuldade de regiões
menos desenvolvidas de uma nação eliminarem seu atraso decor
re do fato de não se encontrarem meios de estabelecer um cor
dão samtar to Que proteja o fortalecimento de sua estrutura
econômica a exemplo do que fazem os pa í ses em crescimento",
esclarece que a proposta "visa exatamente estabelecer para o
Nordeste esse cordão sam t ár-to, com as devidas i imitações que
impõe uma economia nacional e uma estrutura definitiva. A
dr scr tmtnação fiscal e previdenciária equivaleria à proteção
tarifária dos pa t ses , num hor-tzonte limitado. Ela produziria
enorme 'impacto no estímulo a investimento e na compet tvtoaoe
da economia nordestina, face ao resto do pais. 11

A orientação do ProJeto, obediente à tendência dominan
te, desde o inicio dos trabalhos da Assembléia Nacional Cons
tituinte, e no sentido de restringir ao máximo, quando não
e1 f mínar , os incentivos fiscais, contraries à boa técnica
impos í t tva , e condenados por causarem distorções irreparáveis
à ordem econômi ca ,

Pela rejeição
._---------------------------------------------------------------------------

2P01402-0 JAYME SANTANA PFL
********* PARECER *********

A presente Emenda, do ilustre Constituinte Deputado
JAYME SANTANA. propõe a supressão do 10. do artigo 184.
que faculta aos Estados e ao Distrito federal instituir
adicional ao imposto de renda incidente sobre lucros, ganhos
e rendimentos de capital I até o limite de cinco por cento do
imposto pago a União por pessoas físicas ou jurídicas resi
dentes ou domtc í 1tacas nos respectivos territórios.

Alega, na justificação. ocasionar, esse adicional,
sobrecarga t r-rbut ár ta, da qual devem os contribuintes ser
1i berados , alem de "fator de concentração ainda maior de
receitas públ í cas , beneficiando Estados desenvolvidos em
desfavor dos subdesenvolvidos"

Ressalte-se, em primeiro lugar, que a competência
tributaria de que se trata é facultativa, podendo ou não O
Estado ~u o Distrito Federal, exel"c1tá-la, lia medida de ' sua
ccnvenf ênc í a ou necessidade. Por outro lado, a car-act er í st f ca
bas1ca do imposto de renda e a sua progressividade, que o
torna mais justo quando 9rava os ganhos e os rendimentos do
capvt a t • como ê o caso. E ainda leg~tima fonte de recursos
por restringlr-Se aos contribuintes de determinado
território, sem prejuízo para o restante do Pa í s , permitindo,
assim, que as unidades que disponham de maior renda de
capl~al possam explorá-la em seu própr to benef1cio. Será até
razoavel inferir que, em decorrência, possam as regiões menos
g~~~~~~~~~~fsdev~~cu~SO~e~ed~~~~~~ciadas com maior aporte

Pela rejeição

2P01403-8 JAYME SANTANA PFL
********* PARECER *********

A presente Emenda, do eminente Constituinte.
Deputado JAYME SANTANA. propõe a supressão, nos 50. e 60.
do artigo 184, das expr-assões relativas à obl"1gação de serem
aprovados, por dois terços de seus membros, as resoluções do
Senado que estabeleçam as a l tquotas do imposto sobre
operações relativas à ctr-cutação de mercadorias e prestação
de serviços de transportes, ap'l tcâve ts às operações e
prestações 1nt er-eat adua ts e de exportação, bem como as
a l f quot as mi rrlrnas nas operações internas

Na justificação, alega o ilustre Autor que a norma visa
a dHlcultar a fixação de a l rquot as do ICMS, partindo a
cautela lide uma desconfiança e um temor: de Que a maioria dos
Estados se articulem em uma consp lração contra a minoria".
Por isso, o principio federativo é violentado: "o voto de um
Estado passa a valer tanto quando o voto de dois Estados p

Não se tratai a nosso ver, de norma antidemocrática,
prejudicial aos lnteresses da minoria Ao contrário, visa á
articulação de uma maioria sólida em torno dos '\ntel"esses do
maior número de Estados Brasileiros

Pe1a rej ei cão

2P01404-6 JAvME SANTANA PFL
********* PARECER *********

A emenda altera a redação do inciso II do art. 188 do
Projeto, fazendo incluir os Territórios Federais entre as
Unidades administrativas que se beneficiarão do fundo consti
tuído a partir da arrecadação do Imposto Sobre Produtos In
dustrializados. além de alterar o critério de distribuição
desses recursos. ao introduzir o saldo da balança comercial
com o Exterior '10 calculo do rateio do fundo.

Quer-nos parecer que a al ter-ação proposta não aperfeiçoa
o texto constitucional do Projeto. Além de não definir em que
proporção os critérios seriam adotados, qual deles teria
maior peso, ou se ponderação igual, tais critérios, se adota
dos, invalidariam os propósitos da instituição desse fundo,
Qual seja, a compensação aos Estados expor-taccr-es de produ-
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tos Industrial izados pelas perdas de arrecadação.
Quanto à exclusão dos Territórios na participação do

aludido fundo, consideramos justificável pelas mesmas razties
acima referidas e porque trata-se de entes administrativos
sem autonomia po1 í t tca

Em razão do exposto, votamos pela rejeição.---------------------------------------------------------------------------_.
2P01405-4 JAYME SANTANA PFL
********* PARECER *********

Objetiva a Emenda manter sob a competência da ~União o
Imposto untcc sobre Lubrificantes e Combustíveis - IULC, bem
como estabet ecer que o produto de sua arrecadação será
distribuldo segundo critérios fixados em lei.

A proposta de extinção desse tributo e de inclusão dos
combust tve ts e lubrificantes na base econômica do ICMS.
constitui medida que ira beneficiar os Estados e os
Municipios de forma mais compat tvct com suas reais
necessidades. Com base sobretudo nas normas que d1sc1p11nam o
ICMS no atual Projeto de Constituição, os Estados poderão
instituí-lo e aplicá-lo de forma a assegurar-lhes uma
receita que compensará, com vantagem, os montantes que hoje
recebem do produto da arrecadação do IULC, conforme o
demonstram estudos e pesquisas realizados sobre o assunto.

Em face do exposto. e não obstante as razões invocadas
na justificação da Emenda, entendemos mais adequada e
racional a tributação sugerida no Projeto da Constituição pa
ra os lubrificantes e combustíveis.

Pela rejeição.

---------;~;~;;~=;---------~~Üi:Õ-R~~S-----------------------------~Mõã-----

********* PARECER *********
Propõe uma nova redação para o 50. ao art. 51. racut

tando aos militares em efet tvo exercicio f i11em-se a part idos
pol Hicos desde que observado o disposto no 80. do art. 16.
~U~~ci~d~~azo para efetivar-se a filiação. sob pena de

A proposta não configura alteração de fato ao MunicípiO
enunciádo no 50, uma vez que o art. 16. ao. determina a
agregação do militar a partir da filiação partidária.

Isto posto. opinamos pela Rejeição da E~enda .
---------;~õ~;õ;=~---------~~Üi:Õ-R~MÕS-----------------------------~Mõã-----·

********* PARECER *********
A presente emenda visa acrescentar a expressão "e de

graduação das pr-aças" ao 40 .• do art. 149, do Projeto de
Const í t u i çãc

Como define seu autor não é justa a discriminação para
os integrantes da mesma corporação

Assim o acréscimo da expressão irá aoer-tatçoar- o texto.
cqmo também dará aos mtt t tar-es em processo de julgamento um
tratamento 19ual1tar10
ria Portanto a aprovação da presente emenda se faz necessã-

2P01408-9' RDBERTO ROLLEMBERG PM08
*"'...****** PARECER *******:t"..

parág~~+gdÚn{go art 48 do projét.o, mandando suprimir o seu

da 2P6~~~6~~~eição em fase do parecer pela aprovação da Emen-

2P01409-7 JOSÉ JORGE PFL
*******...... PARECER *******"'*

É proposta a adição, no Ato das tnsecstcões Transito
rias, de du-etr tzes para o Plano de Reorganização da Admin1s
tr-ação Federal, a ser- submetido ao Congresso Nacional no pra
zo de 180 dias após a promulgação da Constituição.

A adoção de novo texto constitucional vai necessariamen
te tmpt tcar- uma série de reajustamentos na estrutura. e dinâ
mica do serviço públ tco em todos os níveis da federaç50.

Donde a procedência da Emenda,"cuja fusão com a Emenda
n , 01905/6 entendemos oportuna.

---------;~õ~;~õ=~---------~~S~-~ÕRG~----------~-------------------~FL------·

.******** PARECER ****"'*"'.*
no. 2~~~~8~;~:lÇão, nos termos do parecer oferecido â Emenda

----------------------------------------------------------------------------.
2P01411-9 JOSÉ JORGE PFL
********* PARECER *********

Como justificou o autor. lia presente emenda tem por
objetivo a correção de lapso evidente do Projeto da Comissão
de Sistematização e que permanece, inclusive, na emenda
coletiva relatiVa ao assunto Se permanecer a redação do
Projeto, a Comissão Mista encarregada de examinar os Projetos
de lei, relativos às matérias orçamentárias não poderá emitir
parecer sobre as emendas apresentadas. A redação que ora se
propõe corrige o lapso e não altera a obrigatoriedade de as
emendas serem apreciadas posteriormente pelo Plenário das
Casas do Congresso Nacrona l ", Assim, somos pela sua
aprovação.----------------------------------------------------------------------------.

2P01412,7' , JOSÉ JORGE. PFL
********* PARECER *"'*******

fo sobr~~gg~a~~ma~~ t:~pon~a~:n~~g~gão~diÇãO de um parágra-
A proposta preenche uma I acuna do Proj eto e prest i gi a

g~;t~~aC~~si~~~~~g:sn~n~~~~~;~sconstitucional p~la experiên •
Pela APROVAÇÃO---------------------------------------------------------------------------_.

2P01413-5. LúCIA VÂNIA PMDB
*******.** PARECER *"'*******

Ao presente Emenda, relativa ao Artigo 263, determina que
a proteção do Estado seja estendida á união estável ou natu 
ral, justificando a proposta pela necessidade de ampliação do
concalto de família, face á atual realidade social.

Embora se deva reconhecer que o conceito de fam' lia teM
~vâl~~1~1 ~~~i~~ ie~~~l~~~~m~~~~,;á~l~~sunto melhor se postarIa

Pela rejeição.--------------------------------------------------------------------------_..
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2P01417-B IRAPUAN COSTA JúNIOR PMOB
********* PARECER ***"'*****

Apesar dos altos propósitos do eminente const t tuf nt e , a
presente emenda conr t í ta com a Sistemática geral adotada para
a elaboração do Projeto.

Em assim sendo, SOfl'lC)S pela rejeição dessa emenda

A Emenaa em referência acrescenta dispositivo ao THulo
IX do projeto (A), assegurando, a partir da promulgação da
nova Carta Magna, a aplicação no Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. respect tvamante , de ~20%, 60% e 20% dos recursos
a que se refere a a l ínea c, do Inciso I. do Art 188, até a
entrada em vigor da lei mencionada no cttaco do dispos1tivo,
sob justificativa de que. "caso não seja disciplinado o
início da ap l i cação dos mencionados recursos para logo após a
promulgação da futura Carta Magna, o Governo Federal de i xar á

de repassar aos Estados do Norte e Nordeste os 20% do Fundo
Especial, sem substituí-los pelo novo tipo de transferência
estabelecido, até a vigência da lei complementar"

A ampliação e a modificação do atual Fundo Especial deve
seguir a regra geral de vigéncia do novo Sistema Tr-ibutário,
a fim de não desfalcar ainda mais, da imediato, a receita
tributária União.

Além disso, o 20. do artigo 13 do TItulo IX do projeto
determina a edição, a partir da promugação da ccnst iturcãc.
das leis necessárias à aplicação dO sistema tributário

Pela Rejeição.

2P0141B-5 IRAPUAN COSTA JúNIOR PMDB
********* PARECER *11:**"'****

Propõe a Emenda que se acrescente ao artigo 182 mais um
que seria o VIII. a fim de atribuir à Un1ão competência
para instituir imposto sobre operações realizadas com me
tais nobres e com pedras preciosas, ext r-ai daa no Pa i s , inci
etindo o imposto uma Onica vez, excluída a. incidência de ou
tros tributos sobre elas.

A sugestão impl ica a não extinção do imposto único sobre
minerais, embora restrito aos metais nobres e às pedras pre
ciosas.

Sabe-se que os mtnerai s , de acordo com o Proj eto de Cons
tituição (art. 184, II e 11), passam a integrar a base eco-
nômica do ICMS, que é da competência dos Estados, aos quais
Significativa parcela do produto da arrecadação do IUM é
transferida atualmente.

Entendemos que sob essa nova forma os Estados poderão
tributar mais racionalmente os minerais, sobretudo os m1ne-
r-ais nobres e as pedras preciosas, evitando as inconveniênci
as e atingindo os objetivos apontacos na Justificação da
Emenda.

Pela rejeição.

2P0141S-1 LúCIA VÂNIA PMDB
********* PARECER *********

A Emenda propõe que se acrescente, ao item VI, do 10,
do art. 262 do Pr-ojeto, após a palavra ensino, o seguinte' "e
a conscientização pÚblica para a preservação do melo
ambiente U

O item VI em referência atribui ao Poder Públ tec a
incumbência de promover a educação ambiental em todos os
n ive í s de ensino.

Opinamos pela apr-ovação da proposição, nos termos da
Emenda no. 2PO1567-/7 .---------------...------------------------------------------------------------

2P0141B-0 LúCIA VÂNIA PMD8
********'" PARECER ********".

A emenda propõe adendo ao Hem I do artigo 240, no senti
do de ampliar a democratização do acesso à escola.

O proponente justifica o acréscimo afirmando que o pro
cesso de e l t t t zação do ensino faz-se, atraves da matr-tcuia,
por todos 0$ meios imagináveis de discriminação, como faixa
etária defasada, reprovações anteriores e quociente de tnte
1igência.

O repúdio a todas as formas de discriminação e conse
quente cemocr-at izacão do acesso à escola são pr-tnc ip tos affr
mados no texto em anál í se Que dispensa o adendo proposto.

a relator vota, portanto, pela rejeição da emenda.

2P0142S-9 SIMÂO SESSIM PFL
*****"''''** PARECER ******"''''*

Merece acolhimento a presente emenda por aperfeiçoar o
texto do Projeto.

Pela aprovação.

2P01422-4 WILSON CAMPOS PMOB
*"'***"'**'" PARECER "'**"'*"'*"'*

Estabelecido o critério da unicidade sindical a provi
dênci a cont i da na emenda é desnecessár i a.

Pela rejeição

2P01421-5 WILSON CAMPOS PMOB
*******"'* PARECER *********

Propõe a Emenda não seja qualquer tributo, taxa ou
tarifa majorado sem prévia autor tzação de dois terços dos
membros do Legislativo competente

O "quorum" pr-ccostc afigura-se excessivo, podendo redun
dar numa tmpcss tbt 1idade pr-át rca de pr-omover- as necessárias
adaptações ao sistema tributário vigente. Tratando-se de área
a exigir periódicos ajustes. em face das mutações cont1nua 
mente verificadas no ãmbito do nosso sistema econômico,
não convém condená-la ao 1mobl1 í sno , através da
exigência de um "quorum" i r-r-eai , que comprometeria a
flexibilidade legal imprescindive1 a tal materia.

Pela rejeição.

2P01423-2 SIMÃO SESSIM PFL
********* PARECER ****"'****

Visa a emenda "a incluir a função de Presidente do Ban
co Central dentre as permitidos a Deputados e Senadores, sem
perda. do mandato".

O Autor não Justifica sua pretensão, mas incluindo-se o
Banco Central do er-as t 1 entre as entidades estatais, e de se
aplicar, por uma Questão de moralização do Serviço Público o
dIsposto no art. 57, Hem 11.

Pela rejeição

2P01425-7 SIMÃO SESSIM PFL
********* PARECER *********

Pretende a autor que os atuais governadores possam
concorrer- às próximas eleições para Presidente da Repúb l ica,
sem renunci ar aos seus cargos, mas apenas se 1i cenctando

A renúncia de que trata O 60 do ar t 16 é necessária
para a moralidade e a lisura do pleito.

Pela rejeição

de Constituição (a) - acresce a expressão "limitados os juros
ao máx1mo de 10Vo (dez por cento) ao mês, extinta a correção
monetária" - e a adição de mais um parágrafo ao artigo, obr1g
ando as instituições financeiras a reduzir os juros referidos
acima, à razão de 10% (dez por cento) por semestre, até atin
gir o patamar de 2% (dois por cento) ao mês

Não obstante os elevados propósitos do ilustre Autor, a
proposição não concorre para o aperfeiçoamento do texto cons
titucional em elaboração. Trata-se de matéria infraconstitu
cional, cabendo, pois, ser obj eto de cuidadosas considerações
em etapa oost er ror- do processo legislativo.

0ela rejeição.-----------------------------------------------------------------------------

2P01424-1 SIMÃO SESSIM PFL
*"'***"'*** PARECER ***"'*"''''''*

As alterações propostas cumprem a finalidade de espe
cificar os órgãos da administração indireta, incluir as fun
dações tnst í tutrías ou mantidas pelo poder públ ico e estabe
lecer como 1 imite máx imo de remuneração do ser-vtço públ ico o
valor percebido a qualquer tHulo por Ministro do Supremo
TI" i buna1 Federal.

A inclusão das fundações carece de propriedade, em vtr-tu
de das características pr-opr tas destas Organlzações que,
inclusive, não integram a administração direta ou indireta.

A especificação dos orgãos da administração indireta_não
contribui para aperfeiçoar o preceito

Quanto ao limite máximo de remuneração que propõe. já es
està o mesmo previsto no texto atual, cuja redação não merece
reparos. I

Opinamos assim pela. rejeição da zaanua.-----------------------------------------------------------------------------

PM08,_.·eIA VÂNIA
"';''''*'''''''''

2P01414-~

"'** ."''''4

2P01419-4 WILSON CAMPOS PMDB
********* PARECER **.**"'***

Atraves desta emenda, seu autor propõe a criação do Fun
do Nacional de Integração Social, const teutoc por uma verba
federal correspondente ao total da importância destinada ao
subs idto do trigo no exercI cio de 1987. pelos recursos do
FINSOCIAL, pe1a arrecadação do imposto compulsório incidente
sobre combust ive í s , e pelos, direitos e obrigações da LBA,
FAE, INAN, e outros órgãos simi lares. Essa fonte ele custeio,
segundo o autor, cest tnar-ese'-ta , exclusivamente. ao financia
mento da assistência social, orientação Que contrariaria fun
damente a sistemática que a Constituinte estabeleceu para a
Seguridade scctat , Com efeito, de acordo com as disposições
que vêm prevalecendo nos vários textos produzidos ate aqui, a
Seguridade Social deverá compreender um conjunto integrado de
ações, deet tnaqo a assegurar os dir-eitos relativos á saúde, à

prev1dência e à assistência social financiado por um elenco
de contribuições sociais a cargo co Governo, dos empregadores
e dos t r-aba1hadores.

A sistemática adotada na emenda. além de contrariar orien
tação voltada para a integração das ações a serem desenvotv t
das no setor, peca, também, pela aoocão de fórmula que propõe
a enumeração inflex~vel e exautiva de fontes de custeio que,
no mais das vezes, carecem daquela perenidade e ma1eabil idade
que devem caracterizar 0$ fatos descritos no texto constitu
cional. Por exemplo, o compusor to sobre combust tve í s não e
xiste mais, e a quantia empenhada no subs idtc ao trigo pode
rá, daqui a poucos anos, apresentar expressão monetária com
pletamente dest t tutca de Qualquer significação

Pela rejeição da emenda.

2P01420-8 WILSON CAMPOS PMOB
*****olE*** PARECER *********

Intenta a Emenda do ilustre Constituinte Wilson Campos
acrescentar um dispositivo à redação do art 193 do ~rojeto

2P01427-S SéRGIO SPAOA PMOB
*"'*"''''**'''''' PARECER ***"'**"'**

Com a presente Emenda. visa o ilustre Constituinte a
acrescentar 10 e 20 .• ao ar-t 190 70. do ato das
disposições transitórias. transformando em 30 o parágrafo
untco A finalidade da alteração é estabelecer um rito
extraordinário de tramitação, a ser disciplinado em
Regimento Especial votado dentro de cento e vinte dias a
contar da promulgação da nova carta, para a feitura das
leis previstas no "caput " do artigo 70 Adianta Que as
proposicões deverão ser discutidas e votadas em sessão
conjunta do Câmara e do Senado após sua aprec tação nas
Comísõas mistas

Na justificação. argumenta o preclaro autor da
proposição ser imprescind~vel dar- "absoluta prioridade
elaboração da legislação complementar à futura carta" Para
isso. propõe medidas capazes de assegurar Objetividade,
eficiência e celeridade ao processo legislativo subsequerrte
à carta, inclusive estabelecendo. para essa fase, o I"'egime
unicameral para a apreciação das referidas matérias.

São intS'iramente procedentes todas as ponderações do
ilustre Constituinte. A urgência na el abor-ação das leis
referidas é fato que merece tratamento especial, tal como o
propõe o autor da Emenda Sem essa providência, o Pa'is
viverá na incerteza, fonte de graves problemas e de muita
instab11 idade.

Pel a aprovação.

2P0142B-3 IRAJÁ RODRIGUES PMOB
**"'****** PARECER *******"''''

A Emanaa em referência acrescenta artigo ao THulo IX
do Projeto, determ1nando, a partir da vigência da futura
Carta Magna, a entrega de 20% e 70%. respecitvamente. aos
Munic~p10s e aos Estados, Distrito f=ederal e Territórios,
dos impostos menstoneoos nos incisos VI! a X do artigo 21
da Emenda Constitucional No 1. de 17/10/1969, inclusive de
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2P0143B-1 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB
********* PARE.CER *********

Pela r eje tçâo , nos termos do parecer oferecido à emenda
2P00171/B

2P01439-9 VIRGILDÃSIO DE SENNA PMDB
********>1< PARECER *********

A emenda aprimora o texto quando inclui a figura do
"cT'ime organizado".

Pe1a aprovação

2P01446-1 CHAGAS NETO PMDB
""******** PARECER *********

propõe o i lustre Constituinte a alteração da redação do
inciso IX do Art. 25 visando à inclusão das expressões "e de
transpor-te urbano da população", in fine.

O Projeto de Constituíção incluiu no rol das competên-
cias pr tvat tvas da UnIão, legIslar sobre as "diretrizes da

2P01437-2 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB
********* PARECER *********

A Emenda propõe o acr-esc tmo de artigo, ao Ato das
Disposições Transitórias, pelo qual é criada uma comtsaão,
com sua composição e prazos de trabalho bem definidos, cest t
nada a, mediante arbitramento ou plebiscito, solucionar as
pendências territoriais e de demarcação de fronteiras entre
as unidades da Federação que lhe forem apresentadas.

Pelos benefícios que a definição de limites trará às
regiões hoje litigiosas, op mamos pela aprovação da emenda.-----------------------------------------------------------------------------

PMDB2P01441-1 VIRGILDÁSIO DE SENNA
*"'******* PARECER *********

2P01444-5 ERALDO TRINDADE PFL
********* PARECER *****"'***

Propõe o autor "mandato-tampão" de dois anos para os
Governadores, Deputadas Estaduai s , Deputados Federais e
Seriador-es dos novos Estados do Amapá e Roraima, a serem elei
tos em 15 de novembro de 19B8.

Somos contrários a mandatos de curta duração, pelo fato
dê impossibilitarem planejamento e execução de obras de lon
go pr-azo, Nesse curto oer-voco , a máquina administrat1va fica
semi-paralisada. A po1 t t tcaçem prevalece, pois, o Estado
passa a viver na expectativa da próxima eleição em 1990

Pela reje1ção-----------------------------------------------------------------------------

2P01440-2 VIRGILDÁSIO DE SENNA PMDB
********* PARECER *********

Propõe a Emenda que se modifiQue a redação do 10 do a
r-r 234, o qual passaria a dispor que lia assistência à saúde
é 1ivre à inciativa privada, Que poderá participar do sistema
unificado de saúde, na forma da Lei"

Realmente, conforme justifica o autor, torna-se escusado
especificar, a nível constitucional, a natureza do contr-ato a
ser celebrado entre as partes, o que certamente dependerá dos
objetlvos que haverão de nortear a convem êncta de sua cele
bração.

Pe1a aprovação.

2P01445;3 ERALDO TRINDADE PFL
*******~* PARECER *********

. A emenda sugere modificação na r-edação do ar-t 26 do
Titulo "Ato das Disposições Constitucionais Gerais e
T~ansltorias" do Projeto (A) da Comissão de SistematIzação
que trata da demarcação das terras indígenas A mesma matéria
foi objeto de proposta de modificação através da emenda de
no. 2p01667-7 que defende a demarcação das terras indígenas,
oferecendo os pr tnctp tos que garantirão a efetiva demarcaçaõ
das referidas terras. Opinamos pela aprovação da presente
emenda nos termos da emenda de no. 2p01667-7.

Aduz ao texto do parágrafo 80. do art 44 a garantia
expressa de isonomia salarial aos servidores púbt icos

Entendemos ser redundante a proposta, uma vez. cue a
proibição de remuneração diferenciada para cargos e empregos
iguaiS ou assemelhados resulta em aplicação do princípio
da rsonomta

------------------~~~~:~~~--~:~!~~!~--~:~~--~~~:~~~~--~:__:~:~~::_-----------
2P01442-9 JOSÉ TAVARES PMDB
********* PARECER *******"'*

A presente Emenda propõe o acréscimo de um parágrafo ao
Art 244 do Projeto de ConstituIção (A), nos seguIntes
termos. 11 Compete à União a responsabilidade financeira de
50% ( Cinquenta por Cento) das despesas com a manutenção do
ensino suner toe nas escol as públicas estaduais".

Argumenta, na justificativa, que a escassez de vagas nas
Universidades Federais vem obrigandO o Estado e a iniciativa
privada a suprirem a demanda, à custa de imensos sacrif'cios.

~ No momento em que se fez a reforma tributária,
descentralizando recursos, não pode haver centralização de
despesas

---------------~--~:~~-~:~:~:~~-~:_:~:~~::_----------------------------------
2P01443-7 ERALDO T.RINDADE PFL
********* PARECER *"''''******

A presente emenda objet tva a 1tarar o art 67 de moda a
aupr- tmtr- do rol de incompatibil idade de funções, a aceita-
ção ou o exercício de cargo, função ou emprego r-emunerado,
por parte dos parlamentares. em ent1dades estatais ou em em
presas que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa
juridica de direito públ rcc

O Autor defende a proposta ao argumento de que as veda
ções 1mpugnadas ferem o princípio do direito ao trabalho as
segurado no pr-ojeto a todo cidadão. ensejando uma discrimi
nação contra Deputados e Senadores.

As rest r i çôes quest i onadas obj et i vam preservar o Poder
Legislativo das criticas normalmente dirigidas aos par 1amen
r-es , sob a acusação de se utn~zarem da sua pos tçãc para
conseguir as benesses públicas. Devem ser mantidas, pof s vi
sam a um objetiVO maior, o da moralidade pública, princ1pio
d1ante do qual todo homem público deve se curvar, mesmo em
detrimento dos próprios interesses.

Pela rejeição

2P01430-5 IRAJÁ RODRIGUES PFL
",*>1:**"''''** PARECER **"'****"'*

Pretende a Emenda. em artigo a ser inserido no cap t tu to
oest tnaoo ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e
Transitórias. determinar a suspensão, pelo prazo de cinco a
nos, do pagamento do principal e acessórios da d í v í da pública
exter-na br as t l e i r-a Três parágrafos adi c tona 15 dão as condi
ções em que a Urn ão poder-ia autorizar alguns pagamentos, visa
ndo a manutenção de seus fluxos comerciais e financeiros, e
assumir. também a gestão da D1vida Interna e Externa Consoli
dada dos Estados. Distrito Federal e Munic1pios, além disso.
propõe que em Lei Complementar se estabeleçam as normas ge 
r a t s c i sctpt tnacor-as da contr-atação de operações r tnance í r-as
pelos Estados. Distrito Federal e Municípios, e as condições

de t í qumação
Não obstante a coerência dos argumentos justificativos

do 11ustre Autor, a proposta não alcança acol hi da. tendo em
vista, em nosso entendimento, o caos econômico e financeir-o
decorrente da medida. Dlspensamo-nos de nos alongar em consi
derações sobre matar ta tão polêmica em razão, estamos certos,
da i mposs1b t l í dace de se obt er um consenso sobre assunto de
ta1 enver-çacur-a •

Pela rejeição

seus ad i c tona í s e gr-avames pertinentes as respectivas opera
ções, sob o argumento de que "a exagerada concet r-açâo de re
cursos da União e a car-ênc ia por que passam estados e muntct
c ros , a maioria deles à beira do colapso financeiro, sem r-e
cur 50S seouer para pagamento de pessoa1. jus t if i cam a presen
t e Emenda

A compet ênc í a tributaria e a cor-r-espo-mente repartição
de receitas propostos no capvtu to do ~istema tributário
pr-ocuraram har-mont zar os interesses das três esferas de
gover-no. com prevalência par-a o fortalecimento das f manças
es t adua t s e municipais

A acotrnca da presente Emenda quebraria a harmonia e
uru oaoe do Sistema. com pr-ej uf zo ainda maior para a União

- ----------~~~~-~:~~~:~~:_-------- --------------------------------------
2P01429-1 IRAJÁ RODRIGUES PMDB
;l<lk",****** PARECER ****"'**"'*

A emenda tem como ohj et tvo antecipar em um ano a vigên 
c t a plena do Fundo de Par t i c tpação dos Munic1p1os,como também
das o t spos tções relativas à instituição da contribuição
de custeio de obras e serviços resultantes do uso do solo ur
bano. do ad i c tona l do imposto de renda sobre lucros, ganhos e
rendimentos de cap t t a l , à incidência do IeM sobre operação de
cr-ern tc e sobre a importação destinada ao at ivo fixo ou ao
consumo no es t abe t ec rmerrto importador. e ao fundo de indeni 
zação dos estados exportadores

Votamos pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à
emenda no 2pO1296-5

2P01434-B JORGE UEQUED PMDB
********* PARECER ***"'*****Face à recente otat tncão Que se estabeleceu entre salá-

rio minimo de referência e piso sà t ar-ra t , o autor da emenda,
no afa de proteger os interesses dos segurados da Previdênçia
Social, propõe que nenhum beneficio de prestação continuada
seja de valor inferior ao do piso salarial

A nosso ver, a proposta é oportuna e indispensável, vez
Que a r-eeêr-encta ao salário mínimo, contida no projeto, pode
ria promover sérios prejuizos ao servidor da Previdência So
cial

Pela aprovação da presente emenda.-----------------------------------------------------------------------------
2P01436-4 JOSE CARLOS VASCONCELOS PMDB
********* PARECER ****"'****Emenda substitutiva ao teor do 60 do art.44, estabe-

lecendo limites de remuneração máx ttna e mínima a serem at m
qtrícs em prazo Que espec t f í ca , para servidores públicos da ad
ministração direta e .mdtr-eta

O Proj eto super-ou 1mpasses hav i dos sobre a momentosa
questão e houve consenso final em que o assunto devesse ser
de t a l hado para fins de operacional t aacâo em lei espec'í t tca ,
talvez mesmo no rel:1ime jurídico dos ser-vtccr-es ,

Pela REJEIÇAO.-----------------------------------------------------------------------------

2P01432- I JORGE UEQUED PMDB
*"'*"'**"'** PARECER "'**011*****

O autor da emenda deseja acrescentar ao inciso VII do
parág único do art 230, que diz que a Seguridade Social se
ra organizada com obeof ênc ra ao caráter democrático e descen
tra.lizado da gestão administrativa, a expressão "com a parti
cipação de trabalhadores e empresários"

A nosso ver. a proposta é valida, vez que a expressão
sugerida na emenda imprim'\ra à redação do inciso VII retro-
referido clareza incontestável.

Pela aprovação, pois, da presente emenda.----------------------------------------------------------------------------
2P01433-0 JORGE UEQUED PMDB
**"'****** PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no. 2p0040B-3.-----------------------------------------------------------------------------

2P01431-3 IRAJÁ RODRIGUES PMDB
********* PARECER *********

A Emenda propõe a adoção de um novo sistema tr-ibutário
para o Pai s , cujas caracteristicas pr mctpa í s divergem em
grande parte daquelas que orientaram o sistema constante
do Proj eto de const 11ui ção

A Emenda contém sugestões cuja va l rdade nos parece du
vidosa, como é o caso da distribuição s tmat r tca dos recursos
advindos da ar-r-ecadação dos tmoostos ( 34% para a União, 33ro
para os Estados e 33% para os Municlpios j • Ademais, sua im
plementação se nos afigura muito diflCi 1, porquanto tmp t f ca
r-ia inovações que não se coadunam com a real idade po t í t tco
administrativa e econômí co-socia t do Pai s

Em face do exposto, e não obstante os louváveis or-onós t-
t~s da Emen~a, não há como acolhê-la porque, a nosso ver.
nao atende as r ea i s necessidades e pecu l tar tcades do País

Pela rejeIção
-----------------------------------------------------------------------------



pol Hica nacronat de transportes" (Art. 24. IX). assim como
"instituir o sistema de desenvolvimento urbano. tnctutnoo ha
bitação. saneamento básico e transportes urbanos. entre ou
tros". (Art. 23, XIX)

Não cabe. portanto, incluir a matéria no âmbito da le
gislação concorrente, o que não impede Que os Estados exerçam
a competência legis1at tva suplementar para atender às suas
pecut í ae tdadesvna inexistência de lei feder.l sobre a matéria
de competência concorrente, conforme prevê o Projeto de Cons
tituição (Art. 26, 20.). Por outro lado, a propositura, co
lide com emenda coletiva noutro sentido. com parecer favorá
vel.

o parecer é. pois, pela rejeição.

2P01447-0 CHAGAS NETO PMOB
*.******* PARECER .********

Do nustre Constituinte Chagas Neto esta emenda,
pretende suprimir' a parte final da al inea lia" do inciso I, (10
art. 126. " e a i nda quando houver per i 90 de se consumar a
violência, antes que outro juiz ou tribunal possa conhecer do
pedtdo". Ao seu ver, a faculdade concedida por tal frase
presta-se a emprego abusivo.

De fato. Não conseguimos imaginar situação em que não
possa o juiz ou tribunal Competente conhecer a tempo ou
antes do Supremo Tribunal federal, do pedido de
" habeas - corpus "

Pel a aprovação.

2P01448-8 CHAGAS NETO PMOB
*"'******* PARECER "'********

De autoria do nobre Constituinte Chagas Neto, a emenda
ora sob exame propõe incluir-se. em sequãnc ta à atual al ~nea
"j" do inciso 1 do art. 126 do Projeto, at ínea mediante a
qual se confere ao Supremo Tribunal Federal competência para
processar e jUlgar, originariamente, lias causas processadas
perante quaisquer juizos ou tribunais, cuja avocação deferir,
a pedtdc do ProcuraClor Geral da Repúbl f ca , quando ocorrer
imediato perigo de grave lesão à ordem à saúde. à segurança
ou às finanças púb1 tcas , para que se suspendam os eratos da
decisão proferida e para Que o conhecimento integral da lide
lhes seja devolvido".

Propõe a supressão da ai ínea "s" do inciso I do art.129.
A proposta vem preencher lacuna do texto Constitucional.

razão per Que aprovamos a sol ucão apresentada

2P01449-6 MILTON REIS PMDB
********* PARECER *********

A emenda do Constituinte Milton Reis. pretende modificar
a redação do "caput " do artigo 233 do Projeto da COnstituição
(A.) aditando as palavras "públicos" e "público ll

• respectiva 
mente após "ações e serviços" e após "sistema", Busca. por -
tanto, 1imitar o sistema único de saúde às ações e serviços
públicos de saúde e não a todos 05 serviços de saúde que
prestem atendimento à população ,

A justificação está baseada na necessidade de manter fo
ra do sistema único a. iniciativa privada. pof s a sua inclusão
seria medida "discriminatória" e desistimu1aria a moderniza 
ção e melhoria dos serviços prestados e o alJerfeiçoamento
técnico e desenvolvimento dos profissionais de saúde.

Tendo em vista a aprovação da emenda 2POO304-4, que adi-
ciona a palavra "civis" ao texto do Art. 233, esta emenda
deixa de ser acatada. Pela rejeição

2P01450-0 MILTON REIS PMDB
********* PARECER *********

A presente emenda propõe a adaptação do Titulo IV e daS'
Oisposições Transitórias do Projeto de Constituição, com vis
tas a restabelecer o regime presidencial de governo, nos ter
mos da Constituição de 1946, e marcar eleições presidenciais
para outubro de 1989, com posse dos eleitos em 31 de janeiro
de 1990, por sufrágio universal. direto e secreto e, se ne
cessário, em dois tur-nos.

Entende seu autor que o te,gime presidencial de governo
se identifica com as mai s autênticas aspirações do povo bra 
s í t e tr-o, e Que a opcão pelo presidencialismo previsto na
Constituição de 1946 elimina os excessos do chamado pr-es tcan-
crat tsno imperial imposto pela Carta de 67. ' •

Em que pese às iouvávets Intenções do autor, não podemos
apoiar a emenda apresentada, pois julgamos a proposta par ta 
mentarista constante do Projeto de Constituição como a que me
lhor corresponde às necessidades e anseios atuais da nação
brasileira

Pela rejeição.

2P01451-8 MILTON REIS PMOB
********* PARECER *********

A presente emenda propõe a adaptação do THu10 IV e das
Disposições Transitórias do Projeto de Constituição. com vis
tas a restabelecer o regime presidencialista de governo. nos
termos da {;onstituiçlio de 1946, com eleições presidenciais
por SUfrágio direto. universal e secreto e, se necessário, em
dois turnos.

Entende seu autor que o regime presidencial de governo
se identifica com as mais autênticas aspirações do povo br-a 
sileif'o, e que a OPção pelo presidencialismo previsto na
Constituição de 1946 elimina os excessos do chamado presiden-
cialismo imperial imposto pela Carta de 67. ' ,

Em que pese às louváveis intenções do autor, não podemos
apoiar W lI$lIlt!naa apresentada. pois julgamos a proposta car ia 
mentarlsta const~nte dO Projeto de Constituição como a que
melhor cor responde às necessidades e anseios atuais da nação
brasileira.

Pela rejeição.

2P01452-6 NELSON AGUIAR PMDB
********* PARECER *******.*

A presente emenda, visa instituir a criação. em cada Capi
tal dos sstaees e Oistrito Federal, uma sede de um TribUnal
Regional do Trabalho. Justifica o nobre COnstituinte que se
tal o tspos í t tvo extste para a Justiça Eleitoral (art. 143 do
Projeto) porque não se faz o mesmo com a Justiça do Trabalho.

Ora, sabemos que devido a grande extensão do nosso pais, é
tmposs tvel que se matenham atuantes todas as unidades Que

96

prestem serviços jur~dicos em toda a Federação, mormente
no que diz respeito aos Tribunais Regionais do Trabalho.

Em assim sendo. somos pela rejeição da presente emenda.-----------------------------------------------------------------------------
2P01453-4 ANTONIO DE JESUS PMOB
********* PARECER ....*******

Emenda do nobre Constituinte AntOnio de Jesus pretende
suprimir o Parágrafo único do Art 250 que garante a partici
pação do Estado à cultura popular. ind~genas," de orig81'1 a 
fricana e das de outros grupos participantes do processo ci 
vt t tzatór-ro brasileiro" O Parlamentar vê sectarismo e pro 
t ec tomo do Estado em relação às culturas ind1genas Porem há
no texto parágrafo consagrado à igualdade e à democracia cul
turais que devem precalecer no universo plural izado brasilei
ro Alem do mats , como cita o próprio ccsnt ttutrrte, na sua
justificação, outros dispositivos relativos à cultura admitem
o p1ura1isma cultural e assegura o"p1 eno exer-c! cio dos di rei
tos culturais" a todos os brasileiros.

Pela rejeIção da Emenda.
Pela rejeição

2P01454-2 DEL BOSCO AMARAL PMDB
**.****** PARECER ....*******A Emenda prevê a inclusão de parágrafo no artigo 60 do

Projeto, estabelecendo a previsão legal e a faculdade de o
Juiz, na apt i cação da Lei. levar em conta as desigualdades
biológicas. culturais e econômicas. com vistas à proteção do
mais fraco.

Segundo o seu autor, após insurgir-se contra o postulado
da igualdade perante a lei. essa regra poderá criar distor
ções que não. devem e não podem subsistir. Para isso, acuz a
Constituição deve assegurar a verdadeira igualdade, levandO
na devida conta. as desigualdades de fato existentes entre os
homens E conclui com a sentença de Rui Barbosa, segundo o
qual a igualdade consiste em tratar desigualmente os seus de
siguais. na medida. que se desigualam,

Sem embargo da just,ficação, brilhante,o postulado da 1-'
gua1dade perante a lei é intocavel e consagrada na maior par
te das Cartas Magnas dos Países civilizados. sendo tradição
constitucional Brasileira.

pela rejeição.

2P01455-1 CARLOS ALBERTO CAÓ POT
.***.**** PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer â emenda no 726-1.

2P01456-9 HUMBERTO SOUTO PFL
**** ... "'."'* PARECER *********

A emenda modifica toda a Seção 1 do Capitulo 11 - DA
SAÚDE, especialmente nos aspectos seguintes:

- a proteção à saúde e não a saúde em si como di r-et t o de
todos e dever do Estado.

- sistema unificado pÚblico de saúde em vez de sistema
único de saúna:

- financiamento através de recursos orçamentários da
União e da Seguridade Social. exc tutcos os recursos orçamen
tários dos Estados, do Distrito Federal. dos Munic~pios. dos
Territórios e outras fontes,

- a par-t tctnação do setor privada é condicionada a pre
ceitos éticos e técnicos.

- descentral tzação da rede de serviços de saúde do sis
tema unificado;

- omissão das diretrizes organizacionais do sistema de
saúde.

- omissão do dispositivo Que veda a cest inação eie re-
cursos públ tcos para investimentos em instituições privadas
de saúde com fins lucrativos,

- omissão do dispositivo que atribui ao soôer- POb11co a
regulamentação, execução e controle das ações e serviços de
saúde

A emenda tem um sentido mais pr tvar tzant e e não apresen
ta justificativa

Rejeitada nos termos do art. 30. item_ II do Projeto de
Resolução no. 21-B, de 1987, que altera o Regimento Interno
da Assembléia Nacfonal Constituinte' 11 II - emendas indl
vvdua í s , que deverão incidir sobre artigo. parágrafo. inciso
ou ai snea do Projeto de Constituição•... "

2P01457-7 HUMBERTO SOUTO PFL
********* PARECER *********

A emenda vem preencher lacuna existente no texto
Por esse motivo, somos pela sua aceitação. nos termos e

com a redação da emenda no. 2pOOB74-7.

2P01458-5 HUMBERTO SOUTO PFL
**"'*"'***'" PARECER *********

Aprovada na parte referente à exploração oe jazidas de ce-
troleo e gas natural, no caso de reciprocidade. nos termos do
parecer à emenda numero 2pO0397-4

2P01459-3 HUMBERTO SOUTO PFL
******* ... '" PARECER *********

A Emenda n 2POl459-3 pr oõe anistia às microempresas e
aos pequenos e médios produtores rurais. Situados nas ãr-eas
da SUOENE. SUDAM e Vale do JeQuiíinhonha em Minas Gerais, das
d~vidas corrtr-atoas junto a estabelecimentos bancários e enti
dades financeiras.

A pr-opos tção não especifica quem tr-á suportar o ônus des
sa anistia. Se ser-ãc os próprios credores. a União ou os
Estados onde estas pessoas estão localizadas. Se forem os
credores. a Emenda peca por punir justamente os estabeleci
mentos que concederam mas í s créditos aos pequenos produtores
e empresãrios Se forem a União ou os Estados. a Emenda acaba
por sobrecarregar fi nancei ramente essas ent idades, cujos
orçamentos, via de regra, são deficitários.

Pelas razões expostas. proponho a sua rejeição----------------------------------------------------------------------------
2P014BO-7 JAYME PALIARIN PTB
*"''''''''''***''' PARECER "'**"' ..."'••'"

Com a presente emenda. Objetiva o const stutnte Jayme
Paliarin dar nova redação ao 10. do art. 236 do Projeto
de Constituição, com o propósito de tornar reciproca, para
fins de percepção de beneficios prevtdanctár tos , a r-elacão
de dependência entre os cônj uças e os companheiros



A or-ocosi ção , a nosso ver. vem reparar uma grande
injustlça até aqui cometida de não se per-mt t i r- a
reciprocidade de dependência, para efeito de percepção dos
benef~cios previdenciários entre o marido e a esposa, o com
pannaí ro e acompanhei ra

Pela aprovação.-----------------------------------------------------------------------------
2P01461-5 JAYME PALIARIN PTB
********* PARECER *********

O Instituto de Previdência dos Congressistas, sediado em
ar-as í t ta, tem como finalidade principal, e que justificou sua
criação, o pagamento do benef i c lo de:

I - pensão'
a) por tempo de mandato;
b) por tempo de contribuição;
c) por tempo de serviço,
d) por invalidez;
e) por morte
E, secundar i amente, o pagamento de aux t 1ío-ccenca e au

xí r tc-runer-at (Art. 31, Lei 7.087, de 1982)_
Ora o Que ao ilustre autor da Emenda parece secundário

(aposentàdoria e pensão) é o principal. Não se pode autorizar
que todos as parlamentares cassados tenham, na União e nos
Estados, contados como tempo de efetiva contribuição, os anos
em que estiveram arbitrariamente afastados de suas atividades
pot i t tcas , sob pena da falência do IPC e daqueles Institutos
estadua í s , que não confundi ram seus recursos com os recurs9s
do Tesouro Estadual Seria, por outro racc, imaginar Que, nao
fora a cassação, o congressista seria reeleito sem interrup-

gã~a~~:t~8b~~s~:~~ied~ni;~~~mgid~~ ~~~O~~~~i~nd:mgr~~â~rég(~
tem sido constante) a rotatividade parlamentar A Lei 7 586,
de 06 de janeiro de 1987, ja assegurou ao parlamentar cassado
o direito de recolher ao IPC as contribuições relativas ao
mandato interrompido.

São essas, em resumo, razões Que me levam a opinar pela
rejeição da presente Emenda.

Bras; 11a, 19 de janeiro de 1988
Constituinte NELSON CARNEIRO

(*) O Senhor Relator Bernardo Cabral declarou-se impe
dido de oferecer parecer sobre a presente Emenda

~----------------------------------------------------------------------------

2P01462-3 JAYME PALIARIN PTB
......******* PARECER *********

t:. intenção da Emenda acrescentar parágrafo ao art 236
do Projeto de Constituição para assegurar ao cônjuge
supérstite o direito à pensão em caso de contrair novo
matrimônio.

Corno se pode observar, trata-se de matéria típica de lei
ordinária, que não deve, consequentemente, figurar no texto
constitucional

---------------~~~~-~:~:~~~~-~~_:~:~~~.:_------------------------------------
2P01463-1 ROBERTO JEFFERSON PT8
********* PARECER *********

A presente emenda, de autoria do nobre Constituinte Ro
berto Jefferson, objetiva conceder am s t í a aos marinheiros,
juz t te tr-os navais e cabos da Aeronáutica puntcos dos aconte
cimentos pot í t tcos ocorridos nos dias 25 26 e 27 de março de
1964, no Sindicato dos Metalúrgicos do antigo Estado da Gua-

nabar~~ sua justificativa, .0 proponente rebate vários argu
mentos empregados por aque 1es que se opõem a essa an ist i a

Em que pese a intenção e fundamentos da emenda, somos
pela sua rejeição, face ao fato de que a questão da anistia
foi objeto de solução devidamente amadurecida.

._---------------------------------------------------------------------------
2P01464-0 R08ERTO JEFFERSON PT8
*****"'*** PARECER *********

Emenda mandando incluir no cap I do Título I, onde
couber, a dissociação do direito à integridade física e moral
a segurança pessoa 1 e a autodefesa

A proposta oferece uma redenção amntçua que pode resul
tar na posição contraria à desejável Por outro lado. vários
dos direitos enumerados no Projeto jà tratam direta ou indire
tamente do assunto. Resta ainda, diante da vastidão dos direi
tos vtsuat tzàveta.a abertura preconizada no 59 do art so.cc
projeto. _

Pela REJEIÇAO.

2P01465-8 ROBERTO JEFFERSON PTB
*+** ... "'**'" PARECER *********

Propõe o Autor que se modi f i que a redação do art. 232
do Projeto o qual passaria a dispor Que "a aaúdeê direito d
e todos e dever do cidadão, da fam~ lia e do Estado"

Justifica o autor que dever a saúde não pode ser único
e nem excludente, o que equivaleria a alçar a saúde á condiç

ão de função púbt f ca e à estat tzação de todas as atividades a
ela relacionadas

A Emenda coloca ao desabrigo os cidadãos sem recursos
para pr-over- as suas necess i dades de saúde A alusão que o cen
tro faz á Constituição Soviética é uma interpretação isolada
e par-t tcuj ar-fsta , que não considera o contexto de uma socf eda
de onde os serviços são inteiramente estatizados, atendendo
amplamente a todas as necessidades da população Numa economi
a de mercado, ande vigoram os pr tnc i ptos do libe~al ismo indi
vidualista, não responsabil Izar o Estado pela saude da popu
lação é submeter ao desamparo a parcela mais ampla dessa soc
1edade , justamente a mais pobre e desprovida de meios para a
sua sobrevivência.

Pela reje"ição._---------------------------------------------------------------------------
2P01466-6 R08ERTO JEFFERSON PTB
******... ** PAR.ECER "'********

Em todos ou em quase todos os Estados foi separada a
defesa da Lei da defesa dos atos, frequentemente i legais,
praticados pela Administraçã') Pública

A Emenda confunde a duas f'unções num mesmo órgão.
o Projeto procura retirar do Ministério PúbllCO

at r tbutcões que conprometem sua imparcialidade
Escreveu Rui Barbosa
110 órgão da Justiça Pública não é um patrono de causas,

intérprete parcial de conveniências, coloridas com mais ou
menos mestr1a' é, rigorosamente, a personHicação de uma alta
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magistratura A lei não o mst t tutu sol tc i t ador- das
pretensões contestáveis do erário, de seus interesses
injustos: mancou-c. pelo contrário, em todos os feitos,
aonde ser-ví ssa;« dizer do Direito ", isto e, trabalhar

-------------~~~~~:~~~~:~!:_~~_:~~:~~~~~~-~~-~~~:~=~~----------------------_.
2P01467-4 MAURícIO NASSER PMOB
********* PAR.ECER *********

O objetivo da presente emenda é subt t t utr- o tempo de re-
condução dos Jutzes Classistas de uma vez para tempo indefi
nido

De maneira brilhante, o nobre Constituinte autor da propo
sição, justifica o seu pensamento sabre o assunto, mas, salvo
melhor jU'zo, a matéria ê confl "ta.nte com a s1stemática ado
tada em fases anteriores da elaboração do atual Projeto de
Constituição

Em assim sendo. somos pela rejeição dessa emenda----------------------------------------------------------------------------
2P01468-2 MAURICIO NASSER PMD8
*******"'* PARECER ***... *****

A emenda altera redação do art. 13 das Disposições Ge-
rais e Tr-ans t tôr í as do Projeta, com o objetivo de antecipar
o tn í c í o da vigência dos novos percentuais dos Fundos de Par
ticipação dos Estados e Municlpios

Optamos por manter a redação do Projeto, tendo em vista
que a Sistemática de repartição dos tributas, na forma como
está definida, insere-se no contexto maior da discriminação
de rendas do Sistema Tributário. alem de representar consenso
entre os Constituintes. Entendemos, assim, que a alteração
proposta, dissociada daquele contexto, irá comprometer a
descentralização tr tnutár-ta e de decisões. grande e legitimo
anseio de todos, nesses últimos anos, que esta Assembléia
busca alcançar

Tendo em vista o exposto, votamos pela rejeição da
emenda.

2POi469-i MAURICIO NASSER PMDB
********* PARECER *********

Propõe a Emenda que do montante dos recursos a ser entre
entregue, em decorrência da repartição das receitas tributá
rias, a União e 05 Estados poderão deduzir o valor das despe
sas de custeio dos respectivos serviços de lançamento e ar-r-e
cadação

Não obstante os motivos apresentadas na justificação da
Emenda, entendemos que a partilha das receitas tributárias
deve ser feita sem a dedução sugerida, considerando que tsso
vem ocorrendo há longo tempo sem quatcuer transtornos e não
chega a desvirtuar o federalismo fiscal cooper-at ívo adotado
no projeto de Constituição.

----------------------------~:~~-~:~:~=~~:_----------------"-----------------
2P01470-4 MAURíCIO NASSER PMDB
*********' PARECER *"'*******

Visa a Emenda suprimir o inciso II do art 1B6, a fim de
excluir a participação dos Estados do Distrito Federal no
produto da arrecadação do imposto que a União instituir nos
termos do art. 174.

Em que pese as razões invocadas, entendemos que os
Estados e o Distrito Federal devem participar do produto da
arrecadação do mencionado imposto

, Em primeiro lugar, porque a eles não foi at r tbutda
competência residual para instituir impostos e, em segundo,
porque achamos Que a participação dos Estados e Municipíos no
pr-oduto da arrecadação de impostos fedrrais deve ser a mais
ampla possível, de forma a atender ao flderai f smc fiscal
coperativo que orienta a parti lha nas receitas tributárias

------------------~:~~-~:~:~=~~--------------------------------------------_.
2PO'47i-2 A~CENI GUERR4 PFL
****...**** PARECER *****"'***

A presente emenda propõe a modificação do caput do
artigo 268 e a supressão dos parágrafos 10 e 20. do referido
ar-r tcç Pela análise da justificação apresentada percebe-se
uma profunda preocupação do autor da emenda com a defesa dos
di raltos e i nteresses das populações i nd,genas Acatamos os
argumentos apresentados sobre a necessidade de substituição
da expressão 11•• de posse imemorial onde se acham
per-manent emente Iocat tzaõos ••• ll por "..queocupam" .. , pois
entendemos que a redação proposta oferece a garant ia ã terra
necessar-ta à r-epr-odução flsica e cultural daquelas
populações, não dando margem a outras interpretações que
violem o direito básico .ccs ~ndios à terra. Na presente
emenda, o nobre constituinte tendo sempre como meta a defesa
dos ~ndios, propõe a supressão do to,.; justificando que a
nulidade prevista no parágrafo citado, pressupõe a
incapacidade absoluta dos tnc tos , em desfavor dos mesmos. O
próprio Código Civil que data de 1916, considera-os como
relativamente incapazes. E ainda, a supressão do 20.
fundamenta-se no fato do artigo 205 do projeto
(A) da Comissão de Sistematização regular a mesma matéria
Somos pel a aprovação nos termos da redação da emenda
no. 2p00281-1, apresentada pelo Constituinte Senador Jarbas
Passarinho.

2P01472-1 ALCENI GUERRA PFL
********* PARECER *********

A emenda visa acrescentar ao incisa XIII do art. 7. O
seglJJinte dispositivo "bem corno, nas mesmas condições, 1 tcen
ça paternidade de 8 dias aos que preencham reqUisitos fixados
em Iet",

, Na verdade, com a redução do núcleo famt t tar- na socieda
de. moderna, a mulher muitas vezes depende intensamente da a
juda do marido nos primeiros dias após parto.

Por essa razão, a proposta deve ser accl htda ,----------------------------------------------------------------------------
2P01473-9 F~ORICENO PAIXÃO POT
********* PARECER *********

Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no 2pOO339-7.
---------------_-r-----------------------------------------------------------

2P01474-7' F~ORICENO PAIXÃO PDT
********* PARECER *********

Pela aprovação, nos termos dos pareceres oferecidos às
Emendas nos. 2p01815-7 e 2pD1904-8

------------------------------ w



2P01475-5 fLORICENO P.AIXÃO PDT
*"'******* PARECER *********

Propõe a Errlenda isenção do imposto de renda para os be
nef1cios decorrentes da aposentadoria e reforma.

Em que pese os mot1vos expostos na Just 1f tcação da
Emenda. somos de opinião que o texto const t tuctona t não deve
conter imunidades tributárias que privilegiem esta ou aquela
classe. por mais merecedora que seja do amparo do Poder PÚ
bl í co , Esta a razão. aliás. da insenção da norma do inciso II
do art. 177 no atual Projeto de Const í tutção

Os beneficios fiscais devem ser tratados em lei ordiná
ria, a qual poderá estabelecer detalhadamente os parâmetros
e condtçõas para a concessão de tais oenet rctos , como, aliás.
se ver1fica na legislação tributaria vigente. Nesse sentido.
cabe notar que a legislação do imposto de renda anualmente
estabelece limites de isenção que alcançam a maioria dos as
salariados e aposentados.

Pela rejeição.
~----------------------------------------------------------------------------

2P01476-S fLORICENO PAIXÃO por
********* PARECER *********

Pel a aprovação, nos termos dos pareceres oferecidas às
Emendas nos. 2pOi815-7 e 2p01904-8.

~----------------------------------------------------------------------------

2P01477-i LUIZ AL8ERTO RODRIGUES PMDB
********* PARECER *********

Emenda que acrescenta Hem ao art. 30 , introduzindo
como objetivo fundamental do Estado a criação de condições
para a par-t ic1pação de todos na produção da riqueza e na ge
ração da prosper f dade em gera 1

O assunto, dos mais relevantes. já está contido nos
itens I e II desse mesmo art1go.

Pela rejeição-----------------------------------------------------------------------------
2P01478-0 LUIZ ALBERTO RODRIGUES PM08
****.**** PARECER ******"''''*

Emenda Que reduz o tempe de serviço para aposentadoria
previ sto no art. 46.

Pela rejeição nos termos do parecer aferec1do à Emenda
2p0156S-8.

2POi479-8 LUIZ AL8ERTO RODRIGUES PMDB
********* PARECER .********

Emenda ao art 10, pela inclusão das expressões 110 tr-a
ba lho" e lIe o bem estar" na definiç~o da repúbl tca brasilei
ra.

As duas excr-essões apenas expl tc í tar tam o que já está
contido na redação desse artigo pois ninguém constrói uma so
ciedade sem trabalho, e ela nunca será t tvr-a e soberana sem
que tenha como primado o bem estar de tantos quantos dela
participam

Pela rejeição.

2P01480-1 JOSé MENDONÇA BEZERRA PfL
********* PARECER *********

Optamos pelo texto s íntét tco da Emenda 2p01928-5.
Pela rejeição.

~----------------------------------------------------------------------------

2POi481-0 JOSé MENDONÇA BEZERRA PfL
********* PARECER ********'"

Propõe o ilustre Constituinte nova redação para o artigo
11, visando a decl arar livre a greve e determ1 nanco que alei
regule seu exer-crctc, resguardados o direito de propriedade.
as liberdades individuais, a ordem pública, os serviços es
sene 1a 1s nas empresas e na comun 1dade.

Na justificação diz que a 9reve é um direito do traba-
lhador, é a última manifestação do processo de negociação co
letiva mas deve ser exercido com equí l ibr to e responsab111da
de.

Embora louve o empenho do ilustre Constituinte, opino
por que seja rejeitada a sugestão, nos termos da Emenda Cole
ti va nr , 2P020S8- •

Pela rejeição.

2P01482-8 JOSé MENDONÇA BEZERRA PFL
****"'**** PARECER ******..**

A emenda tem por Objet Ivo fornecer redação alternat tva
ao art. 199. que trata da estipulação dos fundamentos e prin
cipias orienta.dores da ordenação da atividade econômica. Não
introduz qualquer modificação que implique avanço de con
teúdo, ou mesmo r-eoactonat

Ao contrário, a adição que é feita ao seu parágrafo úni
co simplesmente reafirma a predominância da iniciativa priva
da para a organização e desenvolvimento das atiVidades econô
micas, de forma desnecessária, pois essa assertiva encontra
respa 1do não apenas na est i pu1ação dos fundamentos da ordem
econôrm ca, mas também na demarcação dos fatores determinantes
e condf ctonant es á ação produtiva estatal.

Pela rejeição.
------------------------------------_..._-------------------------------------

2P0148S-6 JOS~ LINS PfL
***"'***** PARECER ****.****

"Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido á Emenda
coletiva no 2P020S8-1".

2P01484-4 JOSé LINS PfL
****"'***'" PARECER *liI****"'*.

A Emenda. de autoria do Deputado José Lins. dã nova re
dação ao art 1se 50. e seus parágrafos.

Trata-se de substitutivo amplo, que o Autor assim justi
fica

npreservando até onde poss tve t o texto emanado da Comis
são de Sistematização, esta propos tçãc objetiva a melhorá-lo.
escolmando-o de alguns excessos indesejáveis e de alguns pre
ceitos que não se harmonizam com o arcabouço jurldlco insti
tucional de um estado democrático de Direito que se pretenoe
realmente livre e modernoll.

A Emenda, ccrttudo , entra em contradições com os postula
dos Que embasaram a redação do Proj eto.

Pela rejeição
~--------------------------------------------------------------------------
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2P01485-2 MYRIAN PORTELLA POS
*"'**"'**'''' PARECER *********

A Emenda propõe que não sofram restrições no exerci cio
dos direitos po l t t lcos os militares. os bombeiros militares e
os servidores civis, "reSSalvado o disposto nesta
Constituição" .

Aponta a Autora, Deputada Myriam Portela, com exemplos
dessas restrições o contido nos artigos 49 e 16. parágrafo
70 do texto aprovado pela Comissão de Sistematização.

Sem embargo do brilho da justificação e do talento e
valor da propugnante, a Emenda não merece acolhida, face,
inclusive, ao que estabelece o parãgrafo 20 Clo artigo, a que
não ressalva

Pela rejeição.--------_...-----------------------------------------------------------------~

2P01486-1 MAX ROSENMANN PMD8
********* PARECER *********

--------------~~~:~:::~::_~~_:~:~-~:_:~~~~~~~~-~~_:~:~~:_~~~~~-~~~::.:_---_.
2P01487-9 MAX ROSENMANN PMOB
********* PARECER ***"'*****

Pela rejeição
O texto do projeto sistemat tzado obedece à boa técnica

legislativa e não comporta acréscimos jã contemplados.--------------------------------------------------------------------------_.
2P01488-7 MAX ROSENMANN PMDB
**.****** PARECER *********

O autor propõe a redução da i dade m~ ni ma de 25 anos para
21 - como condição de elegibilidade para Prefeito.

Na idade proposta, o jovem ainda não adquiriu maturidade
para exercer cargo eletivo executivo

Pela rejeição.

2PQ1489-5 MAX ROSENMANN PMDB
****"'**** PARECER *****11<***

Cuida a emenda de reeleição.
O sistema eleitoral brasileiro não adota o instituto da

reeleição
Embora muitas nações democráticas consagrem em suas

Constituições a reeleição, no Brasil. ainda em fase de de
mocratização. pode ocorrer desvirtuamento do processo elei
toral. ensejando o cont tnuismo • a colocação da máquina admi
nistrativa a serviço dos governantes nas campanhas eleitorais
de torma a comprometer a lisura do pleito.

------------------~:~~-~:~:~:~~:_-------------------------------------------
2P01490-9 HELIO ROSAS PM08
...... ***** ..* PARECER "'********

Pela l"eje1ção, nos termos do parecer oferecido ã Emenda

-------------~~:_:~~~~~~:~:_------------------------------------------------
2P01491-7 CHAGAS NETO PMOB
********* PARECER *****:t'**'"

A Emenda acrescenta às. leis citadas NOS at 1ng1dos pela
Lei no. 4.902, de 16 de dezembro ·de 1965", que "dispõe sobre
a inatividade dos militares da Marinha, da Aeronáutica e do
Exército". Let. a! tás , revogada pela de no. 5 774, de 1971,
e posterioomente pela de no. 6.880, de 1980

A sucinta justificação não esclarece O que deseja o
ilustre autor da Emenda, parecendo que a redação anterior do
Art 50 "não atingia os Ex-combatentes da Força Expedic1o
nàr ta Brasileira; áqueles que tanto defenderam a nossa Pá
tria". A leitura, art'igo a artigo, da Lei no 4.902. não tem
qualquer alusão expressa a integrante da força ExpedicIo
nár ta ,

O único artigo que se refere á anistia é o Art· 46,
in verb1s' - 110 tempo de ssr-vtco dos mil itares beneficiados
por anistia será contado como estabelecer ato legal que a
conceder".

Alcança a todos os integrantes das três armas e, salvo
erro, não deve ter sido este o alvo da presente iniciativa
par 1amentar em exame.

Em consequência, e salvo melhor esclarecimento, opino
pela rejeição da Emenda.

ar-as t t ta , 20 de janeiro de 1988.
Const í tut nte NELSON CARNEIRO

(*) O Senhor Relator Bernardo Cabral declarou-se impe
dido de oferecer parecer sobre a presente Emenda.

2P01492-5 JOS~ MELO PMOB
********* PARECER **"'******

A emenda modifica a redação da a'l ínea "c" do inciso I do
art 188 do Projeto, no sentido de constituir-se um Fundo Es
pecial. a que se destinariam 05 três por cento do produto da
arrecadação dos impostos de renda e sobre produtos índustr-ua
l tzados , para apt tcação nas Regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste.

Optamos por manter a redação do Projeta, por entendermos
mais consentãnea com os propósitos de descentralização da
ação governamental, que, em nosso entender, deverá exercer a
atribuição de definir, nas regiões, os planos de aplicação
desses recursos.

Votamos, pois, pela rejeição da emenda.

2P0149S-S JOSé MELO PMOB
***"''''**** PARECER **"'******

As eleições municipais rea11zar-se-ão em 15 de novembro
do corrente ano, 1988, não estando, portanto ll.previstas para
15 de novembr-o ce 1989"

Por principio, somos contrários a qualquer prorrogação
de mandatos. .

D1sp5e o 20. do art 40 do Ato. das Disposições Cons -
t t tuc tona í s Gerais e Transitórias, constante do Rrojeto da
Comissão de Sistematização: "Os mandatos dos atuais Prefei
tos e Vereadores.. termInarão em 10 de janeiro de 1989. com
a posse dos eleHoslI, enquanto o "caput ll do art. 12 vem eli
minar cabalmente a preocupação do ilustre autor da emenda, ex
pt tc í tada na justificativa da mesma, ao determinar "Não se
aplica às eleições previstas para 15 de novembro de 1988 o
disposto no artigo 18 na Constitu1ção.

Pela rejeição.
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2P01494-l JOS~ MELO PMDB
*"'*."'**** PARECER .********

._------------~~:~-~~~:::~~:_~~~_:.~~~~-~~_:~~~~~-~~:_:~~~~~:=~--------------
2P01495-0 JOSÉ MELO PMDB
********* PARECER "'********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido a Emenda

._---------~~:_:~~~~:~~-----------------------------------------------------
2P0149B-B JOÃO DA MATA PFL
********* PARECER "'*"'''''''.''''''.

Objetiva a proposição incluir no Capitulo III do Titulo
VIII do Projeto de Constituição um artigo do seguinte teor·

11Art. O produto da arrecadaç:ão de impostos incidentes
sobre a agricultura sera destinado ao desenvolvimento
da pesquisa agr'cola e ao fomento de obras sociais no
meio rural, na forma que dispuser a 1e1"

Na justificação, o Autor alega que pretende retornar à
agricultura e pecuária toda a arrecadação de imooatos que in
cidem sobre os produtos agr'colas, medida essa que favorecerá
tanto o produtor quanto o consumidor, pots haverá maior pro
dução e produtividade quando o produtor tiver meios para pro-

duzi r A medida proposta pode até ser acatada pel a Adm1 n1stra
ção Püb l tca , mas não deve constar da Constituição. Não se po
de determinar num texto constitucional onde serão gastas as
receitas públicas. pois isso tiraria do Governo a autonomia
para administrar. De acordo com as circunstâncias e os inte
resses é que o Governo ':feve i ndi car as áreas em que os recur
sos públicos precisam ser aplicados.

~--------------_:~~~~-~~~~~-~~~:_~:!:~~~~-~~_:~~~~-------------------------
2P01497-6 JOÃO DA MATA PFL
...."'.***** PARECER "'********

A emenda proposta acrescenta parágrafo ao art 190 que de-
fine o compromisso do Estado em promover e incentivar o
desenvolvimento crent tr tco e tecnológico nactona ts

propõe que sejam concedidos 1ncent ívos fiscais à empresa
que deixar de automatizar-se ou de modernizar-se tecnologica
mente. concedendo-lhe redução de tributos de forma gradual e
proporcional ao aumento da mão-de-obra empregada.

O esptr-t to da proposta colide frontalmente com a orien
tação dos Constituintes no que se refere à matéria em apreço
Procura-se promover o avanço tecnológico e não premiar o
atual. O Que se deve exigir são alternativas concretas e so
luções eficazes à liberação da mão-de-obra resultante da
automação.

Pela rejeição.
~--------------------------------_..------------------------------------------

2P0149B-4 FERNANDO GASPARIAN PMDB
.**"'...**** PARECER *"' ... ******

O autor desta Emenda sugere a inclusão de Item ao Art
228, fixando um limite máximo, no caso. de 12~. para a taxa
rea 1 de juros

Em Que pese a boa intenção do autor. a teoria econômica
não recomenda a medida para um sistema capitalista, de regime
conccr-r-enctat • por-que a taxa de jurOs var-ra em função de ou
tras tantas variáveis, seja do me"rcado financeiro, seja dos
mercados de bens, de capitais. de câmbio. etc. Como instru
mento de pol í t tca econOmica, pode-se fixá-la por um tempo de
terminado, o Que também não recomendaria incluir a redação
proposta no texto constitucional.

Assim. somos pela rejeição da Emenda.-----------------------------------------------------------------------------
2P01499-2 FERNANDO GASPARIAN PMDB
"'."''''••• ** PARECER ***."'**.'"

A emenda vem suprir uma lacuna existente no texto do
Projeto. Por essa razão, somos pela sua aprovação

~-_..._--------------------------------------------------.~--------------------
2P01500-0 FERNANDO GASPARIAN
********* PARECER ***lI'*"''''**

As alterações nas estruturas e competências das
dades Monetãrias. bem como no Sistema Financeiro de
ção , são matérias passlveis de tratamento através da
cão comum

Concordamos com a.necess toane de descentralização de
atividades do Banco Central, a fim de que se dedique com mai
or eficiência à pollt\ca monetária e á fiscalização das ins
tituições financeiras. Entretanto, somos de opinião que a me
dida não deve ser adotada pela via constitucional.

Assim. deixamos de aceitar a Emenda aqui proposta.

2P0150l-B FERNANDO GASPARIAN PMDB
********* PARECER *******"'*

Esta Emenda propõe fixar a taxa real de juros Que. de
20% tnc í a í s , seria reduzida a 12% no prazo de um ano

Em que pese à boa intenção do autor, a medida é tecnica
mente inviável, uma vez que a taxa de juros é função de ou
tras variáveis. podendo ser limitada, como instrumento de po
1 í t tca econõmtca, apenas por .curto ou médl o- prazo. Por esta
razão, tambem a técnica legislativa não recomendaria incluir
a norma proposta no texto constitucional.

._--------------~::~~~_:~~:_~:~~-~:~:~~~~-~~-~~~~~~------------------------
2P01502-6 AL~RCIO DIAS PFL
"'......****** PARECER "'*******'"

._--------------~~~~-~:~:~:~~:_:~::_~-~~~~~~~~~-~~_:~:~~~-~~:_~~~~~~=::_----
2P01S03-4 ALÉRCIO DIAS PFL
"''''*****'''. PARECER * ..."'*"'****. ~:~~_~~~~~:~~:_~~:~_~_~e~~~~~~~_~~_:~~~~_~~:_~e~~~~:~ _
2PO1504-2 MARIO LIMA ' PMDB
********* PARECER ****"'****

A matéria, tratada nesta emenda - uniformização da inte
ligência de atos normatiVOS federais - é, ã toda evidência,
da compétênci a do Supremo

----------------~:~~-~~~:~=~~.:._----------------------------------------------
2P01505-1 MÁRIO LIMA PMDB
.....**.**'" PARECER **"'*"'****

O texto constitucional assegura a ampt t tude do recurso
jUdicial, tornando dispensãvel "O acolhimento da Emenda

Pela rejeição.-----------------------------------------------------------------------------
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2P01506-9 ALBANO FRANCO PMDB
********* PARECER **"'******

A emenda do nobre constituinte visa fornecer redação a t-'
ter-nat tva ao art. 200. que trata da conceituação de empresa
nacional

Em verdade, a proposta demarca um espaço dt ter-enct aco
para empresas nacionais. que tem no controle decisório e de
capital, sob a titularidade de brasileiros, seu espaço carac
terístico

t: bem verdade que a emenda consegue delimitar o conjunto
de variáveis intervenientes na estipulação do efetivo domínio
nacional de um empreendimento Entretanto o faz de uma forma
exacerbada Não pouco conhecidas são as evidências de que,

no que concerne ao cao i rat . interessa para o exer-cj cro do
controle. a participação majoritária em sua parcela com di-
reito a voto

Mais ainda. desnecessário e restritivo é exigir-se a ti
tularidade de brasileiros. já que. do ponto de v i sta da auto
nomia nacvonat . basta a noção de pessoa nsica dom1ci t taca
no Pa'is

Por fim, a dinâmica das condições de produção e consumo.
suas constantes transformações. são incompatíveis com a refe
rência à legislação complementar que a emenda propõe para a

-------------~:~~~:~~~~-~~-~~~~:~:~-~:_~~~~~~~~-~_:~~~:~~-~~:~~~~~-----------
2P01507-7 ALBANO FRANCO PMDB
********* PARECER *********

A presente emenda. além de algumas poucas alterações
redação do art. 231. propõe-lhe mod1f1cações aos incisos I e
IV do 10. objetivando t umtar- a ccntr-ibutção dos emprega
dores a um percentual incidente sobre a folha de salários ou
o faturamento. e a el iminar o dispositivo que prevê. para to
dos outras contribuições a serem esrace iectcas em lei

Em sua just1flcação, o autor alega que elimina o lucro
como fator de incldência de at 'quota de contribuição e Que
estabelece alternatividade entre os dois outros fatores com o
objetivo de evitar que a seguridade social venha a represen
tar um sorvedouro tnt er-rmnáve l de recursos Entretanto. como
já tivemos oportunidade de observar, a previsão de três fon
tes concomitantes não deverá signiflcar Que estejamos a sedi
mentar uma estrutura tendente a promover uma pt etor-a cont r-t-'
but í va Nosso objetivo é. simplesmente. o de tornar mais ma
teéve t o sistema de cobrança dos encargos soci a t s , estabele
cenco , por exemplo. que empresas altamente sor í st tcauass e
robotizadas contribuam com base no faturamento, e que as em
presas que dão rnat s ênfase a mão-de-obra o facam preferenci
almente com base na folha de salário

Tal s í s t emat í ca , a nosso ver. eliminaria as distorções
ora observáveis. caracterizadas pelo fato de, senco a contri
buição ca l cul ada unicamente sobre os salários. empresas pode
rosas acabarem cont r tbutndo bem menos do que outras mais mo
destas

Pelo exposto, opinamos pela rejeição da Emenda------------------------------------------------------------------------...---~
2PO150B-5 ALBANO FRANCO PMDB
********* PARECER *********

Pela rejeição. nos termos do parecer oferecido à Emenda
n • 2POO153-0.

2P01509-3 ANTONIO CARLOS FRANCO PMDB
*******4<* PARECER *********

Pe)a rejelção. nos termos do parecer oferecido à Emenda
n 2P00153-0

2POl510-T ANTONIO CARLOS FRANCO • PMOB
*"'******* PARECER *"'** ..*"'**

, Pela rejeição, nos t'ermos do parecer oferecido à emenda
no. 2p0406-7.

2P01511-5 ANTONIO CARLOS FRANCO PMOB
***"'**"'*'" PARECER ****"''''***

Pela rejeição. nos termos do parecer oferecido à Emenda
coletiva no. 2p02038-1.

2P01512-3 ANTONIO CARLOS FRANCO PMDB
****"'**** PARECER *********

A Emenda propõe a sucst í tutção da palavra "ver t r rcação"
por "acompanhamento" no inciso 11 do artigo 242

O Proponente justifica a alteração em nome da autonomia
da escot a particular. p1ural e livre

O Relator vota pela aprovação da alteração. nos termos
dados pela Emenda coletiva No. 179S-9.

Pela aprovação.

2P015l3-l, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB
**"'*"""*** PARECER **.*"'***"*

A emenda sob exame pouco acrescenta á amplt tuca dese
jável do mandato de injunção. Consequentemente, O parecer
pela rejeição

2P01514-0 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PMDB
*****"'*** PARECER *"'*******

Pela rejei~ão

O Advogado está "sempr-e" no ex.erc\clO da profissão. seJa
nos Tribunais. seja no escritório. seja em sua casa Os valo
res fundamentais. Que sua atividade resguarda - v ica , incolu
midade, patrimônio - podem estar sempre em cheque. dia e no í 

te Não há advogada que não estude. medite e trabalhe em sua
casa •. sem observância de horário Da' que está ele, a rigor.
"sempre" no sxer-ctcto da profissão.

A restrição. pretendida na emenda. abre perigoso ensejo
á desproteção dos direitos individuais ou coletivos, 'lnev t t a
velmehte atingidos em qualquer c tr-cunat ânc ta na qual não se
respeite a inviolabl1idade do advogado. A luz da emenda esta
r1a; por exemplo. p1enamente justificada a nefanda prisão do
saudoso Hel ano Fragoso, do recôndito do seu lar. na calada da
noite. subtraído e levado a prisões oesconnecroas . pelos a
gentes do autoritarismo. em época recente

Pela reJeição
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2P01515-B FERNANDD HENRIQUE CARDDSO PMDB
*"'******* PARECER ********lI'

Emenda que modifica o "caput " do ar-t 48 do Projeto.
Pela rejeição nos termos do parecer oferecido à Emenda

2p01706-1.

o propósito desta emenda é estabelecer em quatos anos o
mandato do Presidente da República, com a parmí ssãc de
reeleição para mais um oeríodo.

Se admitirmos a reeleição do Presidente da República,
teríamos de adotar o mesmo princípio para os Governadores e
Prefeitos, o que não nos parece o melhor caminho no sentido
da democratização do Pa's, pois estar1amos estimuando o con 
tinuísmo, mesmo Que este, no Parlamentarismo. tenha seus
efeitos um pouco atenuados

Diante do exposto, opino pela rejeição da proposta.

2~0151B-2 VIRGILDÁSlD DE SENNA ~MDB

lIo",******* PARECER ********'"
A Emenda propõe adendo ao inciso V do artigo 240. no

sent ido de explicitar a necessidade de concurso público tam-
o bêm para os cargos finais da carreira do magistério, no ensi
no superior oficial.

servar~ ~~o~6~~ni:x{~S~~~~~~t~c~~~~~~ ~~~~anjAe~~~~:g~a~: c~~
carta em vigor

O Relator vota pela aprovação da proposta, nos termos
da Emenda co 1et i va No. 1735-5

Pel a apr-ovação

2~01517-4 ALCENI GUERRA ~FL

********* PARECER *********
O objetivo desta emenda é o de introduzir nas Disposições

Transitórias dispositivo Que permita compatibilizar a exis
tência de contratos de r tsco a tnda em vigor com o disposto no
artigo 207, que veda à União ceder qualquer tipo de partici
pação na exploração de jazidas de petroleo ou gás. O respeito
aos contratos em vigor guarda consonância com o Projeto, na
parte em que, seguindo a tradição jurídica brasileira, manda
"esguardar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito
(art 60. 40. do Projeto).

cone: u ímos, portanto, pel a aprovação.

tnat í t utu um novo tipo de processo fiscal pelo qual o funcio
nário perdeu a iniciativa da fiscalização e se sujeita à dis-
tribuição feita pela Secretaria da Receita Federal. Cabe
ainda ressaltar qua a Reforma Administrativa em processo no
momento poderá em vtr-tuos do uec , Lei 2 304, de 21 de dezem
bro de 1987, assegurar especificação de classe para os fun
cionários dessa ar-ea que elida a per-t icipação no produto da
arrecadação de impostos e multas. O assunto se ci rcunscreve,
portanto, a Lei ordinária

Pela reJeição.

2~01528-0 RICARDO FIUZA PFL
****......"'** PARECER *********

Com esta Emenda Substitutiva ao Art 202, o autor pre 
tende estabelecer maiores restrições â intervenção estatal no
dom1nio econômfco

Concordamos em que há necessidade de conter o cresci 
mento da participação do Estado na economia Nesse sentido, os
Art. 44, 84, 199,202 e 204, em maior amplitude e de for
ma mais apropriada à realidade econômica e social brasileira,
a.tendem a esta pretensão

Por oportuno, lembramos o parágrafo 10 do Art 202, se
gundo o qual " somente por lei espect r í ca'' poder-ão ser cria 
das empresas púb t tcas , etc.E o parágrafo 40. deste mesmo ar-t t
go, onde "lei reprimirá a formação de monopólios .e toda e
qualquer forma de abuso do poder econômico ... "Já o parágrafo
seguinte prevê lei que estabelecerá a responsabl1 idade crimi
nal e as penas cabtve í s com a natureza dos crimes praticados
contra a ordem econômica financeira e a ecônomia POPUlar.

Portanto, a legislação ordinaria poderá regular e con
ter a participação estatal no commto econômico.

2~01529-B RICARDO FIUZA ~FL

********* PARECER *..*****.....
Emenda substitutiva ao art. 10., tnt r-couatnco uma nova

versão para a definição institucional do País.
O assunto foi objeto de demorada, acalorada e erudita

, d1scussão nas diversas etapas do trabalho constituinte, e foi
objetivado em diversas formas r-ecactonats até se materializar
na que se contém no Projeto

Com esta são evitadas indefinições expressões rebarba-
tivas (como p. ex , "República federativa.. com institui-
ções federativas e r-ecubi tcanas .. 11) e ao mesmo tempo~ se
apresenta institucionalmente o pa í e da forma mais clara e
abrangente pcss tve t

Pela rejeição

PMDB2P01516-6 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
*******.", PARECER *********

~FL

2~01533-6 MATTOS LEÃO ~MDB

***"'....*** PAR~CER *********
Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no 2p01815-7.

2P01534-4 MATTOS LEÃO PMDB
********* PARECER *********

Pela rejelçâo, nos termos da Emenda no. 2p00662-1.

2P01532-8 BASILIO VILLANI PMDB
********* PARECER ..."'***"'*"'*

Pela rejeição. nos termos do parecer oferecido à Emenda
no 2PO1306-6.

Sinteticamante, afirma o Aútor: A redação proposta é
mais precisa e adequada á proteção efetiva e imprescindível
dos direitos a garantias indiViduais.

Tendo havido consenso em torno dos dispositivos que se
pretende emendar, a Emenda não se ajusta ao Projeto.

Pela rejeição.

2P01531-0 RICARDO FIUZA
***"'***** PARECER *********

De autoria do Deputado Ricardo Fiúza a Emenda abrange,
como substitutiva, todo o artigo 60 e seus Parãgrafos, r-ecu
zindo estes a quarenta (40), ao contrário do texto da Comis
são de Sistematização, que conta com sessenta (60) parágra
fos.

2~01535-2 MATTOS LEÃO PMDB
********.. PARECER *******... *

Propõe o eminente Constituinte Mattos Leão acréscimo de
item 111 ao art. 230 do ~rojeto de Constituição (A), com
renumeração dos demai s , para assegurar à mu 1her t raba 1hadora
rural, o benefício da aposentadoria independente da situação
do cõnj ugue.

Inobstante a preocupação demonstrada pelo autor, a sua
proposição está atendida no inciso I do art. 230, que supõe
untver-sat rdade da cobertura, e no inC1SO II do mesmo
di spos í t 1vo

Pela rejeição

2~01530-1 RICARDO FIUZA ~FL

********* PARECER *********
A Emenda visa a alterar o Art. 40 do Projeto de Consti

tuição para enfatizar que o Estado Brasileiro participa da
sociedade internacional por meio de tratados e compromissos
com os demais Estados soberanos, os organismos internacionais
e demais entidades dotadas de personalidade internacional.

Especifica que estes tratados e compromissos requerem
aprovação do Congresso Nacional, salvo quando visem apenas a
executar, aperfeiçoar, i nterpretar ou prorrogar tratados pree
xistentes ou sejam de natureza meramente administrativa.

Determina ainda que o conteúdo normativo dos tratados e
compromissos internacionais incorpora-se à ordem interna,
revogando a lei anterior.

Não consideramos aconselhável ou conveniente a inclusão
das sugestões propostas no texto const í tuctona1, face à
s írrtese que se pretende assegurar ao m spos t t tvo

Pela rejeição.

2P01520-4 RAIMUNDO LIRA ~MDB

"''''******* PARECER ...********
Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à

Emenda no. 2p01815-7.

2P01519-1 DARCY DEITOS PMDB
********* PARECER *********

Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido á Emenda
no 2p01B15-7.

2~01522-1 RAIMUNDO LIRA PMDB
'1""******* PARECER *********

Pretende o autor alterar a parte final do 90. do art.16,
para incluir a expressão "ressalvada a reeleição dos que já
exerçam mandato eletivo".

A atual "edação da parte final do citado dispositivo é
enr iouec tda pela modificação proposta

Pela aprovação.

2P01521-2 RAIMUNDO LIRA PMDB
*******01;.* PARECER *********

O autor da Emenda propõe o acréscimo, ao final do inciso
X do art 190 58, das expressões: "e fixação da respectiva re
muneração"

O Congresso Nacional disporia sobre a criação, transfor
mação e ext i nção de cargos, empregos e funções pub li cas , e,
"para assegurar o controle efetivo.. da poj t t tca de pessoal
da União", e sua remuneração.

Pe I a aprovação

2~01526-3 JOSé MENDONÇA BEZERRA ~FL

*******"'''' PARECER *********
Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à emenda

n 2p01679-1----------------------------------------------------------------------------

2~01524-7 HELIO ROSAS PMDB
********* PARECER *********

Pretende o digno Constituinte, com a presente Emenda
acrescentar ao artigo 60 do Ato das Disposições Transitórias
um parágrafo para determinar, as emissoras de rádio e
televisão, cederem gratuitamente ao Presidente da assembléia
LeglS1ativa com POderes constituintes, horário para a
divulgação dos trabalhos do Colegiado.

Na justificação, ressalva o importante papel da
dlvulgação dos trabalhos da Assembléia Nacional Const ltuinte

Embora louvável o objetivo do seu ilustre autor, a Emend
a deve ser rejeitada. pois a mat er' f a deve ser tratada no âmbi
to de cada Poder Constituinte decorrente.

Pela rejeição.----------------------------------------------------------------------------

2P01523-9 RAIMUNDO LIRA ~MDB

********* PARECER ****... ****
Convém que se deixe as futuras Constituintes dos Estados

a solução deste problema A aceitarmos a emenda est ar tamos
cr i ando o paradoxo de que o novo Governador tenha idade menor
que a de trinta anos, conforme o determinado no artigo 16,

3
Pela rejeição.----------------------------------------------------------------------------

2~01527-1 ROBERTO CAM~OS ~DS

********* PARECER *********
Emenda que manda incluir nas disposições gerais e tran -

s1t6rias proibição expressa de participação de funcionários
no produto da arrecadação de tributos e multas

Nas disposições gerais já consta regra determinando
a adoção de providência necessaria à completa exação fis 
cal pelo Poder Executivo (art. 38). Por outro lado, a reforma
fazendária feita em decor-r-êncta do Decreto-lei 200, de 1967 ,

2P01536-1 MATTOS LEÃO PMDB
********* PARECER *********

A emenda suprime o <caput ' do ar-r 234 que atribui ao
Poder Púb l í co a regulamentação, execução e controle das ações
e serviços de saúde, considerando que tal dispositivo prati
camente estatiza os serviços medicas assistenciais.

Regulamentação, execução e contr-ole são funções as quais
o Poder Público não pode cnspansar-, especialmente em se t r-a-



PFL

Não é. pois, em nada incompat'vel com a sistemática aco
lhida pelo Projeto, nem representa uma ameaça potencial de
estadualização dos serviços de eletricidade no pais.

Tão-somente, constitui norma de flexibilização do modelo
federal que a tradição constitucional e legal brasileira con
sagra e o Projeto respeita

Somos, por isso, pela manutenção do dispositivo e conse
quente rejelção da emenda.

tando de saúde - di r-eí t o de todos e dever do Estado r: o co
rolário desse dever Multas questões exigem regulamentação
especH1ca - haja visto o caso dos transplantes. O controle é
função precípua do Estado. Quanto à execução, basta lembrar
as ações primárias de saúde, os serviços básicas, que são
oferecidos apenas pela Poder Púb l rco e pelos órgãos filantró
picos e, no entanto, atendem a maioria da população

Pela rejeição

2P01537-9 CHRISTOVAM CHIARADIA PFL
********* PARECER *********

A emenda tem por f1nalldade substituir. no texto do
art 205, caput , do Projeto de Constituição, a expressão
"pertencem à União" por "serão administrados pela União".

O Projeto IncluI dentre os bens da UnIão (art. 22, VIl )
1I0s recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica".
Coerentemente, no Capítulo que trata do regime da propriedade
do subsolo, consagra a determinação de que "as jazidas. minas
e demais r-ecur-sos minerais" pertencem à União

O pr-opos t t o que transparece do texto foí o de espancar
quaisquer dúvidas sobre a propriedade dos bens minerais exis
tentes no Pais A falta de disposição exp l i c t t a sobre o as 
sunto nas Cartas Const t tuc tona i s anteriores ensejou, sempre,
acirradas discussões sobre 2 propriedade desses bens. cuja
exploração e aproveitamento é outorgado por ato do Poder PÚ 
bl1co federal S~gn1ficativa corrente doutrinária, simpática
aos interesses dos concessionários. insiste em aproximar o
instituto da concessão do domínio.

O Projeto de Constituição de que se cogita encerra tal
controvérsia

A emenda não pode prosperar.
Pela reJeição

2P01538-7 CHRISTOVAM CHIARADIA
*****"'*** PARECER *"'*******

A emenda sob exame propõe a supressão do 10. do art.
205 do Projeto, segundo o qual lia lei poderá atribuir aos
Estados a concessão de uso de potenciais de energia elétrica
eK~stentes no seu terr'\t6r10, obedecidas as nor-mas deste ar 
tlg0 1l

•

O referido preceito apenas institui a possibilidade de
lei especr r tca vir a atribuir às unidades da Federação essa
rnodal idade de concessão, exigindo, porém, o respeito aos
princ'pios gerais de que os potenciais de energia h'\dráu1ica
pertencem a União e a ela compete explorar, diretamente ou
mediante concessão ou permissão. os serviços e instalações de
energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de
água

2P01539-5 ALYSSON PAULINELLI PFL
***"'***"'* PAR~CER **""******

A Emenda em refêrencia acrescenta o seguinte Artigo ao
TItulo IX do Projeto'

" O disposto no TItulo VI não prejudicará a cobrança do
empréstimo comnut sór-ro destinado ao setor elétrico".

Argumenta o autor que 11 a continuidade da execução dos
programas e pr-oj etos no setor de energia elétrica depende da
manutenção das respectivas fontes de recursos, entre as Quais
tem signlflcado especta l o empréstlmo compulsório tnt í tutco
em 1962 em favor tia E\etrobrás".

A partlr da vigência do novo Sistema Trlbutário consa-
grado na futura Carta Magna, somente serão extintos autonát t-:
camente os empréstimos compulsórios que estiverem em desacor
do com os pr tnc ip tos aprovados, não se justificando a manu
tenção, "a pr-vcr-t ", de qualquer deles no texto do ato das
Disposições cont í tucrona ts Gerais e Transitórias.

Pela rejeição----------------------------------------------------------------------------
2P01540-9 RAIMUNDO REZENDE PMDB
**"'****** PARECER *********Pretende a Emenda sujeitar as contribuições sociais, de

intervenção no domtruo econômico e de interesse das catego
r tas profissionais ou econômicas aos prazos de decadência e
de prescrição previstos para os tributos

Tal matéria, relativamente a tributos, é objeto de lei
complementar, segundo disposto no art 172. lU, "b".

Ocorre que, nos termos da Emenda No.2P01743-S, por nús a
colhida, as contribulções soc ía í s e de intervenção no domlnio
econOmico observarão a referida lei complementar. o que im
porta dizer que se submeterão às regras estabelecidas para os
tributos. inclusive no que concerne aos prazos de decadência
e de prescr i Cão

Desse modo, desnecessária resul ta a adição proposta.
Pela rejeJ,çâo.

---------_ ....-----------------------------------------------------------------
2P0154l-7 RAIMUNDO REZENDE PMDB
"'***"'**** PARECER ********'"

Sugere a Emenda a adição de um parágrafo ao art .175.
dísponao seja o emprést'\mo compulsório resgatado em moeda
corrente, pelo valor atualizado, dentro do prazo de 5 anos,
conforme dispuser a lei instituidora.

Embora iouvave t e procedente a preocupação do autor,
trata-se de disposição secundária, a ser objeto de legislaça:o
ordinária, desaconselhando-se sua inc)usão no texto
constitucional.

Pela rejelção.----------------------------------------------------------------------------
2P01542-5 RAIMUNDO REZENDE PMD8
********* PARECER **ll<******

"Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda. ~~__~~~2~~~=~: _
2P01543-3 RAIMUNDO REZENDE PMDB
********* PARECER *********

Pela rejeição
A advocacia é "rnunus púb l tco", inconfundivel com H O e

xercia de qualquer trabalho, ofício ou profissão". A justifi-
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cação nenhum argume"to sério oferece em apoio à pretensão de
supr tmrr- O art 152 do projeto sistematlzado

O art. 152 afirma, na essência, a inviolabilidade do Ad
vogado, nos seus atos e manifestações, elevando-o acima de
cont ingências arbitrárias da autoridade. Pois somente sendo
inviolável, o Advogado pode enfrentar o autoritarismo de de
tentores do Poder e as arbitrariedades em geral, postando-se,
incólume, como defensor dos direitos e garantias individuais-----------------------------------------------------------------------------

2P01544-1 FÁBIO RAUNHEITTl PTB
"'******** PARECER *********

Com esta Emenda pretende o nobre Constituinte incluir na
at mea "c" do item II do artigo 17B. dt spos t t tvo visando a e
xigir. para fins de imunidade tributária, que as entidades a
li referIdas sejam declaradas de utilidade pubt tca federal, e
a conceder-lhes da quota patronal previdenciaria

A justiflcação se limita a explicitar as razões que fun-
damentam a imunidade para as instituições filantrópicas de
educação, de cultura e de assistência sem fins Iucrat tvos

Entendo necessária a exigência de que tais entidades se
jam declaradas de ut il idade públ tca federa 1. O reconhecimento
pode se dar nos três níveis ou, em apenas um deles, longe de
ampliar, a Emenda restringe o benefício já previsto no Proje
to.

Pela rejeição.

2P01545-0 FÁBIO RAUNHEITTl PTB
********* PARECER *********

pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no. 2pOO408-3.

2P0154S-8 WILSON MARTINS PMD8
********* PARECER *********

Emenda subst itut tva ao art. 4B do Proj eto.
A proposta aprimora e expande a disposição do artigo,

tornando-a mais justa e atual, r-aor-esentanco um avanço extra
ordinário do ponto de vista institucional.

Pe1a aprovação.

2P01547-6 WILSON MARTINS PMDB
**""1'***** PARECER *********

A proposição enriquece o texto em elaboração
Pe1a aprovação

2P01548-4 WILSON MARTINS PMDB
********* PARECER *********

Parecer conforme o expenctco pela emenda coletiva
numer-o 2p02044, pela r-ej atção

2P01549-2 WILSON MARTINS PMDB
********* PARECER ****"'****

Pela rejeição. nos termos do parecer oferecido à Emenda
no 2P0130S-6.

2P01550-6 ANTONIO GASPAR PMD8
******... ",* PARECER ****"'****

A Emenda propõe a alteração do inciso V do artigo 240
explicitando tratar-se ai apenas do magistério públ ico e não
do magistérlo em geral.

O Proponente justifica a mudança pela afirmação,de pr ín
ctpto, de Que a íntctat tva privada deve ter liberdade de
ação.

O Relator vota pela aprovação da proposta. nos termos
dados pela Emenda coletiva No 1735-5

Pe1a aprovação

2P01551-4 ANTONIO GASPAR PMDB
**•• ***** PARECER *********

Pretende o ilustre Constituinte alterar a redação da
a t tnea "a" do tnctso XXII do Art. 23 do Projeto de Constitui
ção. com a substituição da expressão "e mediante aprovação
do Congresso Nacional" por "na forma da le1 11

O parecer é pela aprovação, tendo em vista acolhimento
de emenda coletiva neste sentido

2P01552-2 JOAQUIM SUCENA PMDB
•• *****"'* PARECER *.*******

Pretende a Emenda dar nova redação ao paragrafo 39 do
art. 60. do Projeto de ConstituIção, para facultar ao pro-
prietário de pequena propriedade rural, assim definida em
lei, desde que trabalhada pela família. a sua impenhorablli 
cace, bastando, para isso, a averbação gratuita no reg1stro
competente. Substancialmente. a EMenda visa tornar facultati
va a impenhorabllidade da pequena propnedade rural, segundo
a vontade de seu proprietário.

O sentido socta l do parágrafo contestado não se coaduna
com a medida proposta pois ele se destina
tão-somente a proteger a propriedade que. trabalhada por uma
fam11ia. esta dela extraia o seu sustento, e so eventualmen 
te comercialize o excedente das necessidades familiares

Ademais. o dIspositIvo do Projeto já está aperfelÇoado
com a aprovação da Emenda Co1et i va nr , 2PO

Pela rejeição

2P01553-1 JOAQUIM SUCENA PMDB
*** •• *."" PARECER **.**""**

A presente Emenda propõe o acréscimo de um parágrafo 40
ao art. 245 do Projeto de const t nncão lA). nos seguintes
termas: liDos recursos obtidos para a educação pela União.
Estados e Municípios. a lei de diretrizes Orçamentarias
destinará um percentual m'nimo para aplicação em programas
de educação especial, habilitação e reabi t í tação de pessoas
portadoras de deficiências".

Justificando a proposição, O autor enfoca a importância
da educação como instrumento atráves do qual os individuas
portadores de deficiências e os superdotados se integram à
sociedade, destacando ainda a exiguidade de recursos
aplicados em programas educacionais especificas nessas áreas .

Considerando que o atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiências já se encontra
garantido como um dos deveres do Estado com a educação, no
art 241. mctso III, do Projeto de Const i tuf ção , oplnamos

-------------~~:.~-~~!~~~~~-~~_:~~~~:_---------------------------------------



2P01554-9 JOAQUIM SUCENA PM08
***"'***** PARECER **"'."'.***

Pela reje1çl!o, face à aprovação das Emendas Nos
2p01815-7 e 2pD1S1S-1----------------------------------------------------------------------------

2P01555-7 JOAQUIM SUCENA PMD8
***"'***** PARECER **"'*"'****

O autor- da emenda propõe Que o valor oa pensão previden
ciária cor responda a pelo menos 70% da aposentadoria a que o
segurado teria direito se não tivesse falecido, e que sobre a
mesma não incida Qualquer percentual de contribuição.

Por força do pr tncip to da seletividade e distributivida
de na prestação dos beneficios e serviços. consagrado no item
IV do parág único do art 230 do Projeto, não poderemos pri
vilegiar nem tampouco estabelecer valores absolutos para de
terminados benef~c1os Isto porque, face ao principio acima
referido. a Seguridade deverá adotar critérios que poss tbt li
tem dar mais a q.uem tem menos e vice-versa. Assim, o valor do
benefício previdenciário, bem como o tratamento que este de
vera merecer da legislaç~o ordinária dependerão da faixa eco
nômica do segurado.

A nosso ver, a idéia do autor da emenda é mt er-sssant e e
deverá ser posta em prática no âmbito da Seguridade Social,
Ocorre, porém que esse procedimento deverá beneficiar todos
os segurados, indistintamente, e não, apenas, os detentores c
e benefícios de pensão

Face ao exposto, opinamos pela rejeição da presente e-
menda

2P01556-5 GIDEL DANTAS PMD8
********* PARECER **"'**"'''''''*

O Relator inclinou-se pela redação da Emenda número
2PDD032-1 Pela rejeição

2P01557-3 GIDEL DANTAS PMDB
**"'****** PARECER *****"'***

A emenda propoe nova redação para a parte f1na1 do parágrafo
10 do artigo 60. do proJeto, com o acresci mo da expr-essão í

" .salvo nos casos dfl interesse da sociedade e do estado,
mediante autorização judicial, forma da lei"

A ressalva abre precedente perigoso, pois a "honra" a
"imagem das pessoas" e sua "int,m,dade" devem ser sempre res
peitadas

Pela rejeição
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famil iar (o que tambem acontece com a emenda coletiva do gru
po auto-denominado "Centrão"), e ao reduzir em um ano os pra
zos para dissolução do casamento, nos casos expressos em lei.

Propõe-se a substituição dos termos dos arts. 263 e 284
do Projeto (258 e 259 da emenda coletiva no 2P02044-5), os
quais são correlatos.

Nada obstante discordarmos da supressão do Que dispõe o
30 do Projeto da Comissão de Sistematização, o Que poderá

ser solucionado em plenário, através de destaques, e corno,par
19ual, o ilustre Autor da Emenda não suprime os parágrafose
incisos do referido art 264 - o Que muti t ar ta, com graves
danos, o sentido do Projeto - somos pelo acolhimento da emen
da
___Pela aprovação-----------------------------------------------------------------------------

2P01565-4 NELSON CARNEIRO PMD8
********* PARECER *********

A estat1zação das serventias do foro judicial. previstas
no art 11 das Disposições Constitucionais Gerais e Transitó
rias do projeto sistematizado, foi conferida à lei or-dtnár-ta.
Longe de representar Mrestrição injustificável ao legislador
ordinário", permite-lhe responder ao desafio lançado ã imagi
nação criadora sobre o Que deve ser definido coma "serventias
do foro juutc tat ".

Pela rejeição

2P01566-2 NELSON CARNEIRO PMD8
*** .... **** PARECER ****."'***

Parece-nos que a redação do Proj eto é mai s abrangente e
atende de forma mais ampla aos pequenos proprietários rurais

Pela rejeição.

2P01S68-9 CARDOSO ALVES PMDS
********* PARECER ****>1<****

Opinamos pelo acolhimento da Emenda em face da aprovação
da de No. 00874-7

Pe I a aprovação

2P01569-7 MÁRIO LIMA PMD8
***"'*"'*** PARECER **"'******

Opinamos pela rejeição da Emenda, por considerar que o
assunto foi devidamente tratado pelo Projeto.

Pela rejeição.

2P01573-5 JARBAS PASSARINHO PDS
*"'***"'*** PARECER *********

O objetivo da presente emenda e acrescentar um pa.rágrafo
ao art. 135 do Projeto de Constituição "A".

A matár í a realmente trará um aperfeiçoamento ao texto do
Projeto, vez que disciplina a maneira de como deve Ser e l abo-

2P01570-1 CARLOS ALBERTD CAÓ PDT
********* PARE.CER **"'******

A presente Emenda, de autoria do nobre Constituinte Carlos
Alberto cao. propõe alterações no Art. 259 e seus parágrafos
que regula a outorga e renovação de concessão, permissão e
autorização para o serviço de radlodifusão sonora e de sons
e imagens,submetendo tais processos ao Congresso Nacional,an
tes de sua concl usão , bem como adiantar atribuições ao COnsel
ho Nacional de Comunicação, previsto no Projeto Justifica o
Parlamentar que "modernamente, as sociedade liberais e demo
cráticas se empenham em criar mecanismos legais e constitu
cionais que impeçam a concentr-ação dos meios de comunicação,
de modo a evitar que se trnsformem em força Dol t t tca, compe
t1ndo e subtraindo espaços destinados às 1nstituições da soei
adada po l ítica" Da~ cons tuera suas propostas "imperativos da.
democracia política que se pretende construir no Pais, com a
promUlgação de uma nova Carta Magna". O texto do Projeto, no
mérito, em tese, responde às preocupações do Constituinte,
porém procurou praticar Q aqui 1 ibrio e o mútuo controle dos
Poderes da Repúb I tca que intervéem na concessão dos servi
ços,pragmatizando a teoria do"Slstema de Pesos e Contrapesos"
do Direito Constitucional' atribui funções, sem submissões,
desvios ou renuncias.Quanto às atribuições do consaino, jUl
gamos ser a lei or-dmar-ta o instituto apropriado para determi
nar Portanto, somos pela rejeição da Emenda.

2P01572-7 ARTENIR WERNER PDS
********* PARECER. *.****"'**

A emenda modifica a redação eto art. 188 do Projeto de
ConstitUição, pela alteração da base de cálculo nas transfe
rências da União, na msdtua em que se consideram todos os im
postos de sua compet êncr a , alem da contribuição do FINSOCIAL,
e pela alteração da composição percentual das transferências.
Pela emenda, a União entregará aos Fundos de Participação dos
Estados e dos Municipios 14,0% e 15,0%, respectivamente; ao
setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
2,5%, e 1,5% ao Fundo para Compensação por Exportações,
Pr-evê-se, a tnda , a participação dos Estados, Distrito Federal
e Municlpios no produto da arrecadação de impostos que a
União instituir, no uso de sua competência tributária
residual.

De início, cumpre ressaltar o alcance das alterações
propostas na emenda, no Que pertine às tr-ansferências da
União. São significativos, à primeira vista, os recursos fi
nanceiros envolvidos, embora o autor não os precise. Dessa
forma, não se sabe o quanto ganham Estados e Mun1cipfos, com
a alteração. para menos, dos percentuais de participação, mas
com a alteração, para mais, da base de calculo

Assinale-se, ainda, que a deflnição dos percentuais, bem
COITlQ dos tributos envolvidos nas transferências, nos termos
do Projeto, resultaram de amplos e aprofundados estudos e de
entendimentos entre os Constituintes.

Ademais. essas transferências fazem parte de um contexto
mator-, O da sistemática de discriminação de rendas, conforme
definida no texto do Projeto Alteração parcial, mos termos
da emenda, necessariamente iria comprometer o sistema tribu
tário do Projeto

Em razão do exposto. votamos pela rejeição da emenda.

2P01558-1 GIDEL DANTAS PMD8
********* PARECER *"''''******

A Emenda propõe nova r-euaçâo ao "Caput " do artigo 60 •
estabelecendo restrições aos direitos individuais al i consig
nados, quando antepostos aos direitos da sociedade ás obriga
ções do Estado

Ocorre que a Emenda substitutiva pode ensejar interpre
tações errôneas e levar a abusos de autoridade.

----------------~~:.~-~:~:~~~~:.._~~~!~~!~:_------------------------------------
2P01559-0 GIDEL DANTAS PMDB
*****.*** PARECER *********

A Emenda propõe a supressão do inciso IX do artigo 58,
transferindo-se, do Congresso Nacional para o Presidente da
Repúbl ica, a atr-tburção de estabelecer cr í ter tos para classi
ficação de documentos e 1nformações oficiais sigilosos, e
prazos para a sua desclassificação.

Entendemos que a competência deve permanecer com o Con
gresso Nacional, como prevê o proj eto

----------------~:~~-~:~:~~~~------------------------------------------------
2P01560-3 IVO CERSÓSIMO PMD8
********* PARECER **"'*"''''***

Emenda que reduz o tempo de serviço para aposentadoria.
previsto no art. 46.

Pela rejeição nos termos do parecer oferecido à Emenda
2pD1563-8.-----------------------------------------------------------------------------

2P0156i-l IVO CERSÓSlMO PMD8
***"'***"'* PARE.CER ."'******'"

Trata-se de Emenda que propõe sej am dest 1nados 10% da
receita anual do Sistema Financeiro Hab t t ac tonal a construção
de mor-adta para familias de baixa renda

A Emenda faz refêrencia ao 5FH, mas o art. 190 d1z
respeito ao sistema tr tbut ar-to , tudo indicando que houve
equivoco na indicação do refer1C10 dispositivo.

Quanto ao conteúdo da Emenda, entendemos versar sobre
matéria que ceve ser objeto da legiSlação ordinaria
específica.

Pela rejeição.-----------------------------------------------------------------------------
2P01562-0 IVO CERSÓSIMO ' PMD8
**"'****** PARECER *********

A emenda apresentada propõe sea a mctu tec no art 169
as atribuições da Pol1cia Rodoviária Federal. uma vez: que a
Comissão de Sistematização houve por bem 'mc l u t-t--La no Título
III - Da Organização do Estado - Capitulo I - Da União ( art
23,XIIl)

A redação dada ao Projeto não seria beneficiada com o
acolhimento da. Emenda.

Somos pela sua rejeição-----------------------------------------------------------------------------
2P01563-8 NELSON CARNEIRO PMD8
*****"'*** PARECER *********

Emenda Que reduz o tempo- de ser-vice para fins de aposen
tadoria pr-evrsto no art.46 para 30 e 25 anos.

O projeto somente consagra 30 e 25 anos para professor
Aos demats servidores a regra geral é 35/30 anos Ainda

que humana a proposta não se compadece com a real idade econo
nomtco-soctat do Pais.

----------------~~~~-~:~~~::~-----------------------------------------------
2P01564-6 NELSON CARNEIRO PMDB
********* PARECER *****"'***

Muito antiga, modelo de tenacidade e persistência. é a
luta do llustre homem públlcO, Senador const ttumte NELSON
CARNEIRO, em favor da causa do dtvór-c to

A emenda em estudo vem aperfeiçoar O texto do Projeto,ao
reconhecer a união estável entre homem e mulher como entidade

2P01571-9 GILSON MACHADO
********* PARECER *****"'***

Opinamos pelo aco l htmento da proposição
Pela aprovação.

PFL



rada lista t r t pl ice para o provimento dos cargos dos juízes
da Just tça do Trabalho.

Justiflca seu Autor que exlste certo deaequt l f br to no
processo de escolha nas três categorias da magistratura tra
ba1hi sta , portanto a adi ção desse parágrafo se faz necessá
ria, para se evitar controvérsias futuras

Em assim sendo, somos pela aprovação da emenda.----------------------------------------------------------------------------
2P01574-3 MENDES CANALE PMDB
*********' PARECER *****>1:***

Rejeitada, em face dos termos do parecer exarado na emenda
numero 2p01776-2..--------------------------------------------------------------------------,..-

2P01575-1 MENDES CANALE PMDB
********* PARECER *********

A emenda propõe nova redação do art 222 do Projeto de
const í tutção (A).

Com a nova redação dada, o autor da emenda deixou bem
mais claro que a concessão de uso, de que trata o "caput " do
artigo, é, por sua natureza, resolúvel, exti!:!guindo-se pelo
não uso Só após verlflcada a plena ut\l\zaçao do imóvel pelo
beneficiário é que será expedido o tHulo definitivo de dom'
nto.

A emenda, portanto, aperfeiçoa o texto do Projeto
Somos pe 1a aprovação-----------------------------------------------------------------------------

2P01576-0 MENDES CANALE PMDB
********* PARECER *****"'***A proposição em exame visa modificar o art 220 do pro-

jeto de Constituição, alterando o procedimento para a desa
propriação, Que será declarada por uma Comissão Especial Es
tadual, cabendo recurso de revisão a Comissão de Revisão Es
tadual pelo interessado e, findo o prazo de 15 dias para a
prec1á-lo, não havendo man1festação, será proposta ação de
desaproprl ação.

Pretende o ilustre Autor, como alega na justificação.
estabelecer pr tnctpto básico para a execução da desapropria
ção por interesse social, na forma da legislação atual, com
algumas alterações.

As alterações propostas ao art. 220 ficariam melhor em
legislação ordinária, pois desce a minúcias impróprias de
serem contidas em texto constitucional. O assunto deverá ser
debat1do no futuro com rnaí s propr1edade

Somos, pois, pela rejeição da Emenda--------,..--------------------------------------------------------------------
2P01577-B LOUREMBERG NUNES ROCHA PMDB
********* PARECER *********

A emenda pretende acrescentar dispositivo ao THul0
VIII - 11 Da Ordem Social 11 - do Projeto de Constituição, no
sentido de que à falta de escola pública no muntc f pto , possa
o responsável pelo aluno matriculá-lo. para o ensino
obrigatório, em escola privada. cometendo o pagamento oevroo
à entldade púb l í ca competente.

Justificando a medida, alega o autor Que 11 o ensino
obrigatório e gratuito é reconhecido como direito público
subjetivo do indiv'duo no projeto de Constituição em causa

Opinamos pela rejeição da proposição, face a redação da
Emenda coletiva no. 1 811-4

2P01578-6 MELLO REIS PDS
*******"'* PARECER *********

A Emenda do eminente Constituinte Mel lo Reis, propõe a
supressão ao projeto do art 208. por considerar que "o trans
porte marHimo internacional, principalmente o transporte de
granéis. é regulado pela lei da oferta e da or-ocur-a ", Afirma
ainda que "é inadequado tratar o assunto na Constituição,
quando lel ordinária da competêcla á União para leglslar so
bre as modalidades de transporte tratados no artigo em pau
ta". "Afirma ainda que aos armadores nacionais e ao Brasil
não interessa o pr-tnc'ip to da reciproc1dade na importação,
simplesmente porque já dominamos esse segmento".

Somos contr-ár to à propositura do emitente Constituinte,
pois Precisa o Brasil inicialmente coadunar a pot l t tca de
transporte mar'timo internacional com a polHica de comercio
exterior e fortalcer a posição da Bandeira Brasi leira, aumen
tando a sua compet tv f dade no cenário mundial Necessita ainda
a armação brasil ai ra ter est 'mulos para a formação de empre
sas nacionais de capital aberto, capacidade a enfrentar mu
danças bruscas no cenàrio mundial e a resistir a eventuais
crises, sem onerar a sociedade. Finalmente fortalecer posi
ções governamentais que permitam uma firme postura brasileira

.contra pressões, no sentido da 1 iberal tzação total dos tráfe
gos marH i mos internacionais que venham a. conflitar com a po
1 i t tca nacional de navegação e marinha mercante.

Pela rejeição

2~01579-4 AIRTON CORDEIRO PFL
****"'**"'* PARECER *****"''''**

A Emenda visa a excluir da incidência dos impostos de
caráter pessoal os proventos de aposentadoria, pensões e
montepios, para os contribuintes com mais de sessenta e cinco
anos de 1 dada.

Relativamente à mater-fa , convém lembrar que os contri-
buintes que se situam na faixa etária especificada já gozam
hoje, por força da legislação vigente, de abatimentos espaci-'
ficos da renda bruta. para fins de cálculo do imposto de ren
da, tributo básico visado pela proposição

Por outro lado, a exclusão sumária dos rendimentos men-
cionados na Emenda vurner-a o pr mcf pto da equf dade de trata
mento tributário segundo a capacidade econômica do contr t
butnta, expresso no 10. do mesmo artigo, com ele confl t t an-'
do de modo inequ'voco.

Com efeito. para fins tributários, a determinação do va
lor do imposto de renda a pagar dtz, respeito ao mve l de ren
da auferida pelo cidadão, e nunca à atividade por este exer
cida, ou à ausência dessa atividade. Desse modo, o vasto con
tingente de aposentados e pensionistas Que percebe remunera
ção aquém do piso tributável anualmente fixado f á está hoje
isento do imposto de renda.

Quanto à reduzida minoria Que acumula aposentadorias e
out ras vantagens, não vemos porque dever i a sua renda ser
imune à tributação, tão-somente em função da idade e da con
dição de tnat tvf dade , quando trabalhadores com saj ár tos in
feriores contr tbuem para o erârio Entre servidores públ icos,
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por exemplo, teríamos o paradoxo de exigir o imposto daquele
que conta até sessenta e nove anos, premiando-se aquele que
se aposentou com 1dade inferior.

Patenteada, está, portanto, a inconveniência da medida
proposta

Pela rejeição.

2P01580-B AIRTON CORDEIRO PFL
*"'******* PARECER ********'"

Acrescenta par-açr-aros ao artigo 44, para proibir a
publicidade de atos, programas, obras e serviços da adminis
tração púb\ 'lca, exceto quando de caráter educativo e desde
que não resulte em promoção pessoal de agente público .

Estabelece outrossim a obrigatoriedade de prestação de
contas mensal, relativamente às despesas de pub l í c toade e de
oub l í cação de relatórios no Diàrio Oficial

A primeira proposição contraria princípio assente do
direto púb l tco , que é a publ ic1dade inerente aos atos e fatos
administrativos. O contrário seria retirar do cidadão um
direito fundamental, que é o de conhecer e avaliar a gestão
da coisa públ ica

Quanto às disposições referentes à prestação de contas,
cumpre-nos assinalar Que efetivamente não se trata de materia
constitucional.

concj utmos , em face do exposto. pela rejeição da Emenda.

2P015Bl-6 AIRTON CORDEIRO PFL
*****"''''** PARECER *********

A Emenda, de autoria do Deputado Airton Cordeiro, dá no-
va redação ao par-açr-ato 50 do artigo 60 do Projeto.

Ao dispositivo é feito o acr-esc-tmo das expressões. "se r á
resguardado o sigi lo da fonte de informação, Quando necessá
rio ao exerci cio profissional"

Assegura o autor. ltAo garantirmos ao cidadão essa liber
dade de mant festação do pensamento sem garant i rmos o acesso
aos meios de i nformação e comuntcação", • • e -consequenteeen
te, de 1ivre manifestação de pensamento"

Impõe-se, todavia, que os orgãos de comunicação social
resguardem o sigilo de informação, sem que isso se caracteriz
e como censura

Garante-se, assim, - diz o autor a determinadas profis
sões, o mesmo direito que o 50 do artigo 66 assegura aos
representantes populares.

A argumentação, a nosso ver, é procedente, merecendo a I:
menos ser acolhida pelo texto, nos termas da E.menda Coletiva
Que mereceu aprovação par parte de cons rder áve l parcela da
Assembléia Constituinte

Pela aprovação.

2P01582-4 LEVY OIAS PFL
********* PARECER ******"'**

A Emenda visa dar nova redação ao 20. do art 162, a
flm de estabelecer pisos anuais a serem observados pelos
critérios que a lei complementar fixar para o calculo do
imposto de renda

Em Que pesem os motivos expend ldos na justificação da E
menda, entendemos que quaisquer pisas e cr-f t ár tos relativas a
tributação devem ser objeto da legislação infraconstitucio
nal, por envolverem medidas e cálculos que têm de ser adapta
dos constantemente por força das transformações ecônomi cas ,
financeiras e sociais por que passa o Pais.

Pela rejeição
-----------------------------------------------------------------------------

2P01583-2 LEVY DIAS PFL
********* PARECER **"'******

Emenda inovadora em materia de técnica legislativa man
da suprimir, por julgar tautológica, a expressão: " .. A lei
dispara sobre a punição dos r-esponsave ts".

Pela aprovação

2P01584-1 LEVY DIAS PFL
********* PARECER *********

Emenda mandando aditar ao ar-r 44 proibição à incorpora
ção de vantagens pessoais, com exceção, aos vencimentos ou
aos proventos de servidores.

\ A proposta tem um car-atet- restritivo Que não COndiz.
com a posição vanguardeira que o Projeto adotou, além do Que
estabelece 1imitações Que não se devem situar num texto Cons
titucional e Que são sobretudo do âmbito da legislação ordiná
ria

Pela REJEIÇÃO

2P01585-9 ALOYSIO TEIXEIRA PMDB
*****"'*** PARECER **.******

A Emenda em exame, de autoria do eminente constituinte
Aloysio Teixeira, sugere nova redação para o art 85 do Pro
jeto, reduzindo, drasticamente, o disciplinamento Que nele se
contem, Que consistirá apenas co "caput " e 2 (dois) parágra
fos, e remetendo a composição, a organização, as atribuições
e a funcionamento do Tribunal de Contas da União para a lei
complementar-,

Justificando a sua iniciativa, diz o Autor que a Consti-
tuição, no seu entender, deve expressar "pr-fnc'ip f os e não
normas. Assim, a composição, organização, funcionamento e
atribuições particulares do Tribunal de Contas da União devem
ser regul adas par 1e t compt ementar. "

É no df sposf t tvo atvo da proposição, vale ressaltar, que
está definida a competência da Corte de Contas. não sendo
conveniente, à evidência, remeter mater i a de tão transcenden
tal importância para a legislação infraconstitucional.

De mais a mais, o discipl inamento contido no indigitado
art 85 encontra arrimo na nossa tradição constitucional, em
Que mater-ras como a compet ênc i a e a composição do Tribunal de
Contas têm sido sempre ctsctpt i nadas no texto da Lei Maior

Nosso parecer, portanto. é pela rejeição da Emenda
-----------------------------------------------------------------------------

2P01586-7 JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PFL
********* PARECER ********'"

Conforme o pr-ópr to autor da emenda reconhece, o projeto
dispõe sobre a matéria de modo mais abrangente Talvez fosse
o caso de se acrescentar, apenas para maior clareza, no fim
do inciso, a expressão: "r-esarvaco o disposto no art 22, in-



ctso Ir" Como não foi essa a emenda proposta, f i camos com o
texto do Projeto

Pela rejeição.

2P01587-5 JOSé SANTANA DE VASCONCELLOS PFL
********* PARECER *********

A sugestão do Constituinte prende-se na supressão no
art 217, do Projeto da palavra "subsidiariamente"

Temos consciência de que a qualidade e a confiabilidade
dos serviços de transporte coletivo publicas, em nossas cida
des, apesar do imenso esforço já realizado, ainda deixam a
desejar - e a população tem clara percepção desse fato. Sem
dúvida, são problemas importantes, d1flceis e prioritários.
Dentre esses problemas, destaca-se a insuficiência de recur
sos, decorrentes de cortes orçamentanos, não permitindo que
as necessidades m'in f mas em termos de conservação recuperação,
gerenciamento e expansão inadiável de infra-estrutura e equi
pamento fossem asseguradas. Em segundo lugar, a desvinculação
tributária subtraiu ao planejamento de tr-ansporte sua autono
mia relativa e flexibi 1roaoe mínima para atender às neceas r
caces do Setor, mesmo em termos de preservação do patrimônio
Por fim, a estrutura inadequada dos sistemas tr tbutar-to e ta
rifário, re t at tvos ao Setor, impede que o seu financiamento
seja transparente para a sociedade, permitindo a esta melhor
controle das decisões governamentais e evitando as distorções
introduzidas nos referidos sistemas A solução desses proble
mas estariam 1 ígados na garantia da eficiência aconômí ca, à
justlça social e a descentralização, ou seja, a responsabili
dade econômica vivida entre o poder público, as empresas e os
beneficiários pelos melhoramentos advindos dos serviços dos
transportes. Esta filosofia, prende-se ao fato de Que o tra
lhador é um elemento da at tv ioade produtiva Sem ele, teori
camente, a empresa não funciona Assim, para que o mesno es
teja presente na empresa, há necessidade de que o mesmo seja
transportado. Caso o empregado residisse próximo à empresa,
esse custo, principalmente o social, seria bem mais baixo

._--------------~~~~::_~:~~:_~~~~:_~~~:_~:~~-~:~~:~~~.:----------------------
2P015B8-3 MAURO BENEVIDES PMDB
**"'****** PARECER *"'*******

A emenda tem por onj et tvo acrescentar às disposições
transitórias norma que obriga a instalação de zonas de pro 
cessamento de exportação, no nordeste, no prazo de 1BO dias
a partir da promulgação da constituição

De um ponto de vista. abstrato, zonas de processamento de
exportações constituem instrumento de uma pol í t tca tndust e t 
at , que, necessariamente pode comportar dimensão regional que
a emenda pretende introduzir

De um ponto de vista concreto, muitas são as evidências
que apontam para a adequação desse instrumento à solução de
questão nordestina. A questão nordestina passa, necessar ta 
mente, pel a questão do aprofundamento da base pr odut iva; de
sua complementaridade, de forma a que se tenha asseguradas as
condições necessárias ao seu cr-escrmento auto-sustentado. As
evidências históricas apontam para a dinamização do contexto
produtivo em que se encontram inseridas.

Aspectos que extrapolam a questão regional, relacionados
com a expansão da po l i t í ca de exportaç6es montada no pais,
com a melhoria da pot tt tca de obtenção de super-év t t s comer 
cta ts , apontam em direção favorável às zonas de processamento
de exportações.

No entanto, não parece que ° momento sej á o mais adequa
do para tal, razão por que opino pela reJeiçaõ.

Pela rejeição

2P01589-1 JOÃO AGRIPINO PMDB
****"'**** PARECER *********

Tem por objetivo a presente Emenda fixar a realização de
pleito indireto para a escolha do V1ce-Presidente da
República, a real izar-se dentro de quarenta e cinco oi as da
data da promulgação da Constituição Segundo a presente
proposta o Partido pelo qual foi eleito o atual Presidente da
República escolheria, em convenção, o vice- Presidente, cujo
nome deveria ser confirmado pela maioria dos votos das duas
Casas do Congresso Nacional.

A Emenda, data venta de seu ilustre Autor, não pede
prosperar Vej a-se que propõe devam as out r as agremi ações
partidárias com assento no Congresso Nacional convalidar o
nome escolhido ao pleno alvedrio de apenas um dos Partidos
1'01 iticos A solução aventada para o preenchimento do cargo
atualmente vago, de Vice-Presidente da Repúb l t ca , não pode
merecer acolhida, Vez que pretende transformar os demais par
,~~os em órgãos referendatórios de decisão de apenas um de -

Pelas precedentes razões somos contrários à aprovação da
Emenda.

Pela rejeição

2P01590-5 GIL CéSAR PMD8
******"'** PARECER "'*01<******

Emenda ao art. 46, reduzindo a faixa etária prevista no
projeto para aposentadoria compul sor ta .

A proposta não se compadece da tr-adtção fi rmada no di
reito Constitucional Brasileiro a respeito, nem tampouco com
a realidade nacional.

Pela rejeição.

2P0159 1-3 GIL CéSAR PMDB
"'******** PARECER *********

A Emenda propõe , para o inciso IV do ar-t igo 240, nova
r-euação no sentido de expl f cf t ar 05 termos da gratuidade do
ensino, condicionada à insuficiência de recursos na Escola Pó
blica e sob a forma de bolsas de estudo no ensino privado

O Relator vota pela aprovação da proposta, nos termos
da Emenda Coletiva No. 1811-4

Pela aprovação.

2P01592-1 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
****"'**** PARECER **"'**"'**'"

O autor propõe a redução da idade mtrrtma de 25 anos para
21 - como condição de elegibil idade para Prefeito

Na idade proposta, o jovem ainda não adquiriu maturidade
para exercer cargo eletivo executivo

Pela rejeição
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2POl593-0 RONARO CORR~A PFL
********* PARECER *********

A emenda fixa o primeiro dia da legislação sUbsequente à
eleição parlamentar de 1990 como a data para a entrada em vi
gor das disposições relativas ao sistema de governo Determi
na, por outro lado, que a Comissão de Transição, prevista
no art. 30. (ADCGT), seja instalada no prazo de trinta dias
após a posse do Presidente da República

No primeiro caso, já fixei orientação nos termos do pare
cer à emenda 2p00444-0 No segundo, alem da cumulação anti
regimental de dispositivos, entendo que a opção do projeto é
a que melhor atende às necessidades nacionais.

Pela rejeição.

2POl594-8 RONARO CORR~A PFL
***>10***** PARECER ********* 9

O nobre Const t tutnte Ronaro Corrêa pretende com a pro
posição acrescentar parágrafo ao art 20. do Ato das Dispo
sição Constitucionais Gerais e Transitórias, do Projeto de
Constituição, da Com1ssão de Sistematização, a fim de Que se
jam extintos, a partir de 15 de março de 198B, todos os par
tidos cci í t tcos , em funcionamento ou reglstrados

Outrossim, o mesmo Parlamentar apresenta nova redação ao
art 49, CIo mencionado Ato, a fim de fixar o prazo de sessen
ta dias e não de seis meses, corno está no Projeto de Consti
tuição, para que parlamentares federais, em número não infe
rior a trinta, requeiram, perante o Tribunal Superior Eleito
ral, o registro de novo partido po l í t í co.

Em sua justificativa, o i lustre Representante rle Minas
Gerais entende que, adotado o regime parlamentarista no País,
devem os partidos POlltiCQS ser extintos, a fim de que haja
uma recompos i ção part i dár i a

Com O devido respeito ao operoso proponente, opinamos
pela rejeição de ambas as pretensões A adoção do parlamenta
rismo não implica, necessariamente, na obrigação de se extin
guir as agremiações partidárias existentes Outros partidos
políticos poderão ser criados, desde que, no mínuro , trinta
parlamentares assim deciClam, não se podendo dispor sobre a
obrlgatorledade da ext tnção das agremiações já existentes.
Por outro lado, o prazo de sessenta dias proposto para o art.
49 é exíguo demais, sendo mais adequado o de sars meses.

Pela rejeição.

2P01595-6 ÁLVARO ANTONIO PMDB
********* PARECER *********

A presente emenda propõe Que, em 15 de novembro de 1988,
junto com as eleições municipais, se real ize consulta p tehta
c í t ár ta à poput ação sobre o melhor sistema de governo. par la
mentartsmo ou presidenctal tsmo

Entende seu autor que a mudança eie sistema de governo
trará graves repercussões, favoráveis ou não, para toda a po
pulação brast1eira, cabendo a ela, portanto, escolher entre um
e outro sistema de çover-novsendc a época das eleições munici
pais a mais adequada para tanto, com vista a não se gerar ex
cessivos gastos adicionais com a consulta.

Em que pese às louváveis intenções do autor, não podemos
apoiar a emenda apresentada.

Em nosso ver, a realização de um plebiscito para que o
eleitorado se manifeste sobre a forma de governo ideal para o
País, proposta apresentada por vários Constituintes, deve o
correr, mas num prazo um pouco maior Que o estipulado pela
presente emenda (para que o eleitorado tenha oportunidade de
ver o sistema par-j ameertar-fst a em funcionamento)

Pela rejeição.

2P01596-4 FRANCISCO DIÓGENES PDS
********* PARECER *********

Os argumentos expendidos, tendo-se em vista sobretudo
o se tratar de emenda aditiva, não são fortes o suficiente
para atingtr aquele 1 tmiar que põe a vontade em movimento no
sentido de aditá-la ao texto.

Sendo assim, pela..rejeição.

2P01597-2 FRANCISCO DIÓGENES PDS
********* PARECER *"'****"'**

A Emenda em apreço propõe nova redação para o
parágrafo 30 do artigo 245, suprimindo, via de consequênc í a,
O artigo 248 do projeto de constituição (A) da comf ssão de
Sistematização

A nova redação propõe para o referido parágrafo 30. do
artigo 245 textualmente: MOas totais previstos no "caput "
deste arttgo, os da União os dos Estados e os .co Distrtto
Federal, num mmtmo de 60%, os dos muntctptos num m~nimo de
90~, serão aplicados na manutenção e desenvolvimento do
ensino fundamental obrigatório".

Em sua juat r t tcação , o autor aponta como trágica a
realidade da educação fundamental no brasil com 33 milhões
de analfabetos, 7 milhões de crianças fora da escola, na
faixa etária de escolaridade obrigatória, além da evasão e
da repetência, que chegam a 50% dos alunos. Afirma ainda que
se faz mister prover e prever recursos que viabil izem a
escolarização universal, através de uma clara definição, no
texto constitucional, de recursos destinados à educação
fundamental e Que esses recursos tenham como destinação maior
os muntc tp tos .

A prioridade para o ensino obrigatório já está
estabelecida. A fixação percentuais limttará a f1exibil tdade
do planejamento da educação. no que tange ás peculiaridades
regionais e locais, e suas necessidades específicas.

Pela rejelção

2P01598-1 MELLO REIS PDS
*"'******* PARECER *********

Esta emenda tem como objetivo inserir no texto constitu
cional dispositivo que pr-orba a fabricação, manipulação e de
pósito de dejetos de material radtoat tvo próximos de ar-es ur
bana. Defende-se esse tipo de iniciativa com base no ocorrido
em Goiânia, Quando uma pequena negligência teve repercussões

enormes, sobretudo para a cidade afetada
Apesar de 1ouváve 1 a preocupação com esse tipo de aci

dente, não e viável tnciuu- no texto const ttuctonat dtspos t
t tvo que cuide de aspecto tão especHico Esse tipo de regu
lamentação cabe muito melhor à lei ordinária, inclusive por



se tratar de instrumento mais flexível, o que nos permitirá
fazer ajustes em função da evolução tecno toçica e demográfi
ca.

concrutnos pela rejeição

2P01599-9 MELLO REIS POS
*"'******* PARECER *****"'''''''*

A emenda propõe nova redação ao artigo 60., parágrafo 11
ampliando a ressalva no que tange a í nvto t abf dade do oosnc t
110
__ Segundo a emenda, essa inviolabi 1 idade não SUbsiste nos
casos de busca e apreensão de instr-umentos e produtos de cri
me
_ Em sua just1flcativa, o ilustre autor pondera que a
emenda tem por objetivo evitar que, sob a proteção da inv to
labidade domiciliar, ocultem-se provas mat ar-rat s dos crimes,
como seus i nst rumentos e produtos

Da maneira como está redigida, porém, a alteração, se a
colhida. pode ensejar abusos das autoridades pol tctats , por
quanto não se exige previa autorização j udf c f a l para a busca
e apreensão desses instrumentos e produtos de crime.

Pela rejeição

2P01600-6 ADYLSON MOTTA POS
"'******** PARECER *********

A Emenda determina que os parlamentares federais sejam
eleitos pelo sistema maj or t t ár f c e pelo s t atama proporcional,
distribuídas as cadeiras em cada Casa do Congresso Nac rona l
em quantidades iguais pelos re.fer'\dos sistemas

O Projeto de const tturção "A" optou pela eleição pr-opor-:
cronat . O ideal seria deixar a fixação de cr í tér rcs para a
lei complementar

Pela rejeição.

2P01601-4 ARTENIR WERNER POS
***** .... ** PARECER *********

Emenda ao ato das dt spo íções gerais e tr-ans i tór tas ,
no sentido da supressão de seu art 50,Que determina a
compatibilização, cetr-o de la meses, dos quadros de pessoal
estaduais e municipais às necessidades do serviço pub t rcc.
dando-lhes a tncubãnc í a de remanejar cargos e lotações
além de outras providências

A proposta tem o condão de demonstrar certo ví cto de
autoritarismo que se configuraria pela permanência do dts
positivo no contexto da nova Carta Magna, eis que ellde e
faz tabula rasa do papel institucional que o Poder Legisla-
t tvo nas três esferas da Federação deve desempenhar no
trato de questão tão momentosa. Desde 1964 os assuntos
relativos a servidores púb l tcos e seu reglme jurídlco
escaparam arbitrariamente a alçada do Poder Leç i sj at tvo,
para residir autoritaramente no âmbito do Poder Execut tvo
(v1de o art 57 da const ttutção de 1969. que at r tbuí com
petência excrus tva ao Pres1dente da Repúbl tca a esse res
peito, e. por consequência aos chefes dos poderes executivos
estaduais e municipais) melhor sera, portanto, a mera su
pressão do crspos í t tvc , até porque é abundante, pois
os ajustes serão inexoraveis a médio prazo

pela APROVAÇí\O

2P01602-2 ARTENIR WERNER PDS
********* PARECER ********'"

A emenda propõe a inclusão dos M101stros ao Tribunal de
Contas da ürü ão entre 05 ser-v inor-es públicos titu1ares dos
quantitativos maxtrnos de remuneração da administração publl 
ca

A proposta i mprocede , porque o TCV é órgão auxi 1iar do
Congresso Nacional, conforme resultado do pr-ópr-vo ProJeto de
Constituição, al tás , mantendo a norma da const rturcão vigen
te Na parte do Poder Legislat1Vo, os titulares das mais alta
remuneração são, pot s , os membros do Congresso Nac topna l .

A Emenda propõe, ainda, a fixação dos vencimentos e van
tagens dos Mi01stros de Estado e dos Tribunais Superlores,
por Resoluçãl,) do Congresso Nacional, o que fere frontalmente
a autonomi a dos Poderes

----------------~~~~:_~:~:_~:~:~~~~:_----------------------------------------
2P01603-1 WALDYR PUGLIESI PMDB
********* PARECER ***** ... ***

Somos pela rejeição da emenda resposta, na forma como
justificamos na emenda nr 2p01360-1

Pela r~je\ção.

~----------------------------------------------------------------------------

2POi604-9 WALDYR PUGLIESI PMDB
********* PARECER *********

Cuida a emenda de reeleição
O sistema eleHora) brasileiro não adota o instituto da

reeleição
Embora muitas nações democ....át i cas consagrem em suas

Constituições a reeleição, no Brasil, ainda em fase de de
mocratização, pode, ocorrer desvirtuamento do processo elel
toral, ensejando o ccnt f nu t smo, a colocação da maquina admi
nistrativa a serviço dos governantes e outros males que podem
comprometer a 1tsura do pleito.

Pela rejeição----------------------_..._----------------------------------------------------
2P01605-7 ANNA MARIA RATTES PMDB
********* PARECER *********

A Emenda visa a alterar a redação do art 37 do Ato das
Disposições Gerais e Trans1torias do Projeto de Constituição
e extingue os seus três paragrafos.

Determina que ficam resgatadas todas as enfiteuses não
reguladas por lei especial e, em consequênc t a , resolvidos to
dos os aforamentos de bens particulares, desde que não per
tençam a entidades com fins assistênciais, religiosos, f t l an
trópicos ou comunitãrios, consot toanco-se o Qomínio útn e
direto dos imóveis emprazados na propriedade plena oos forei
ros, independentemente de remissão ou foro ou pensão anual ou
laudêmio pela transferência ou qualquer resgate pela aqut s í 

cão, desde que a contratação do emprazamento originário date
de maí s de vrnt e anos.

Não consideramos aconselhaveis as sugestões e preferimos
acolher outra Emenda que altera a redação do art. 37 do Ato
das Disposições Gerais e Transitórias do Projeto de Constitui
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ção , a de no 73-8 Em face da aprovação da emenda 73-8. so 
mos ps 1a reJ e i ção de emenda em exame

2P01606-5 ANNA MARIA RATTES PMDB
*'1<******* PARECER ******01<**

O autor da emenda propõe a instituição de aposentadoria
aos 25 anos de serviço aos segurados, principalmente do sexo
feminino, submetidos a dupla jornada, sendo uma delas exerci
da sem remuneração, no âmbito doméstico.

tend i~gb~~eaaq~;~~~~f ~~a~~gs~~~a~~~~~~aci~P~;~~~ ~1à~~~~ de:~;
benaf f c to deve constituir objeto de legislação ordinária.
porque, se apenas algumas delas forem arroladas no texto
const rtucronar , es tar i amos promovendo injustificada tntqutda
de Se, partíssemos, porém, para a adoção do sistema de enu
meração exaustiva dessas atividades. pr-oduz í r-j amos um texto
interminavel, absolutamente tncompat ive t Com a tecnica le9is
i at rva const i tuc tona t A nosso ver a const í tutrrte andou bem,
até aqu t , quando se t rmttou a uma redação susctnta e abran
gente, que assegura aposentadoria especial pelo exer-crcro de
trabalho rural, noturno, de revezamento. penoso. irrealubre
ou perigoso, conforme definido em lei Assim. de forma crite
riosa e segura o leglslador ordinário, ouvidas as autoridades
competentes, disporá sobre a concessão da aposentadoria espe
ciat , exatamente de acordo com um mandamento constitucional
que, não. apenas, autoriza, mas, pr-f nc f pamente , determina tal
proced i mento

Face ao exposto, opinamos pela rejeição da presente E
menda.

2P01607-3 ANNA MARIA RATTES PMOB
********* PARECER *********

A emenda, se acolhida, tornaria caótica a formulação da
proposta or-çament ar-í a do Poder Judic~ário

Pela rejeição.

2P0160B-l ANNA MARIA RATTES PMDB
"'******** PARECER *** ... *****

A Emenda pretende instituir também o sistema regional
paralelamente ao nacional já existente no Projeto (Art. 23.
XIX) e atraves da adição do inciso XXV criar um "Governo Me
tr-ooot i t ano" nas regiões metropol í tanas ,

No nosso entender o sistema nacional não impede a im-
plantação de planos regionais. acr í ação de IlGoverno Metropo
1 itano" pulverizaria e burocratizaria as decisões.

Opinamos pela rejeição da Emenda.
Pela reje1ção.

2P01609-0 ANTONIO FARIAS PMB
**"'****** PARECER *********

A emenda pretende alterar o art 49 das Disposições Ge
rais Transitórias, tornando obrigatório o registro de Partido
Pol H tco , com representante eleito na Assembléia Nacional
const i tutnte O artigo que se pretende modificar objetiva fa
cultar aos parlamentares federais, em número não inferior a
30. o direito de formarem novos Partidos. O assunto objeto de
emenda foi tratado no projeto no art 19 do CapHulo V, de
maneHa bastante t tber-at , de forma a faci1itar ao máximo. o
registro de agremiações pol t r tcas , entendemos. assim, não
se justificar a preocupação consagrada na proposta.

Parecer cont r-ar- ia.
Pela rejeição.

2P01610-3 DOMINGOS LEONELLI PMOB
**... ****"'* PARECER ********* •

O autor propõa o voto destituinte.
Somos contrários à sua adoção no Brasil, tendo em vista

Que ainda estamos em fase de evo1ução po)Hica.
Pela reje1ção

2P01611-1 DOMINGOS LEONELLI PMDB
********* PARECER **01<******

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
n 2P00153-0

2POi612-0 DOMINGOS LEONELLI PMDB
*****'l'*** PARECER *********

Emenda do nobre Constituinte Domingos Leonelli pretende
acrescentar mais um item ao 10 do Art 256. para impeder a
ve lcu i ação.atr-aves dos meios de comunicação, de Qualquer form
a de comunicação aub t í mí nar , "abaixo dos padrões normais de
pr-ooução consciente do espectador, tele-OUVinte ou le1tor".
cremos que ao atribuir aos meios de comunicação a promoção do
"desenvolvimento integral da pessoa e da sociedade", bem co
mo vedar a veiculação de conteúdos que subtraiam direitos da
pessoa e da soei eríarts , está sanada a preocupação do Autor.
Alem disso, a censura a"comunicação suot tmtnar-:', acred.itamos ..
torna-se tarefa or-at icamerrte impossível de se real izar à
consc rãnc í a dos editores e comunicadores a resposabl1 idade.

Pela rejelção.

2P01613-B DOMINGOS LEONELLI PMOB'
***"'***** PARECER *********

• A emenda visa acrescentar ao 1nciso XVI. do art. 70 .. do
Projeto de Constituição, entre as expressões "gozo de" e "fé
rias anuais, S expressão "30 dias l

'

Entendemos que a Constituição deve garantir os pr tncí
p ros gerais ou fundamentais, cabendo a legislação ordinária
adequa-la à realidade, no caso. a espec t f í c tdade do fato.

Ante o exposto, opinamos pela rejeição.-----------------------------------------------------------------------------
2P01614-6 OSMUNDO REBOUÇAS PMOB
*"'******* PARECER ******"'**

A Emenda visa à supressão do parágrafo 50 do art igo 44,
segundO o qual a revisão global da remuneração dos servidores
civis e mi l i t ares deve ser efetuada na mesma epoca e com os
mesmos í ndices

Argumenta o autor que. além de não se tratar de ma.téria
const í t uc iona l , a medida tmp l tear-á obstáculos tntr-anspomve t
à correção das d'\storções existentes na atual estrutura de
cargos e sa lar tos da aomtní str-ação pública.

As imperfeições e v i c tos a que alude o autor têm origem
na avaliação inadequada das atividades inerentes aos cargos



públicos e conseouerrte escalonamento dos "'veis de remunera 

ção, Assim a menos que se proceda a uma reformulação dos
planos de blassiticação de cargos do serviço públ tcc, as dis-

~~~~~ ~g~t~~~~~:~ ~l~~~~~Z~~ ~:v~ã~~u:f~~~~:~~n~:~e~~~n:
t aoos ,

O que não se pode admitir, e a sociedade continuamente
tem se manifestado neste sentido, é o tratamento preferencial
atribU'do aos militares, sobretudo nas últimas décadas.

A paridade de ~ndices. portanto, constitui simplesmente
uma medida de justiça, porquanto não há qualquer fundamento,
de direito ou de fato, para a diversidade de cr tt ér tos , no
que concerne à reposição do poder aquisitivo dos servidores
públicos. c tv í s ou militares.

Quanto à alegação de Que não se trata de matéria consti
tucional. julgamo-la improcedente, uma vez que o preceito em
causa contem pr tncrpto que deverá nortear a po l 'it tca de remu
ne,.aç~o do setor pública em todos os n'veis da federação#

Oplnamos destarte pela rejelção da Emenda.
-------;põ~6~5:4---------õs;üNõõ-;~6ÕÜç~s------------------------p;õ;--------

********* PARECER *********
Emenda ao art. 46, item III, permitindo aposentadorfa

voluntária aos 30/25 anos de tempo de serviço, com proventos
proporciona i s

Pela rejeição nos termos de parecer oferecido á emenda
2P9l563-B.--------------------------------------------------------------------------_.

2P0161B-2 OSMUNDO REBOUÇAS PMOB
•*.***.** PARECER *******.*

Propõe a presente Emenda. do Constituinte Deputado OS-
MUNDO REBOUÇAS. a supressão do Item III do artigo 1B5. que dá
aos Munictpios competência para instituir imposto sobre ven
das de connust tve í s 1 iqutcos e gasosos a varejo, exceto ój ec
diesel i e do 40 do mesmo artigo, estipulando que essa
comoerênc ta municipal não exclui a dos Estados para instituir
e cobrar. na mesma operação, o lCMSTC

Na ópt tca do ilustre Constituinte. "sob o ponto-de-vista
técn lco-econÔll'l co. é InaceHável a incl~êncla Simultânea de
dOis impostos indiretos na mesma oper-açac, pois se trata de
uma evidente b t tr íbutação" recomendando, a boa técnica legis
lativo - tributária que, "em casos como este, onde Estados e
Munic'pioS devem participar da arrecadação relativa ao mesmo
fato gerador. seja feita a cobrança de um único imposto com
alíquota maior, procedendo-se então à partilha da receita en
tr-e as duas esferas de governoN

MUita vez, em matéria tributária. razões de ordem prati
ca ou politica devem prevalecer sobre outras, como ocorre
no sistema tributário de pa í ses adiantados como os

Estados Unidos, por exemplo, em que um mesmo fato econômico
serve de base a imposto de esfel"as diferentes No Projeto em
análise, ressalte-se a facUldade de os Estados instituirem um
adicional estadual do imposto de venda federal, sobre lucros.
ganhos e rendimentos de capital.

Pela rejeição.
·------2PÕ1617=-;---------õsMüNõõ-REBõüçÃs------------------------PMiiii--------

*******.'" PARECER .*'*''''*****
A emenda tem por objetivo alterar a r-edação do inciso IV

do art. 181. que dispõe sobre a parcela do ICMS pertencente
aos Municipio5, bem como acrescentar ao mesmo artigo um novo
inciso em que se preceitua que pertencerão aos Municipios 50%
do produto da arrecadação do imposto a que se refere o art.
lB4. inciso rr , cuja supressão foi proposta em outra Emenda
pelo mesmo autor desta.

Trata-se de modificações que, não obstante as ponderações
expendrdas , viriam desarrumar o esquema proposto para o
Sistema Tributário, relativamente à repartição das receitas.
Ademais, não nos parece que a alteração sugerida traria mais
vantagens aos Municlpios que a adotada no Projeto de Consti
tuição.

Pela rejeição.._---------------------------------------------------------------------------
2P0161B-9 FLÁVIO ROCHA PL
*"'....***... * PARECER *"'.*.****

Em sã consciência achamos inadmissível a concessão de
SUbsidio mensal e vital icio a ex-prefeitO

Pela rejeição.#---------------------..._-----------------------------------------------------
2P01619-7 BOSCO FRANÇA PMOB
********* PARECER *********

Pel a aprovação.
Transformar o cargo de Juiz Auditor Substituto, existen

te nas Auditorias da Justiça MilHar Federal. é o objeto da
emenda O ocupante de tal cargo já exerce, em caráter perma
nente, as mesmas atribuições do Juiz Auditor, sem as vanta
gens deste, o Que colide com o pr-tncrp ío da isonomia, ainda
mais porque o provimento do cargo se faz mediante aprovação. :~_:~:~~:~_~9~~~:~.: _

2P01620-1 BOSCO FRANÇA PMOB
***.***** PARECER *********

Emenda garantindo aposentadoria a médico aos ao e 25 a
nos de serviço.

Pela rejeição, nos termos do Parecer ofercido a Emenda
2p01563-B.-----------------------------------------------------------------------------

2POl621-9 BOSCO FRANÇA PMOB
**"'*"'**** PARECER *********

O objetlvo desta emenda é o de tnctutr- .no texto
constitucional dispositivo que permita a ut111zação de gás
natural como comous't tvet , para t ax í s e outros ve i cuj os de
aluguel Justifica o constituinte que diante da grande
existência do gás. este é um combust 'vel de baixo custo.

Não há a menor dúv tda de que o gãs é um combustlvel de
grande potencial, que deverá ter um aproveitamento crescente
nos anos vindouros. Apesar disso, não seria conveniente
incluir no texto constitucional referência a um aspecto tão
escecj t tcc, que pode mudar tanto no decorrer do tempo. Esse
tipo de determlnaçâo cabe multo melhor na legislação
ordlnãria. instrumento maí s fexlvel que permitirã ajustes de
acordo com a evolução tecnológiCa e as neceas tdades do pa i s .

---------------~~:~~~~:_~~~:_~~~:~~~~-------------------------------------
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2P01622-7 OTTOMAR PINTO PTB
*.******* PARECER *********

A emenda visa acrescentar ao art. 90 , do Projeto oa
Constituinte, a expressão "o garimpeiro lt

, Que, desta forma.
ficara com a seguinte redação.

"ü Produtor rural e o pescador artesanal. que exer-çam
suas ativ1dades em reg1me de econom1a r'amt t tar-, sem emprega
dos permanentes contribuirão para a seguridade social e obte
rão seus beneflcios, na forma que a lei estabelecer"

Representam os garimpeiros uma categoria profissional
numerosa, tão numerosos são eles, quanto os pescadores arte
sanais e, com estes, marginal tzaoos dos benef'cios assegura
dos pela legis1ação social -brasileira, de amparo aos traba
lhadores.

Desta forma, além de fazer justiça social a este segmen
to social da maior importância na economia brasileira, es
tar'amos corrigindo as d í scr trntnações ocorridas.

------------------~~::-~-:~~~~~~-:~~-~:~~-~~~~~~~~~.:------------i----------
2P01623-5 OTTOMAR PINTO PTB
**"'***"'** PARECER "''''***'''*'''*

Quer o nobre Constituinte, com a presente emenda, subst t
tuir a expressão do inciso I do parágrafo 10 do art. 135, do
Projeto de Constituição MA" que diz "juizes da magistratura
t r-abal hi at a" por "ju'zes dos Tr-rbuna í s Regionais do ITraba-
lho".

nãoP~~~~:~:s~ ~:g~~~ ~~~u~~st~~~~~~~~~aRet ~~:~~ ~GeT~~~~
1
ho,

Portanto existe redundância na proposta.
E em assim sendo, somos pela rejeição da emenda.

2P01624-3 MARLUCE PINTO ,PTB
**.****** PARECER ****"'."'**

A Emenda propõe acréscimo de 30. ao art. 62 do Ato
das Disposições Transitórias

O art. 62 transforma em Estados os Territ6rios Federais
de Roraima e Amapá Seu 10. estabelece que a instalação dos
Estados se darâ com a posse dos governadores e1et tos em 1990
e o 20 .• que a estes casos serão ap t icados normas e crité
rios seguidos para a criação do Estado de Rondônia.

Com o 30. proposto, o PresiClente da Repúb1tca , até
quarenta e cinco dias após a promulgação da Constituição, en
caminhará á aprovação do Senado Federal os nomes dos Governa
dores "pro t ampor-e" dos sstaoos do Amapá e Roraima, que exer
cerão o Poder Executivo, até a instalação dos novos ast aoos
com a posse dos Governadores eleitos.

A forma como a materia é tratada no texto do Projeto a
tende aos objetivos da Emenda.

------------------~~~:~~~~:_~:~~-~~~~~~~~~:_---------------------,!.---------~
2P01625-l MARLUCE PINTO PTB
***"'***** PARECER ****"''''***

A presente Emenda versa sobre o Artigo 263 e propõe
inclusão de 60, o qual destina-se a permair o aborto
em casos de est upro.

Pela rejeição, com base na argumentação do parecer ofe
r-ect do à Emenda no 2POOO70-3.------------------------------------------------------------------r----------

2P01626-0 MARLUCE PINTO PTB
.**"'**."'* PARECER **""'***"'**

Pretende o 1'ustre Constltulnte alterar o llmHe da faixa
lnterna de fronteira (Art 22. 20 J. flxando-o em ctnquenta

~~~~~:eâ~Oit2e1~gr~~r~b~ogr:v~r~u~gJ:{~~~; ~~~a~~~F~~o Fec:.
deração ficarão sem jurisdição sobre essas áreas.

A matéria vinha sendo regulamentada pela legiSlaç~o ordi
nár ta desde lB60 Somente a partir da ConstHulção de 1937
(Art. 165)a faixa de fronteiras fOi fixada nos 150 Km\ 11mHe
este adotado nos cartas que a sucederam

A redação do Projeto de Constituição parece-nos apropria
da. pois estabelece a largura da f a't xa de fronteira Ide até
150 Km, o Que não impede seja definlda em limites inferiores
e até no proposto pelo autor da emenda, dexando a sua ocupa
ção e utilização para ser reguladas em l e i complementar.

O parecer é pela rejeição.

2P01627-B GERSON PERES POS
"''''''''1<*''''''** PARECER ******"'**

Pela rejelção
O projeto deixa à Lei Complementar a organização da De

fensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territó
rios, bem como as normas gerais para a organização da Defen 
sor ta Pública dos Estados Orienta, tncius tva, no sentido de
que, aos integrantes da Defensoria Pública. quando em regime
de dedf cação exclusiva. se dê o regime jurldico do Minlstérl0
Púb1io Modificar o critério traçado parece inconveniente.

Da mesma forma não merece acolhida a emenda que preten
de evitar a criação' da Defensoria Púb l rca mediante a suspres
são do art 155 e seu parágrafo único-----------------------------------------------------------------------------

2P01628-6 ROBSON MARINHO PMOB
.*.****** PARECER ******.**

Propõe o autor nova redação para o 90. do art 16, tor
nando mais r\gida a lnelegibi 1idade por parentesco.

Entendemos que a redação atual deve ser mantida por se a
daptar melhor à legislação eleitoral

Pela rejelçâo.-------------------------------.._--------------------------------------------
2P01629-4 'VIVALOO BARBOSA POT
**"'*****'" PARECER ***.*****

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
n 2P01943-9-----------------------------------------------------------------------------

2P01630-B VIVALDO BARBOSA POT
********'" PARECER .***"'****

1 Pela rejeição. nos termos de Emenda Coletiva. cujo
texto se aflgura mais exato.----------------------------------------------------------------------------...

2P01631-6 VIVALDO BARBOSA POT
**"'*****'" PARECER *.**"'****

A Emenda pr-opõe o acréscimo da expressão "incluindo as
sistêncla ã gestante e ã maternidade com suplementação al imen
tar" ao inciso IV do artigo 241, ao Qual se lhe acrescentari
am mais dois incisos referentes à permanência mimma diária



do aluno na escola e à educação suplementar com treinamento
profissionalizante

O proponente justifica a medida afirmando que não pode
mos continuar com ml1hões de crianças desassistidas e abando
nadas, comprometendo assim todo um futuro promissor para o
pais.

As garantias oferecidas pelo projeto no artigo 2~1 cos
s ttn t t tam.aem outros adendosva construção promissora do futu
ro do país,pela superação das situações dramáticas apontadas
pelo proponente, com acerto e descortino

O Relator, no entanto, vota pela rejeição da emenda.
Pela rejeição

2P01632-4 VIVALDO BARBOSA por
********* PARECER *********

Esta Emenda Aditiva propõe t imt t ar- ao âmbito do territó
rio estadual a atuação das instituições financeiras, com ex
ceção dos bancos oficlais da esfera federal e as instituições
financeiras de caráter regional mantidas pelo Poder Público

A medida 1 imitaria a eficiência do mercado financeiro
alem de contrariar os princípios concorrenciais do regime ca
pital í sta,

O exemplo dos Estados Unidos não pode se apl icar ao caso
do Brasl1 , onde existe uma forte migração campo/cidade e in
terregíonal O que temos observado em nosso País é bancos de
Estados pequenos instalando agências em outras regiões e aí
captando poupanças de residentes origlnários daqueles Es
tados.

Assim, não concordamos com a aceitação desta Emenda.
Pela rejeição

----------------------------------------------------------------------------
2P01633-2 BOCAYUVA CUNHA por
.******.'" PARECER ******.**

Pretende o ilustre Autor da Emenda em exame, acrescentar
um parágrafo ao art 224 do Projeto de Constituição, do se-
gui nte teor

I' 20 A União terá direito de preferência para a a
quisição, em igualdade de condições, de areas rurais
cuja extensão sera determinada em lei 1l

•

O art. 224 regula a aquisição ou arrendamento de imóveis
rurais por estrangeiros, submetendo a primeira ã autorização
do Congresso Nacional.

Apesar do nobre Constituinte Bocayuva Cunha não haver se
referido a estrangei ros em sua Emenda, parece-nos que essa
foi a sua intenção ao propor parágrafo ao citado artigo.

Na justificação, o proponente entende que a preferência
dada à União aqt t iza a reforma agrária, evita a sonegação
fiscal, e os dissabores da desapropriação para os proprietá
rios.

Quanto á técnica Legislativa, não aprovamos a emenda,
porque apesar de ter citado claramente o artigo que se quer
emendar, não vimos ligação entre o caput e o dispositiVO que
se quer acrescentar.

O mérito também fica prejudicado pela deficiência ante
riormente apontada. Não se sabe em que circunstância a União
teria direito de preferência a imóvel rural.

Diante do exposto, somos pela rejeição da Emenda

2P01634-1 BOCAYUVA CUNHA por
********* PARE.CER *********o autor da Emenda propõe o acr-asctmo , ao final do 'artigo

55, das expressões "As eleições de Senadores e üeout ados Fe
derais realizar-se-ão conjuntamente com a de Presidente da
Repúbl ica".

Nada impedirá que, no futuro, tal aconteça Adotado o
sistema parlamentarista, a providência alvitrada na Emenda
torna-se tmposs ivel .

Pela rejeição.

2P01635-9 BOCAYUVA CUNHA por
"'****"'*** PARECER *********

A Emenda quer a inclusão nas Disposições Transitórias de
um dtspos t t tvo pelo qual os mandatos dos atuais Constituintes
serão encerrados "com a posse dos Senadores e Deputados elei
tos em 19B6"

Impl i cf t a , a ideia de eleições gerais no corrente ano
Pela rejeição

2P01636-7 BOCAYUVA CUNHA por
*****"'*** PARECER *********

A Emenda propõe acréscimo de dois parágrafos ao art. 249
do Projeto de Constituição, definindo o recolhimento, a
destinação e aplicações do salário-educação.

Em sua j ust i f i cação, o autor af i rma que o
salário-educação, no trato constitucional, deve ter
indicações mintmas sobre sua forma de recolhimento e
apl tcação, de forma a orientar o legislador e ate mesmo o
Poder Executivo na confecção de normas administrativas
posteriores

Por nossa vez, entendemos que a matéria, pela sua
natureza, será melhor especificada, como objeto de legislação
ordinária.

Somos pet a rejeição da emenda.

2P01637-5 CHICO HUMBERTO POT
"'****"'**'" PARECER "''''*''''''****Pela rejeição nos termos do parecer oferecido à Emenda

N. 2POOB02-0

2P0163B-3 AMAURY MULLER por
**"'*"'**"'''' PARECER ******"'**

Aprovada. em face da aprovação da emenda numero 00874-7.

2P01639-1 CARLOS CARDINAL por
**.**"'*** PARECER ********'"

Nos termos do item 111 do Art 22B, Lei Complementar
disporá sobre a organização, o f unc ronamento e as atribuições
do Banco Central e demais instituições financeiras públicas
e privadas. O autor desta Emenda pretende retirar os 11bancos
de depósito" desse conjunto de órgãos.

Não concordamos com sua proposição, tendo em vista a
grande repercussão da atuação desses bancos sobre a vida das
pessoas e o funcionamento da economia.
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Além do maí s , a grande mator í a das demais propostas
apresentadas objetiva a fortalecer a intervenção estatal nas
pot j t tcas monetária e financeira, o que julgamos traduzir a
mai ar demanda popu 1ar em torno dessa medi da cont rár i a à pre
tensão desta Emenda.

Ass rm, somos pela rejeição desta Emenda.

2P01640-5 CARLOS CARDINAL por
****"'**"'* PARECER ****"'****

A proposição em exame objetiva alterar o artigo 151 do
Projeto, no sent i do de conceituar o Conselho Nacional de Jus
t iça como orgão de controle externo do Poder Judf cf ar to e do
Ministério Público

Parece-nos que a sugestão não aperfeiçoa o d~sposit1vo

em questão, não merecendo acolhida, pois a atribuição conferi
da pelo Projeto ao conselho Nacional de Justiça melhor atende
às final idades que o orgão deve atingir, ou seja, o controle
de atividades administrativas e do desempenho dos deveres
funcionais do judiciário e do Ministério Público.

Pela rejeição.

2P01641-3 CARLOS CARDINAL por
****"'**** PARECER ***"''''****

Esta Emenda Aditiva ao parágrafo 3 da art .202 visa a
assegurar a part icipação e tet tva dos empregados na gestão das
empresas púb1 i cas ,

Em Que pese a boa intenção do autor desta Emenda, 50
mos de opinião que a empresa pública deve ter maior flexibili
dade de atuação, com menos imposições, a fim de que atinja
seus objetivos com maior eficiência

Nesse sentido, lembramos que o parágrafo 10 do Art
202 determina que a empresa pública, a sociedade de economia
mista e outras entidades que exploram atividade econômica
sujeitam-se ao regime jur'dico próprio das empresas pr waoas ,
inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias

Consideramos que o estabelecimento de tratamentos dife
r-encf adoa entre as empresas públ í cas e privadas interfere na
caracteristica concor-r-enctat do capital ismo brasileiro. cr í an
do distorções que reduzem a eficiência empresarial.

2P01642-1 CARLOS CARDINAL por
********* PARECER *01=******>1-

A presente emenda conf l ita substancialmente com a Siste-
mática adotada para a elaboração do Projeto de Constituição
em fases anteriores

Seu autor visa suprimir o parágrafolo e acrescentar o
parágrafo 70., do art 50. das Disposições Transitarias

Cremos que parte de sua pretensão já foi contempl ada no
ProJeto.

Em assim sendo, somos pela reJeição

2P01643-0 JOSÉ MAURícIO por
********* PARECER *",.**",***

Esta Emenda propõe suspender o pagamento dos juros da
divida externa, criar uma Comissão Mista com o teor de promo
ver um exame anal i t tco e pericial dos fatos geradores do en
dividamento, e tomar as providências cabíveis.

A medida proposta, embora mereça grande atenção dos con
gressistas, não é pass tve t de Inclusão no texto constitucio
nal.

Assim. somos pela sua rejeição.

2P01644-B ELIÉZER MOREIRA PFL
.******** PARECER "'****"'***

O autor da Emenda propõe que seja incluída na competên
cia exclusiva dO Congresso Nacional (artigo 59) a aprovação. em
sessão unicameral, do nome do Primeiro-Ministro, na hipótese
deste não ser parlamentar, e de moção de censur-a 'ao Primeiro
Ministro

O Objetivo da Emenda conflita com a competêncra priva
tiva da Câmara dos Deputados de eleger o Primeiro-Ministro(
Artigo 64, inciso V), o qual deve ser membro do Congresso Na
ciona1(artigo 107), e de aprovar a moção de censura{art. 64,
inciso lII, at ínea lia").

Pela rejeição.

2P01645-6 ELIÉZER MOREIRA PFL
********* PARECER ****"'****

Propõe, o nobre ConstitUinte ELIEZER MOREIRA. a
supressão dos incisos IV e V e a modificação dos incisos II e
III do art 64 do Projeto de Constituição, para torná-lo
compatível com sua proposta de um sistema presidencial ista
parl amentar-fzadc

As alterações propostas não se compatibilizam com o todo
da sistematica proposta no Projeto de Constituição.

Assim, pela sua rejeição.
-----------------~-----------------------------------------------------------

2P01646-4 ELIÉZER MOREIRA PFL
******"'** PARECER ***.***"'*

Sob o argumento de ser condizente com o sistema
presidencial ista par l amentar i zado , o nobre Constituinte
inclui na iniciativa privativa do Presidente da República
toda a matéria que o ProJeto reserva, também privativamente,
ao primeiro Ministro no item II do _10, do art 75

uma vez que não optamos pelo sistema proposto. a Emenda
deve ser rejeitada. De fato. há determinadas matérias, cuja
iniciativa de leis deve competir ao Chefe de Governo

Pela rejeição

2P01647-2 ONOFRE CORR~A PMOB
*"'******* PARECER *********

Sob o argumento de que a proposta é condizente com o
sistema presidencial ista par t amentar-tzado o ilustre
Constituinte, propõe seja alterado o artigo 76. a fim de que
o Presidente da Republ tca, em caso de relevância e urgência.
possa. por iniciativa própria----e não sol t t ação
Primeiro M1nistro, mas mediante sua prévia audrênc ra ---
adotar as medidas provisórias com força de lei

Uma vez que não adotamos o sistema proposto. a presente
Emenda deve ser rejeitada A iniciativa das medidas
pr-cvt acr t ae deve competir ao Primeiro M1nistro. chefe de
governo e não ao Presidente da República. chefe de Estado.

Pela rejeição



2P0164B-l BONIFÁCIO DE ANDRADA POS
*********' PARECER *********

A presente emenda pretende alterar o art. 104 do Projeto
de const í tutção , que estabelece as condições em que o Primei
ro Ministro pode ser submetido à censura do Poder Legislativo
(por lapso, seu autor indicou a emenda como relativa ao art.
103, que dispõe sobre voto de confiança).

As principais modificações introduzidas referem-se à e
, ímtnação do prazo minimo de 6 meses que deve decorrer entre
a nomeação do Primeiro-Ministro e a proposição da moção de
censura, e à substituição da competência para propor e votar
a censura. Que passa da Câmara dos Deputados para o Congresso
Nacionaj

Entende seu autor que não deve haver prazo obrigatório
entre a nomeação do Primeiro Ministro e a apresentação de mo
ção de censura Dela Congresso Nacional.

Apesar das louváveis intenções do autor, julgamos mais
adequada a formulação constante do Projeto de Constituição
que, ao exigir que decorram seis meses entre a nomeação do
Primeiro-Ministro e a proposição de moção de censura. garante
a essa autoridade um per lodo m~nimo para desempel1ho de suas
funções à frente da Chefia de Governo,além de evitar a exten
são indefinida de crises.

Além disso, julgamos que a competência para propor e a
preciar a moção de censura deva restringir-se ã Câmara dos
Deputados, dentro do equt l ibr-to de prerrogativas entre Câmara
e Senado, que o modelo parlamentarista adotado busca promo
ver.

Pela rejeição

2P01649-9 BONIFÁCIO DE ANDRADA POS
**"'****** PARECER ******"'**

Propondo nova redação para o caput do art. 102 do
Projeto, objetiva o nobre proponente da presente Emenda
vtant t tae a Constituição a escolha do Primeiro Ministro fora
dos quadros do Congresso Nacional, devendo o nome a ser
indicado obter a aprovação da maioria absoluta das duas
Câmaras.

A presente proposta contraria o disposto no art. 107,
não cogitadO de mad1ficação - e o que seria obrigatório face
à modificação ora proposta para o art 102, pois aquele
dispositivo d t z que o Primeiro Ministro "será nomeado dentre
membros do Congresso Nacional 11

Por outro lado, como a proposta é de modificação do ar-t
102 e não apenas de seu caput, tanto importaria. em se a
aceitando, em suprimir disposições importantes quanto à

formação do Governo, especificadas em nada menos de 11
par-éçt-atcs , De mais a mais, o caput do art. 102 do Projeto
contêm regra sobre a composição dos demais integrantes do
Conselho de Ministros, absol utamente necessária. e que a nova
redação proposta para esse caput otvtoa.

Pelas precedentes razões somos cont rár to ã aprovação da
Emenda

2P01650-2 SALATIEL CARVALHO PFL
*****"'*** PARECER *********

Sob o argumento de que no sistema presidencialista
parlamentar1zado o Conselho da República deve ter outras
atribuições, o ilustre Constituinte satat tet Carvalho dâ nova
redação ao artigo 99, estabelecendo que o Conselho da
República deve pronunciar-se sobre intervenção federal.
medidas de defesa do Estado. todas as Questões relevantes
para a estabilidade das instituições democráticas e questões
administrativas que envolvam interesses de Estados ou
regiões

Inobstante os altos propósitos do seu autor, a Emenda
deve ser reJeHada parque a matéria nela tratada extrapola a
area de ação tnst t tuctonat do Conselho da República, que não
é órgão voltado para as questões Quotidianas da
Administração.

Pela rejeição.

2POi651-1 SALATIEL CARVALHO PFL
***.***** PARECER *********

A presente emenda, modificativa do ar. 104, que estabele
ce as condições para apreciação de rroção de censura ao Pri
meiro-Ministf"o, propõe a inclusão de um parágrafo determinan
do que a aprovação da moção de censura implica a dissolução
do Conselho de Ministros (par lapso, a emenda sugere a SUbs
tituição do ar-t 104 pelo novo texto, quando se trata.em ver
dade, da inclusão de um novo parágrafo)

Entende seu autor Que a dissolução do Conselho de Minis
tros é consequêncra lógica da censura ao Primeira-Ministro.

Entretanto.o ar t .105 jã estabatece Que "Ocorre a demissão
cio Governo, em caso de' 11 '" "UI-aprovação de moção de cen-
sura, li. contemplando o estabelecido pela emenda. que se torna,
deste modo, dispensável

Pela rejeição

2P01652-9 CID CARVALHO PMDB
*****"'''''''* PARECER *****.***

A presente emenda modificativa do art. 105, Que estabe 
1ece os casos em que ocorre a dem1ssão da governo. propõe a
inclusão de um parágrafo determinando que, com exceção do
Primeiro-Ministro, qualquer Ministro poderá integrar o novo
Conselho (por lapso a emenda sugere a substituição do art.
105 pelo novo texto, quando se trata. em verdade, da inclusão
de um novo parágrafo).

Entende seu autor que nada deve impedir a recondução
de Ministro

Embora concordemos pl enamente com essa af i r-mação, e em
que pese às louváveis intenções do autor, somos pela rejeição
da emenda, pois ela nada acrescenta com relação a recondução
de Ministros, pois, se o Projeto de ccnst ttutção não apresen
ta nenhuma proibição para que um Ministro volte a integrar o
Conselho, a permissão torna-se tácita.

Alem disso, não hã porque proibir a recondução do Pri
meiro-Ministro ao Conselho de Ministros. Essa circunstância,
que pode perfeitamente ocorrer nos regimes parlamentaristas ,
não deve sofrer restrições.

Pela rejeição
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2P01653-T CID CARVALHO PMOB
********* PARECER *"'*******

A emenda pretende rnctutr , no futuro texto constitucio 
na t , o rol de competências dos Ministros de Estado

Dificilmente se coneputr í a pr-aver-. com exatidão e de for
ma exaustiva, como o sugere a proposta sob exame, a competên
cia de um Ministro de Estado, dada a crescente complexidade
da administração públ toa e a sua natural d f nâmt ca ,

Para ev i t ae a inflexib; 1ldade que tal pr-ev rsão , se admi 
tida, ensejaria, o projeto deixa à lei a tarefa de detalhar
não apenas as atribuições dos Ministérios, mas tambem as
requisitos de sua criação e a forma de sua estruturação
(art. 110, 2.).

Pela rejeição

2P01654-5 MILTON REIS PMD8
********* PARECER *********

Pela rejeição, em face da aprovação de emenda de
No 2POO444 - O.

2P01655-3 ÁLVARO ANTONIO PMDB
******"'** PARECER *********

Objetiva a proposta sob exame modiflcar o a..t 110, no
sentido de estabelecer as hipóteses em que se dará a dissolu
ção do Conselho de Ministros, entre as quais figura a posse
de novo Presldente da Republ ica

Entendo que a materia está muito bem discipl inada no
art lOS, não se justificando as inovações propostas, mor-
mente a que prevê a demissão do Governo no caso da posse de
novo Presidente da República A fonte do Governo é o Parla
mento e não o Presidente da Repub l í ca , não ímpt icanoc. P01S,
a mudança deste na necessár ra alteração do Conselho de Minis
tros

Pela rejeição

2P01656-1 ALEXANDRE COSTA PFL
********* PARECER ********~

A presente emenda propõe a el tmtnação da íno rcação "Seção
IIJI' do Cap i tu lo r r r do Tltulo IV, e a jJnção dos artigos 109
e 110, que prevêem a existência do Conselho de Ministros e
formulam sua competência

As principais alterações com relação ao Que está previsto
no Projeto de Constituição se referem a convocação do Conse
lho, que não é mais pr ivat tva do Primelro-M1mstro,mas tambem
pode ser feita pelo Presidente da Repúbllca ou pela mator i a
dos Ministros,à declaração expressa da responsabilidade soli
dária e coletiva dos Ministros pelas decisões do Conselho, a
apr-ecracão da lei de rn r-et r-j aes orçamentarias e da proposta
de Orçamento da untâo.ao invés de sua e t abor-acão.como previs
to no Projeto de Constituição

O autor justifica sua emenda com o entendimento de que o
Conselho de Ministros deve participar ativamente do Governo,
apreciando os planos de desenVOlvimento elaborados pelo Pr t>
meira-Ministro. sob a supervisão do Presidente da Repúbl ica

Apesar das louvaveis mtencões do autor, julgamos mais a
dequada a forma uti 1 í zada no Projeto de Constituição para a
definição do Conselho de Mlnistros, com a indicação de uma
seção específica dentro do cap i t u lo em que se encontra

Além disso, relativamente as alterações de conteúdo,julga
mos que deve caber exclusivamente ao Primeiro-Ministro, como
Chefe de Governo, a convocação do Conselho de Mimstros, não
havendo por-que estender a pr-er-r-oçat íva a outras autor idades

Ass\m também, não vemos necessidade de exp l icitar r-espcn
aatn t tcace dos Mimstros pelas decisões do Conselho, que nos
parece óbvt a.

Flnalmente, tendo o Conselho a competência de elaborar
planos de governo, l e rs orçamentárias, etc., nada impede que
esse trabalho seja te i to a partir de uma proposta inicial do
Primeiro-Ministra,a ser apreC1ada e modificada pelos demais
membros do Conselho, conforme lhes seja mais conveniente

Pela rejeição

2P01657-0 JOAQUIM HAICKEL PMDB
********* PARECER *********

Tem por objetivo a Emenda, pr i nc tpa lment e , t i xar- prazo
dentro, no qual, em duas hipóteses, deva o Presidente da
República nomear o Primeiro Ministro. As a l t er-ações propostas
incidem sobre o art 101 e importam eliminação de disposições
importantes como o são as constantes dos atuais 10. e 20
do referido art. 101, que versam sobre a questão da
confiança, que não podem ser suprimidas como acabariam por
sê-lo uma vez aprovada a Emenda

Pelas precedentes razões somos contrário a aprovação da
Emenda ainda mais porque a questão da nomeação do
Primeiro Ministro depende de tratativas po l Iticas nem sempre
cone: J iáveis com o prazo ex'guo dos dez dias propostos para a
adoção da med1da

Pela rejeição da emenda

2P0165B-B MANOEL MOREIRA PMDB
**"'*****"" PARECER ******"'**

A presente emenda altera o ar t 108, do ProJeto de Cons
tituição, que define as compet ênc ras CIo Pr rme í r-o Ministro, a
tribuindo a ele funções auxiliares a Chefia de Governo, que
passa a ser exercida pela Presidente da Repúbl rca

Seu autor just rr tca a proposição com o ant endtmanto de
que, sendo a competência do Presidente aa Republ1ca uar-t e i t a
mente compat tve l com um sistema de pr-es rdenc t a t ismo par-j amen
rizado. ao Primeiro M1nistro deve caber a função de seu pr tn
c tnat auxiliar, de instrumento polH1CO de mediação entre as
poderes e de controlador e umr tcador- da administração

Em Que pese às louváveis intenções do autor, não podemos
apoiar a emenda apresentada, uma vez que julgamos a proposta
parlamentarista constante do Projeto de Constituição como a
quela Que melhor cor-r-esponce às necess roades e anseios atuais
da nação brasileira.

Pela rejeição

2P01659-6 MANOEL MOREIRA PMDB
***lk***** PARECER *********

A presente emenda altera o artigo 95 do Projeto de Cons
tituição, atribuindo ao Presidente da Repúb I ica, alem da Che
fia de Estado, o desempenho de funções r-el at tvaa à Chefia eie
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Pela rejelção

2P01673-1 O~LIO BRAZ PMDB
*******"'* PARECER *"'*******

Altera o atual parágrafo 80. do art 51, para introduzir
a estabt l tdaoe como matérla a ser dtsctpt tnada em lei, jun
tamente com O 1imite de tdace e condtções de transferência
para a inatividade, no tocante aos servidores públ rcos mili
tares.

2P01671-5 FRANCISCO PINTO PMDB
*****"''''** PARECER "'********

O i lustre COnstituinte Francisco Pinto dá nova redação
ao artigo 83 para determinar sejam as leis complementares
aprovadas separadamente em cada Casa pelo processo nominal e
pelo voto da maioria obsoj ut a dos Membros de cada Câmara

Argumenta S.Exa. Que se as leis tem sua hierarquia. o
processo legislativo de cada qual deve obedecer a regras
diferenciadas. Além de requererem voto da maioria absoluta,
as leis complementares devem ter votação separada em
cada Casa e o processo deve ser nominal Final tza lembrando
que, se a Constituição não exige expressamente a votação
nominal ,a prática parlamentar demonstra que terminam elas por
ser aprovadas até mesmo por votos de liderança como ocorre
com as l e ts or-dtnár tas

Embora louvável o objet tvo do nobre Constituinte, o
processo nominal de votação demanda tempo, e a natureza e
importância das matérias objeto das leis complementares a que
se refere a Emenda. exigem urgência para que a constituição
possa. efetivamente, entrar em vigor. As votações deverão ser
real tzadas pelo processo eletrônico.

Pela rejelção._.J _

2P01670-7 FRANCISCO PINTO PMDB
********'" PARECER "'**"''''****

O objetivo da presente emenda é o de alterar a estrutura
do Sistema Financeiro Nacional, atribuindo-se à União o
controle acionário de todos os bancos e demais instituições
financeiras.

A proposta contraria argumento Que vem sendo recusado
desde a subcomissão.

O princípl0 da livre íntctat tva é o pr tmetr-o em que se
assenta a ordem econômica e financeira de que trata o
art. i99 do Projeto de Constituição.

Pela Rejeição.

2P0166B-6 S~RGID WERNECK PMDB
********* PARECER *"'''''''***'''*

A emenda visa garantir aos aposentados e pensionistas a
correção do valor das aposentadorias e pensões de modo a man
ter o valor real na época da concessão do benef'icio

Somos pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à
emenda no 2pOO339-7.

dente às empresas que tenham sede em pavses onde o Brasil ex
plora esses mesmos atividade, pelo pr-fnc ip to da reciprocida
de, reconhecido, internacionalmente

Pela rejeição.

2P01672-3 JOÃO CASTELO PDS
********* PARECER .."''''******

Através desta emenda, seu autor propõe que os débito dos
Estados e Municípios para com a Previdência sccrat possam ser
liquidados Com correção monetárla, no prazo de dez anos, cta
pensados os juros e multas sobre eles incidentes.

O poder Exe.cutivo nos últimos anos, através de meros de
cretos, já dispôs exaustivamente sobre essa questão, ora per
doando multas, ora dispensando correção monetária e , até mes
mo, oferecendo plena quitação do débito mediante o paaamento
de seu valor histórico Não obstante tais vantagens a maioria
dos Estados e Munic'pios deixou de regularizar suas situações
previdenciárias.

Como se vê, o assunto, além de constituir matéria t tp ica
de atos administrativos. configuraria disposição meramente
autcr-f zat tva , que não produziria os efeitos desejados, vez
que aos Estados e Mun1c~pios falta vontade pot í t tca para sal
dar seus débitos para com a Previdência Social.

Pelo exposto, opinamcs pela rejeição da Emenda.

2P01667-7 JOVANNI MASINI PMDB
*"''''***... ''' ... PARECER *"'**"'**"'*

A emenda dá nova redação ao art. 26 do Projeto. homolo
gando os atos demarcatórios constantes do registro tmob i l ia
rio antes de 10. de fevereiro de 1987.

Pela sua oportunidade, ratificando ato juridlco pratica
do val idamente parece-nos oportuno e conveniente a adoção do
novo texto.

Pel a aprovação.

2P01666-9 JOVANNI MASINI PMDB
*"''''****** PARECER **"''''*''''''**Propõe, a presente Emenda, do constituite JOVANNI MASINI

a supressão da at ínea IIb" do inciso II do 10 do artlgo 184,
que, exclui da incidência do ICMST coper-ações que destinem a
outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes,
coanust tve ts nquidos e gasosos dele derivados. e energia
elétrica'

Alega, na just1flcação, o llustre Constitulnte, que o
dispositivo em tela "co l ide frontalmente com a técnica
adotada na remodelação do próprio ICM, de vez Que consagra a
incidência na ponta do consumo I! • E que, ao benef tcrar os
Estados consumidores de combustível e energia, as custas da
penalização do Estado produtor. privilegiando assim os entes
federados mais fortes desenvolvidos economicamente, afronta o
comando do inc1so 11 do art. 30., que estabelece como tarefa
fundamental do Estado reduzir as desigualdades regionais".

Tratando-se, como se trata, de produtos essenciais para
o desenvolvimento do País, e cuja produção é assimétrica no
território nacional, é conveniente a manutenção da imunidade.
até para assegurar-se o equí 1 ~ br ia que o inciso 11 do art igo
30. objetlva

Pela rejelção

2P01669-3 FRANCISCO PINTD PMOB
***...***"'. PARECER *********

Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no 2p01815-7.

--------------------------------------------------------------------------'--

Brasi leira sera a empresa por ter sido const t tutda , ter
sede e direção no País. Pelo controle decisório e capital vo
tante cons icer-ar-vse-a , fora dos requisitos do artigo, estran
geira Ficam atendidas, assim. duas premissas. A primeira, de
hospitalidade, pois se compreende o papel representado pelo
investimento ex.terno direto Por outro lado, como se quer al
cançar o objetivo antes exposto, e feita a distinção

Vale observar também que na expressão controle decisório
está tambem contido o tecnológico, que s6 poderá ser. à luz
do texto constitucional, permanente, exclusivo e tncondtc to 
nal

2P01662-6 ORLANDO PACHECD
********* PARECER *********A emenda suprime ao art 200 seu parágrafo lo , que con-

ceitua empresa br as t leira de capital estrangeiro, altera a
redação dos parágrafos 20 e 30 , r-enumar-ando-os , e inclui
um, estabelecendo, por lei, que 05 banef tc tos do artigo. nos
setores econômicos estrategicos para o desenvolvimento nacio
nal, dependerão da detenção do controle tecnológico, que ex 
p t tct ta , em caráter permanente, exclusivo e incondicional.

Cabe dizer Que a distinção entre empresa nacional e em 
presa nr-as i iau-a de capital estrangeiro tem objetivo bem de 
finido, de natureza estrategica, a l icerçado num dos pr tnc'í 
pios da ordem econômica: a soberania nacional Para atingi
lo, o próprio texto refere programas destinados a fortalecer
a empresa nacional e melhorar as suas condições de competiti
vidade interna e internacional, alem do tratamento preferen 
c í a l , dado pelo setor público, na aquisição de bens e servi 
ços

2P01664-2 ORLANDD PACHECO
********'" PARECER ******"'**

A emenda pretende mod1ficar o art. 107 - na
seu parágrafo único- no sentido de estabelecer a
ção do Pr1meiro-M'n1stro, em caso de tmpemmento ,
tro da Just tca.

Entendo que o impedimento previsto no parágrafo único
do art. 107 é de natureza essencialmente administrativa,
sendo de todo aconselhável que se faculte ao Primeiro-Minis
tro indicar seu substituto eventual.

Nos casos mais graves, de morte ou renúncia, o projeto
j a dá a certeza desejada pelo ilustre Autor da proposta,
quando, em seu art 105. 2., estabelece como sucessor do
meira-Ministro o titular da pasta da Justiça.

Pela rejeição

2P01665-1 JOVANNI MASINI PMDB
**"'****** PARECER ***"''''***'''

A presente emenda propõe Que sej a , o Pres1 dente da Re
públ ica, autorizado a destinar investimentos de capital es
trangei ros aos setores de transporte ferroviario, rodoviário
e h í dr-ovtár to , llad-referendum ll do Senado da República

A reserva de mercado criada pelo art. 209, visa preser
var os serviços de transportes terrestre de pessoas, de bens
e de carga aérea, dentro do território nacional Abre presce-

2P01663-4 ORLANDO PACHECO PFL
"'''''''''''''**'''''' PARECER ***"'*"'***

A emenda, visa a incluir o Vice-Presidente da República
na ordem de sucessores do Presidente da Repúbl tca impedido.

O objeto da proposta é impossível, pois o Projeto não
prevê a figura do Vice-Presidente.

Pela rejeição

2P01661-B ORLANDD PACHECO PFL
********* PARECER *********

Através de proposta de modHicação do art. 91 do Projeto
busca o nobre Autor da Emenda instituir o cargo de
Vice-Presidente da Republ rca.

Ocorre que o cargo de Vice-PreSldente da Repúbl tca é
estranho ao sistema parlamentarista, que foi a opção
vencedora no seio da Comissão de Sistematização, encampando a
proposta constante do Anteprojeto de Constituição. De
esclarecer, ainda, que no s t tema presidencialista,
tmpr-esctndtvet é a existência desse cargo, a fim de que na
falta do Presidente, por morte, renúncia ou perda do cargo,
não fique acéfala a chefia do Governo, com os transtornos_que
de tanto decorrem No sistema parlamentarista esse perigo
tnex rst e em razão de ser o Presidente apenas o Chefe do
Estado, sendo do Primeiro Ministro_o comando do Governo

Pelas precedentes razões, somos contrário á aprovaçaõ da
Emenda

2P01660-0 MANOEL MOREIRA PMOB
*"'******'" PARECER *********Com a presente Emenda que dá nova redação ao artigo 90,

pretende o i tustr-e const t tumte "instaurar o Sistema do
Presidenciallsmo Parlamentarizado, para evitar os erros do
Presidencialismo Imperial. Para isso, propõe seja o Poder
Executivo exerctco pe l o Presidente da Republ í ca, com o
auxí 110 do Primeiro Ministro, dos Ministros do Estado e do
Conselho de Ministros U

Embora contenha um avanço ao introduzir o Conselho de
Ministros como um ente do Poder Executivo, sua subordinação
do Presidente da Repúbl tca faz dessa uma instituição meramen
te homologatória.

Inobstante os argumentos da justificativa, a proposição
deve ser reJeitada nos termos do Projeto Constitucional A.

Pela rejeição.

Governo, sem eliminar, entretanto, a figura do Prime'ro-M~

n i st r-o, que se torna seu principal auxiliar.
Seu autor just1fica a proposição com ° entendimento de

que a conpat ênc i a do Presidente da República e perfeitamente
compat ive t com um sistema de pr-es í denc iat í smo parlamentariza
do

Em Que pese as louváveis intenções do autor. não podemos
apoiar a emenda apresentada, uma vez que julgamos ~ proposta
parlamentarista constante do Projeto de const í tutção como a
que l a Que melhor ccr r-asponde às necessidades e anseios atuais
da nação brasi i etr-a.

Pela rejeição..----------------------------------------------------------------------------



Pela aprovação, nos termos do parecer à Emenda número
2p00684/1.

------------------------------------------~---------_...----------------------
2P01674-0 DELIO BRAZ PMDB
********* PARECER *,.,***** ......

A Emenda prevê a eleição de cinco Senadores em cada Es
tado e no üí st r t to Federal, com mandatos de o í t o anos, sendo
a representação renovada de quatro em quatro anos, al ter-nada
mente, por dois e três quintos.

Para o aumento do número de Senaoor-es , alega a "comple
xidade cada vez mais crescente dos problemas cuja solução in
cumbe ao Senado Federa lU

O número atual de Senadores parece-nos mais do que sufi
ciente

Pela rejeIção.

2P0167S-B DELID BRAZ PMDB
********* PARECER *********

Entende o nobre autor da emenda. se depreende da nova
redação proposta para o 10. do art 91 do Projeto, que de
verá ser proclamado eleito o candidato á Presidência da Repu
blica "que obtiver, em mais da metade das Unidades da Federa
ção, a maioria absoluta dos votos. não computados os em bran
co e os nulos H

Justifica o nobre proponente da emenda sua iniciativa
sob o argumento de que a redação proposta atende mais fielmen
te ao pr tncvp to Federativo eis Que o candidato escolhido o
seria pela mator i a da Federação e não pela maioria do eleito
rado. o que não refletiria a decisão como da Federação,o que
seria imperioso.

Não há, contudo, como acol nar- a presente proposta, face
ã prevalencia do posicionamento fixado no parecer por nós da
do incidentemente sobre a Emenda coletiva NO.2POO1345/7 , para
o Qual remetemos a atenção dos interessados na marer-ta

Somos. assim, pela Rejeição da Emenda.
Pela Rejeição

2P01676-6 DELIO BRAZ PMDB
**"'****"'* PARECER *********

O fenômeno da conurbação constltul o conjunto formado
por uma cidade e seus subúrbios, ou por cidades reunidas, que
constituem uma saquênct a , sem, contudo, se confundirem.

No Brasil, esse conjunto de cidades reunidas 56 ocorreu
na região que tem como núcleo a cidade de São Pauto e mais
Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e D1a
dema Esse fenômeno ur-bam st tco ocorreu com mun tc'ip tos de um
mesmo Estado, mas pode ocorrer. no futuro. com muntc tptos de
Estados diferentes.

Já o caso das regiões metropol t t anas ou das mtcr-or-eqt 
5e5, prevlstas no art.216 do Projeto de Constituição, são
constituídas por agrupamento de município 11mHrofes ímanados
na execução de funções públ tcas de interesse metropol itano ou
microregional.

Como se observa, o legislador constituinte ao dar compe
t ênc í a aos Estados para criar regiões metropol f t anas ou micro
regionais não cogitou da inclusão, nossas entidades. de muni
ctp íos de outras unidades federativas, como pretende a emen
da. mesmo ocorrendo a hipõtese de tais muntcf ptos fazerem par
te integrante da mesma comunidade sócio-econômica, o que ain
da não ocorre no Brasi 1, mas que pode ocorrer num futuro remo
to.

Há ainda a considerar. que uma série de incompreensões
e de interesses que possivelmente passam a ser contrariados ,
vêm entrando, no paj a , O processo de implantação das regi 
ões metr-opot itanas, notadamente das já tnst ttuí das , todas
const rtutoas , em cada Estado. com munic~pios do próprio Es
tado.

Ora, se as regiões metr-opot itanas criadas em cada Es-
tado. com municip10s do próprio Estaelo, desde 1973, não canse
guiram nesses 14 anos, sua implantação, continuando acéfa 
las, sem qualquer atividade de ordem prática, par falta de
decisão, por contrar1ar interesses pot t t tcos e fundamentalmen
te, pela ausência de competência dos poderes const t tutocs , A
tnc lusão de municípios de outros Estados tornaria a questão
ainda mais complexa e .qut ça, insolúvel ..

Por tais razões, opinamos pela rejeição da emenda.
Pela rejeiçaõ.

2P01677-4 NAPHTALI ALVES DE SOUZA PMDB
********* PARECER *"'*******

A Emenda visa alterar o 30. do item XXIX do art. 70.,
do projeto de Constituição.

O autor just1fica que a pro1b1ção da intermediação de
mão de obra resultaria em desemprego.

Na verdade. a Emenda contraria o dispositivo contido no
projeto. Que veda a intermediação remunerada de mão de obra
permanente, ainda que mediante locação, salvo os casos pre-
vistos em Lei". .

Ante o exposto, somos pela rejeição.

2PD1678-2 NAPHTALI ALVES DE SOUZA PMDB
******>to** PARECER *****'h**

A pr-esente emenda visa acrescer ao "caput" do Art. 28 do
Ato das üí spos í ções Constitucionais e Transitórias a expres 
são' "e no Centro Oeste 11

Louvável é a preteensão do seu Autor. vez que grande
parte do Centro Oeste brasileiro, sofre os_mesmos problemas
de i rrigaçâo que tem o Nordeste.

Foi também acolhida emenda correlata, que dá forma mais
exer ~c1ta a essa distribUição Cfe recursos. Recomendamos,
pauis, a fusão

O parecer é pela aprovação.

2P01679-1 NAPHTALI ALVES DE SOUZA PMDB
********* PARECER *********

A presente emenda obj et tva mod1ficar o item XIII do art.
7. no sentido de eliminar a especificação da duração da jor
nada especial de trabalho para turnos de revezamento

Concordamos com o teor da pt-opcs tção, uma vez que é me
lhor remetermos a duração da jornada especial de trabalho pa
ra o acordo entre os interessados ou por lei ordinária que a
regulamentará.

Ante o exposto, somos pe1a aprovação.
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2P01660-4 AFIF DOMINGOS PL
*******"'* PARECER *********

A Emenda em tela acrescenta Artigo ao Titulo VI do
Projeto, determinando que os valores limaes dos abatimentos
e deduções. admitidos em lei. para determinação do imposto de
renda devi río , assim como as tabelas para o cálculo do imposto
devido na fonte, sejam anual ou periodicamente corrigidos, no
mínimo. pelo índice de correção monetária oficial, sob o
argumento de que devem ter atualização idêntica à do imposto
a pagar, a fim de que se evite o aumento 1ndireto da carga
fiscal.

Trata-se. ev i darrtement e , de mat er í a pertencente ao âmbito
da Legislação Complementar ou comum, por isso que o Art 172
do ProJeto dispõe caber à lei complementar Hestabelecer
normas gerais em matérias de legislação tributária,

especialmente sobre (lII); a) definição de tributos e de suas
espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados
nesta Constituição, dos respectivos fatos geraelores. bases de
cálculo e contr tbutntes".

Pela rejelção

2P01681-2 AFIF DOMINGOS PL
********* PARECER *********

Pela rejeição. Pretende o nobre autor da emenda introduzir
no caprtuto do S1stema Tr1butário Nacional, dispositivo pre
vendo a impossibl1 idade de a base de cálculo do rmpos to sobre
a propriedade predial e territorial urbana ser corrigida,
anualmente, sem prévia autorização legislativa, além do 1imi
te reSUltante da aplicação do índice de correção monetária
f1xado pela União.

Trata-se de simples detalhamento do princípio da legal ida
de tributária, consagrado no inciso I do art. 177 do Projeto,
matéria objeto, aliás. de preceito do CÓdigo Tributaria Na
cional em vigor e de remançosa. jurisprudência do Supremo Tr1
bunat Federal, que asseguram em sua plenitude a intenção do
autor

A técnica legiSlativa não recomenda que a Constituição es
tabeleça o pr tnctp to e, ao mesmo tempo. explicite sua aplica
bilidade às diversas situações par t icut ar-es ou individuais

Para atender ã pr-eocupação que a emenda traz à 1UZ, o Pro
jeto prevê a comoetêncta da União par-a, mediante le1 comple
mentar, "regular as limitações constitucionais ao poder de
tributar" (art. 172, 11).

Esta é a posição da Relatoria, louvando a atuação do i lus
tre const ttutnte.

Pela rejeição.------------------------------.._---------------------------------------------
2P01682-1 RITA FURTADO PFL
********* PARECER *********

Pela rejeição nos termos do parecer oferecido à Emenda nO
2000SB9-2.-----------------------------------------------------------------------------

2P01683-9 RITA FURTADO PFl
****:t:**** PARECER *********

Através de nova redação para a al i nea a do item Xl do
art. 23, pretende esta Emenda assegurar como da competência
da União a exploração direta ou mediante concessão,
autorização ou permissão, dos serviços de telecomunicações.

Na justificação, afirma a autora que o conceito de
telecomunicações abrange qualquer telecomunicação incluindo
radiodifusão e transmissão de dados Diz, ainda, Que o
conceito de serviços de telecomunicações abrange, da mesma
forma, serviços em todos os n~ve's, isto e, nlvel nactonai ,
interestadual. internacional e municipal, justificando-se
assim a redação proposta.

Pela rejeição face à aprovação das Emendas ns
2P-00772-4 e 2P-002DS-6.

2PD1684-7 RITA FURTADO PFL
********* PARECER *"'*******

A Emenda em exame pr-opõe a supr-essão do inciso III do
art 257 que determina que as emissoras de rádio e televisão
promoverão o desenvolv1mento integral da pessoa e da
sociedade, observado o o principio da "complementaridade dos
sistemas públ f co , privado e estatal"

Juga a autora da proposta que se desconhece qual seja a
deflnlção d~ sistema públ í co de radiodifusão, distinto de
sistema estatal de radiodifusão tntr-oduz tco neste artigo.

D1scordando do entedimento expresso na Just rt tcação
somos pela manutenção do texto do Projeto

Pela rejeição.----------------------------------------------------------------------------
2P016BS-S RITA FURTADD PFL
********* PARECER ******"'**

A Emenda, modificando a redação do inciso XII do ar-t tço
56, que trata das atribuições do Congresso Nacional no exer
cicio de sua competênc1a legislativa, suprime as expressões
"de radiodifusão" e "comunicação de massa". O autor entende
oue a expressão HteJecomunicações" é mais abrangente. Julga
que a legls1ação sobre "comuntcação de massa" pr-essupõe a
idéia de intervenção governamental no setor

Com objet tv tdade , trata-se de competência do Congresso
Nacional para dispor sobre essas matérias, nada tendo a ver
com 1ntervenção estata1•

Pela reje1ção.

2P01686-3 FÁBIO FELOMANN PMDB
********* PARECER *********

Propõe a Emenda a supressão do artigo 271 do Projeto de
Constituição da Sistematização.

Em sua justificação, argumenta o eminente Constituinte
não ser de boa técnica legislativa a distinção entre f ndtos
aculturados e nãc-acui tur-acos , De fato, não podemos deixar de
concordar que a ap l i cação do artigo 271 defrontar-SE-ia com
o abstáculo de definir com Drecisão suficiente o significado
da expressão "indios com elevado estádio de aculturação".

Além disso, concor-damos 19ualmente que os direitos
especiais garantidos aos 'indios são imanentes à sua condição
de portadores de identidade cultural própria. Evidentemente,
cessarão aqueles direitos no momento em Que deixe de existir
tal pacul tar tdade ,

Conquanto não tenha sido esse o objetiva Que inspirou a
inclusão da. norma. no projeto de conat t tu tção , estamos de



acordo que o artigo 271 poderia terminar dando abrigo
constitucional a políticas ass tmstactontst as , Estudos na
área das relações interétnicas têm demonstrado Que DOl rt tcas
de assimilação forçada terminam por assumir a configuração de
ameaça à existência dos grupos minoritários, os quais, diante
disso, reforçam os laços que mantêm a sua identidade étnica,
impondo dificuldades às relações entre as diferentes etnias.

Flnalmente, julgamos oportuna a referência às práticas
de incorporação coercitiva de ~ndios à sociedade envolvente,
às quais O artigo 271, em que pese não ser esse o seu ~

pr-opos í to , implicitamente viria coooestae .
Assim, considerando a justeza dos argumentos expendidos,

somos pe 1a aprovação da Emenda.
Pela aprovação.

2P016B7-1 FÁBIO FELDMANN PMDB
********* PARECER *********

A Emenda, de autoria do Deputado FábiO Feddmann, da nova
redação ao paragrafo 4. do antigo 45 do Projeto

Garante a Emenda a vai idade de quatro anos para os con
cursos e o otr-e tto do candidato aprovado não ser preterido e
de uma vez convocado por edital, dispor de prazo razoável pa
ra a posse

A limitação do prazo dos concursos, alega o autor, é ne
cessár 1a á renovação dos quadros, cent ro dos padrões da mo
dernidade, não se justificando a prorrogação indefinida de
concursos, realizados dentro de padrões e regras superadas

A Emenda merece acatamento, observando-se a redação que
foi dada ã de autoria do Senador Almir Gabriel, que trata do
mesmo assunto

Pela aprovação, com a redação supracitada.

2P016BB-O FÁBIO FELDMANN PMDB
**01<*"'* 1<** PARECER *********

A Emenda propõe a modificação da at tnee "a". do Hem
XXII. do art. 23 do Projeto de Const í tutção

De acordo com o Projeto, compete à União explorar os
serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exer
cer monopol la estatal sobre a pesquisa, a iatr-a, o enr-ecuect
menta e reprocessamento, a industrialização e o comercio de
minérios nucleares e seus der ivados , atendidos os requisitos
que tno ica, dentre eles os expressos na at inea lia" . toda
atividade nuclear em território nacional somente será admiti
da para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Na
nacional.

Com a Emenda em estudo, acrescentando-se à a l ínea "a" o
seguinte "vedando-se a importação, transporte, armazenamen
to e fabricação de artefatos bélicos nucleares"

Em nosso ent ender, o obj et 1vo da Emenda j á se encont ra
atendido na forma do Projeto. Opinamos pela rejeição da Emen
da

Pela rejeição.

2P016B9-B FÁBIO FELDMANN PMDB
********* PARECER **"'******

A Emenda propõe acréscimo de a1 ínea ao t t em XXII, do
art 23, do Projeto de Constituição, pela qual se proíbe, no
território nacional, a instalação e funcionamento de reatores
nucleares para a produção de energia elétrica, exceto para
fina\1t:1ades cient\ficas

Em bem fundamentadas justificação, o Autor deixa eviden-
te sua principal preocupação, com a segurança e a saúde da
população.

Considerando os disposa,v05 contidos no Projeto refe-
rentes a direitos e garantias fundamentais, atividades nucle
ares e defesa do meio ambiente. entendemos que os objet ívos
da Emenda estão assegurados.

Assim, concj utmos pela reje'lçâo

2P01690-i RAIMUNDO BEZERRA PMDB
*"'**"'**"'* PARECER **"'****"''''A Emenda propõe a alteração do vrem VII, do 10., do

art. 262, do Proj eto de Const 1tui ção , que se refere ao meio
ambiente

De acordo com a redação do Projeto, incumbe ao Poder PÚ
bl tca "proteger a fauna e a flora, vedando, na forma da lei,
as práticas Que as coloquem sob risco de extinção ou submetam
os animais a crueldade".

Na forma da Emenda, incumbe ao Poder PúblicO -pr-otecer- a
fauna e a flora, vedando. na forma da lei, as práticas que
coloquem as espécies sob risco de extinção ou submetam os
animais a crueldade".

Com efeito, a Emenda confere maior clareza ao texto.
concturmos pela aprovação

Pela apr-ovação,

2P01691-0 RAIMUNDO BEZERRA PMDB
... "'***"'* ... * PARECER *********

A emenda propõe a alteração do artigo 262. 10, item
lI!, que se refere a meio ambiente, no sentido de acrescen
tar-lhe a determinação de que a alteração e supressão de es-.
paços territoriais especialmente protegidos somente sejam per
mit ida~ através de lei.

Sugerida pela Socledade Brasllelra de DireHo do Meio
Ambiente e pela Sociedade Brasl1eira para o Progresso da Ciên
c ta , a emenda tem por f1nal1dade evitar a mut t taçâo de ãreas
protegidas por simples decreto.

conc rutmos pela aprovação da emenda
~----------------------------------------------------------------------------

2P01692-B DIRCEU CARNEIRO PMDB
********* PARECER **"'******

A Emenda ora em análise propõe seja suprimida a expres-
são" duzentos e c trmuent a metro quadradas ", do Art 215,
substituindo-a pela expressão" até um lote"

Considera que os chamados "loteamentos clandestinos" ou
"condomínios horizontais" formarão o grande universo de apli
cação desse oispos í t tvo.

Destaca-se a preocupação do nobre Constituinte que a
apresentou em universalizar 05 benefícios desse ar-ttco, reme
tendo a definição dos 1imites dessas áreas às legislações es
tadual e municipal

Ressalte-se, porém. a inconveniência de se deixar a car-
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90 das decisões locais eSSB parâmetros que podem motivar in
teresses escusos e pressões desaconselháveis.

O objetivo do texto constitucional é estabelecer um pa
orão absoluto, considerando-se também, que, segundo 'o Direito
ur-baní st rco Brasllelro. um lote de 250m2 comporta razoavel
mente a habitação de uma famn ia, obedecidos os recursos de
terminados como índices normativos

A Emenda deve ser, por conseçutnte , rejeitada, 'observan
do-se. finalmente. os termos do Art 213 da Emenda .cotat tva,
a qual rat ifica a área de 250m2.

2P01693-B DIRCEU CARNEIRO PMDB
***"'***** PARECER *********

Um plano ur-eantst tco deve ordenar, desde loggo, o pro
cesso de cresclmento da cidade, orientando-a, com detalhes
em sua expansão e em seu desenvolv1mmento integrado.

Dal, a elevada obj et tvtdade da presente proposta. ao
mandar eliminar, do "caput " do art.2l4,a expressão "com mais
áe cinquenta mi1 habitantes lt Aceita a modificação, a or-oena
ção da cidade, expressa em plano ur-oanfst tco , aprovado por
lei municipal, tornar-se-á obrigatório para todos nessas ctda
des , i ndependente do número de habitantes que cada uma possu
a .

é: fundamental , e mesmo tndtspensávet • que haja a ade
quada distribulção espacial da popul ação e de suas at tv tcades
econômicas, a conveniente despos tção dos equipamentos urbanos
e comunitários, bem como a integração e a complementariedade
das atividades urbanas e rurais de nossas cidades. Somente
assim poderá haver acentuada melhora na qualidade de vida do
homem urbano e o cumprimento dos objetiVOS do cesenvotvtmento
urbano

Com a aceitação da proposta, não temos dúvidas, nossas
cidades poderão constituir. em médio prazo, local adequado ao
bem estar do homem.

A iniciativa apresenta indiscutível mérito e deve mere
cer a indispensável acolhida dos Senhores Constituintes.

Pela aprovação.

2P01694-4 DIRCEU CARNEIRO PMDB
**"''''***** PARECER "'****,jI:***

Rejeitada, em face dos termos dO parecer exarado da emenda
numero1776-2

2P01696-2 IBER~ FERREIRA PFL
********* PARECER *********__________________~~~~_~:~:~=~~.:_:~::_~_~~~~~~=~~_~~_: ~~~:_~~.:_:e~2~2~ ::_2 _
2P01696-1 IBER~ FERREIRA PFL
***"-****'" PARECER *********

A emenda objetiva assegurar 'às microempresas e as empre
sas de pequeno porte isenção de impostos sobre o patrimonio,
a renda e seus serviços, nos níveis Federal, Estadual e Muni
c tpai .

O ar t 211 do projeto de ccnst í tutção tem impllclto as
restrições de diversas natureza Que afligem esse segmento e
conômico, e que não são compat ive í s com sua importância eco 
nõmica, o que o faz definir um tratamento diferenciado,
inclusive no campo tributário, a lhe ser dispensado, conforme
legislação complementar

A prévia isenção tributária, de forma abrangente. e in
dependente das caracteríscas da organização dos mercados em
que se localiza a microempresa, de seu setor de atuação, de
sua região. pode constituir-se numa pol H1ca inadequada à sua
promoção A heterogeneidade setorial, a diversidade regional
são fatores substantivos para a demarcação dos fundamentos e
instrumentos de uma pol í t tca de apoio e desenvolvimento ás
empresas de pequeno porte

Alem do mais, a isenção tributária, automática, prévia e
abrangente,como pretende a emenda, extr-apola o contexto de a
poio e promoção desse segmento produt tvo, condicionando-se as
Questões relativas às finanças públicas e à justiça social.

Pela rejeição.------------------------------------------------------------------------_..-....
2P01697-9 FAUSTO FERNANDES PMDB
********* PARECER *********

A inclusão da expressão "inclUsive mediante concessão de
tncent ívos r t sca ts "«, em nosso entendimento não é oportuna. A
extensão ou não de incentivos fiscais ao aporo e estimulo da
do pelo Estado .ao associativismo deverá ficar a cargo da pr-ó
pr1a 1e1 ord1nar1a a qual, no momento de sua elaboração. exa
minará a oportunidade e a necessidade disso.

Pela rejeição.
---------;;~~~~ã=7---------;R~~~ís~~-~~~;:H~------------------------;;;:-------

"'******** PARECER *****"'***
Busca a Emenda modificar a redação constante do 20 do

artigo 182 do Projeto. para excluir da tr tbutação do imposto
sobre a Renda o~ proventos de aposentadoria e da reforma.

Tal exclusao criará priVilégios a determinada cateçor-t t;'•

de contribuintes, o que fere a orientação que presidiu a es
trutura trlbutária proposta.

Pela rejeição
----------2PD16gg=S---------3DsCFREIRE-----------------------------PMDã-----

********* PARECER *********
Propõe a emenda modHlcar a r-edação do Art 63 do Ato

das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias deter
minando que "na criação de Estado, a União assumi rã o~ encar
gos referentes à d,v1da 'Interna e externa, nunca inferior a
~~;dg~r~~:If~xcederem a capacidade de endiVidamento da unidade

Entendemos que á emenda representa privllégl0 que não
tem qualquer sustentação, beneficiando a- unidade Primitiva.
Se há condtçoões para a criação de um novo Estado, subenten
de-se haver também vi ab t t tzação admtnt str-at tva-r tnance t ra de
ambas as unidades derivadas. A emenda contraria as normas a
dotadas pelo Relator.

Pela rejeição.
---------;;~~7;;;;=;---------~~sé-FR~í~-------------------------'----;;~ã-----

****"'*"'** PARECER *********
Considerando as condições da Região Centro-Oeste que

facllitam a irrigação e as poss ttrí t tcades de aproveitamento
:~~~â~a, conforme j uat tf' tca o autor, somos favoráveis a esta



A respeito da matéria, foi aprovada pelo Relator emenda
expt tcí tanoo a forma pela qual serão apl tcaoos e distribuídos
os recursos. Recomendamos a fusão.

O parecer é pel a aprovação.-----------------------------------------------------------------------------
2P01701-1 JOS~ FREIRE PMDB
****"'... "''''* PARECER ...********

Pretende o autor ressalvar "os que haj am exercido mandato
e let tvo", nos casos de inelegibilidade de que trata o 90 do
ar-t 16

Entendemos que a redação do citado dispositivo está com
pleta e se adapta melhor aos objetivos perseguidos pelo dese
jo

Pela rejeição.

2P017D2-9 JONIVAL LUCAS PFL
***.***** PARECER *********

Não é da natureza da norma constitucional descer ao
detalhamento de planos e programas, assim como de seu
custeio O objetivo perseguido pelo ilustre Constituinte bem
poda se viabilizar. "oportune temporel! através de lei
ordinária especHica.

Pela rejeição

2P01703-7 S~RGIO BRITO PFL
***.*.*** PARECER *********

A emenda tem como objetivo alterar o percentual de 47Yo
para 63" do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda
e sobre produtos industrial tzados que a União entregará a Es
tadas e Municipios, sendo que 20% ao Fundo de Participação
dos Estdos, Distrito Federal e Territórios, 40% ao Fundo de
Participação dos Munic~pio5 e 3% ao setor pr-ouut tvo das Re
giões Norte, Nordeste e Centro Oeste. Altera ainda, a redação
do art. 13 das Disposições Gerais e rr-ans i tór tas , para ante
cipar o in~cio da vigência dos novos percentuais daqueles
fundos.

Votamos pela rejeição da emenda, nos termos do parecer
da Emenda número 2pOO167-0

2P01704-5 S~RGIO BRITO PFL
.***".**** PARECER *********

A Emenda em apreço tem por objetivo modificar redação do
parágrafo 20. do art 244 do Projeto de Constituição,
acrescentando-lhe os incisos I e 11.

A nova redação dispõe sobre os limites de idade na
pré-escola e no ensino fundamental, ambos de responsabilidade
municipal; no ensino do 20 grau, de responsabilidade dos
Estados e do Distrito Federal, será aplicado, de seus
respectivos orçamentos, valor acima de 25% Ainda segundo a
proposição, à União compete o desenvolvimento de todo o
ensino superior, permitida a concessão de bolsas de estudo
através de Faculdades privadas.

A proposta, em nosso entender, em nada melhora a redação
original, sobretudo considerando Que os 1imites de idade
poderão alijar das escolas aqueles que se encontrarem
defasados na faixa etária obrigatoriamente escoj ar-t eavet . Por
outro lado, no momento em que se fez uma reforma tributária,
descentralizando recursos, não pode haver centralização de
despesas.

Pela reje1ção

2PO1705-3 S~RGIO BRITO PFL
"'****"'*"'''' PARECER ***"'*****

A emenda apresentada pelo ilustre Constituinte SéRGIO
BRITO pretende dar nova redação aos incisos IV e V do ArtigO
23B do Projeto de Const t tu í ção

No inciso IV ad í ta a expressão "assim como a formação de
pessoal técnico para o atendimento nas diversas áreas de
reabilitação e educação e.special M Ora, ao n0550 ant encer-. se
o texto Mandamental prevê a habilitação e reabi 1 t t ação das
pessoas portadoras de def1ciência, IPSO FACTO, está provendo
também os meios para se alcançar o des rder-ato , tornando-se a
expressão aditada ociosa.

Quanto ao inciso v, pretende garantir um benefício men
sal de dois aa'l ár-f ca m'intmos, o Que, embora generoso poderá
sobrecarregar os recursos d t soonvve t s impossibilitando, na
prática, a execução da medida. Cremos que um salaria m'irrtmo
já se constitui numa considerável conquista a, se parece pou
co, 'é pela condição circunstancial de hoje, quando o salário
m~ ni mo não consegue prover as necess idades míni mas das pes
soas, objetivo para o qual fOi criado

Face ao exposto, somos pela rejeição da emenda.
-------------------------""1.---------------------------------------------------

2P01706-1 BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
******."'* PARECER ."'*******

Emenda modificativa do art 48, que dispõe sobre atual i-
zação de proventos de servidores públ tcos ,

A proposta é restritiva. O projeto é mais abrangente a
esse respeito e contempla uma gama mais ampla de hipóteses
pass tve ts de ocorrência

Pela rejeição.
---------------------------------------------------------~-----------------

2P01707-0 JOS~ LINS PFL
***"''''**'''* PARECER *********

A Emenda em referência acrescenta ar-t mo ao cacrtuto I,
do Sistema Tributário, determinando que "nas áreas de sua

jurisdição e competência, a autoridade fiscal tem precedência
sobre as demais, em tudo que interessar à Fazenda Nacional",
sob o argumento de que é necessar ta a definição da nter-ar-ouí a
quando vár i as autor i caces devam exercer sua ação a um mesmo
momento, a fim de evitar confl í to de jurisdição e com
petência.

O dispositivo proposto é genérico e Indefinido ao extre
ITK), admitindo inúmeras interpretações, sendo desaconselhavel
sua acolhida.

Ademais, o próprio Capitulo I, Seção I, Artigo 172, de
termina que cabe à lei complementar, entre outras matérias,
"o í spcr- sobre conflitos de competência, em matéria tribu-
tária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Munic~pios"

Pela rejeição.
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2P01708-8 DOMINGOS JUVENIL PMDB
********* PARECER *****"'***

A emenda retira ao texto do art 200 diversas expressões
- lIem caráter permanente, exclusivo e incondicional 11, bem as
sim lIdireta ou indireta", enquanto substitui a locução "pes
soas nsicas l

' por "br-as t tetr-cs».
Na medida em que deixa de qualificar e caracterizar o

controle cect sor to e de capital votante, longe de simplifi
car, vul nera a intenção do texto original. O mesmo ocorre ao
elidir a expressão "direta ou tndtr-eta" referida à titulari
dade na empresa.

O rigor da redação, ainda que aparentemente excessivo, é
neceseér-to, tendo em vista o objetivo que informa o Projeto
de Constituição, também para a consecução de um pr-mcrpto
fundamental, o da soberania nacional, embora contemple igual
mente a participação do capital estrangeiro, admitindo no in
teresse nacional e disciplinado na forma da lei

"Pessoas f'sicas" é prefer~vel, por abrangente e respei
tar situações defensáveis.

Pela rejeição

2P01709-6 DOMINGOS JUVENIL PMOB
"'******** PARECER *********

O objetivo da presente emenda é acrescentar ao 10. do
Art 135 do Projeto de ccnst t tuí cão liA" a expressão "de car-
reira" .

Tal expressão já encontra-se contemplada na emenda no
2P01573-S, que acresce um parágrafo à aquele artigo.

Portanto é valida a emenda e somos pela sua aprovação.

2P01710-0 VALTER PEREIRA PMOB
********* PARECER *********Emenda ao 20. do art 46, restringindo o sem âmbito á

aposentadoria por tempo de serviço
A proposta tem caráter contrário ao esmr-t tc do Projeto,

o qual se mostra consentâneo com os anseios moralizadores da
sociedade brasi 1ei ra

Pela rejeição.

2PD1711-B VALTER PEREIRA PMDB
********* PARECER ****"'****

Supr i ml nco-se a a1\ nea XV do Art. 26, a redação propos-
ta para o inciso I do art.37 fica. exemplificativa na porção
"sobre direito ur-cantst tco e parcelamento do sorov e inócua
na parte -r-essa tvaoa a competência da União e dos Estados"

Pela reje1ção.-----------------------------------------------------------------------------
2P01712-6 VALTER PEREIRA PMDB
********* PARE=CER *********

O t tust r-e const í tutnte VALTER PEREIRA pretende
introduzir no art 87 CIo projeto Constitucional as seguintes
alterações

I) - a composição do tr tnunat de Contas da União passa a
ser de doze Ministros, ao invés de onze como previsto no
Projeto,

lI) - a escolha de cidadãos para exercer o carga de
Ministro do Tribunal de Contas da União deve racair naqueles
com os pré-requisitos mencionados no Projeto, além de
possuirem esses experiência profissional de, pelo menos, dez
anos,

lU) - dois terços deverão ser indicados pe í os órgãos
orrc ta ts de representação de classe; e

IV - a composição do orgão será renovada a cada quatro
anos A elevação do número de Mi n1st ros de onze para doze e
justificada com o fato de, segundo S Exa. não ser tarefa
ract i encontrar-se os números correspodentes às
pr-ccor-c tonat toaoes das escolhas do Presldente da República e
do Congresso Nacional, já que onze não é um número divisivel
por três Ademais, visa sua S. Exa., com a emenda ora. em
apreciação, garantir participação mais efetiva da sociedade
na fiscalização dos negócios públicos, a fim de tornar estes
mais transparentes, eliminando com isso, o tráfico de
influência e outras coisas do gênero

Com a devida vênia, não entedemos que regras
preconizadas pelo distinto constituinte venham a aperfeiçoar
o nosso sistema de fiscalização financeira e orçamentária.
Pelo contrário, elas tornam li função extremamente e l t t f ata e
classista, ja que para ser Ministro o cidadão deverâ
necessáriamente ser portador de diploma de curso
universitário, de uma das áreas dos ramos de conhecimento,
quando isso não é o mais importante

Os dez anos de experiência profissional não constituem
garantia de eficiência e de zelo pelos negócios públicos.

Por todas essas razões, somos Pela rejeição da emenda.

2P01713-4 VALTER PEREIRA PMDB
"''''***'''*** PARECER *********

Visa a emenda alterar a redação da letra "a" do inciso I
do artigo 184 do projeto, r txancc o momento da cobrança com o
despacho aduanei ro

Entendemos que a redação constante da al1nea Ma
ll do item

I do artigo, 184 trata adequadamente da matéria, deixando à
lei complementar a definição do fato gerador.

Pela rejeição.

2P01714-2 JAIRO AZI PFL
****,,***'" PARECER ****"'****

Pretende o autor da emenda assegurar aos Prefeitos o di-
reito de computar em dobro, para efeito de aposentadoria, o
tempo de exercício à frente do executivo Municipal.

A nosso ver, a proposta encerra discriminação, porque, a
ser adotada, teria que ser em proveito de outros ocupantes de
cargos públicos eletivos, como, por exemplo, o Presidente da
República e os Governadores de Estado, que desempenham traba
lhos tão desgastantes e dlgnos quanto o dos Prefeitos Munlci
pais

Face ao exposto, opinamos pela rejeição cesta emenda

2P0171S-1 JAIRO AZI PFL
**"'****** PARECER *********

A presente emenda fixa em to.ne fevereiro de 1989 o tér
m1no dos mandatos dos atua í s ~refeitos, Vice-Prefeitos e Ve-



readores, eleitos em 1982, bem como dos ocupantes dos mesmos
cargos, eleitos em 1985

Entende seu autor ser tal mudança necessária pois,se os
mandatos t er-mmar-em em lO de janeiro de 1989, como previsto
no Projeto de Constituição,haverá grande dificuldade para que
o serviço financeiro consiga conciliar as contas do Município
que ficará com seu desenvolvimento aomtntatr-at rvo prejudicado
pela coincidência do último mês de mandato com o última mês
de exer-c í c io r mance tr-o

Em que pese às Iouváve i s intenções de seu autor,não pode
mos aco rar- a emenda apresentada

Essa questão será definida nos termos da emenda coletiva
no. 2pxxxxx-x

Pela rejeição.

2P0171B-9 ALUizIO CAMPOS PMDB
**"'****** PARECER *********

O objetivo desta Emenda é proibir a propaganda ou
di vu 1gação remunerada por orgãos ou ent i dades da
administração direta ou indireta que não sejam de evidente
interesse públ ico ou determinadas em lei.

Afirma o autor na justificação que a Emenda v t sa a
evitar despesas superf1 uas e coi bi r abusos na auto-promoção
dos administradores.

Trata-se de medida moralizadora que acarretará, sem
dúvi das, redução de gastos de verbas pub1 icas

Pela aprovaçãoJ ... _

2P01717-7 ALUÍZIO CAMPOS PMDB
**"'****** PARECER ********'"

Visa-se, com a presente Emenda a acrescentar lo, ao
artigo 75, com renumeração dos demais, para determinar que o
Congresso Nacional fixe o número máxttno de proposições que
cada Congressista poderá apresentar na sessão legislativa.
Preocupa-se, com razão, o ilustre Constituinte com o numero
excessivamente alto de proposições de iniciativa dos
Congressistas, acrescido dos inúmeros projetos encammnaccs
pelo Execut tvo , atualmente o autor de mais da metade de
proposições apreciadas pelo Legislativo Diz ele ser
imprescindível que o próprio "Legislativo se autolimite no
que concerne ao exer-crcto da atividade Legislativa, não só
para produzir diplomas de met hor- cuat tdade , resultantes de
apuradas análises e ponderações, como para melhor desempenhar
a importante atribuição de fiscalizar os demais Poderes,
especialmente os órgãos da administração direta e rnd tr-et a",

Embora compreenda e respeite as razões invocadas pelo
ilustrado Constituinte. delas discordo radicalmente A função
t ip t ca, clássica do Poder Legislatlvo é legislar. Pretender
Que esse Poder se auto1imite no sxer-ctcto de sua função
primordial em favor do Executivo ê, "dat a venia" diminuir
suas prerrogativas, e cassar seus d'reitos inalienáveis, é
abdicar da função para a qual foi eleito.

A má qualidade das leis não está na falta de limitação
ao poder de iniciativa do Parlamentar, mas na falta de
conscientização do seu importante papel de representante do
povo na elaboração das normas de convivência social e, porque
não di zer' , na fa 1ta de r-esronsant li dade que 1eva
Congressistas. por mero interesse e1ei tcre t ro, a apresentar
PrOjetos inviáveis e que so servem para tumultuar a atividade
Legislativa. Quando o Parlamentar se tornar conscverrte de sua
responsabilidade, teremos um Legislativo farte e atuante e
consequentemente, boas leis e excelente fiscal tzação

Pela rejeição

2P0171S-5 ALUÍZIO CAMPOS PMDB
*****"'*** PARECER *********

A emenda propõe nova redação à seção IV (Das Regiões)
do CapHu10 VII (Da Administração publica) do Título III (Da
Organização do Estado), com o propósito de dar aos Estados,
aglutinados em regiões, condições de efetiva autonomia, con
ferindo-lhes atribuições de elaboração dos planos regionais
que serão integrados nos planos nacionais e, com estes, con
juntamente aprovados, na forma da lei.

Optamos por manter a redação do Projeto, entendendo que
não fica sxc tutoa ali a participação dos organismos regio
nais na elaboração das planos regionais, porquanto serão es
tes, conjuntamente com os planos nacionais de desenvolvimento
econõmrco e social, submet rdos à aprovação do Congresso Naci
onal.

Pela rejeição

2P01719-3 ALUIZIO CAMPOS PMDB
****"'**** PARECER *********
----------~:::_~:~::~~~--~:~:_~_:~~~~:~:~-~:_:~:~~:_~~--~~~~~~~=:_-----

2P01720-7 MATHEUS IENSEN PIIDB
********* PARECER *********

A Emenda, de autoria do Deputado Matheus Iensen, dá nova
redação ao inciso I. do paragrafo 52 do artigo 60 do
Projeto

A Emenda exclui os bancos de dados das entidades
particulares da oórigação de fornecerem dados e informações
relativos ás pessoas, mediante "habeas data"

Além disso, inclui a expressão "na forma da 1e1", logo
após as pal avras "assegurar ao bras1l e t r-o"

Essa restrição última afirma o Autor, visa cercear a
utilização indiscriminada do novo instituto e facilitar a sua
utilização pelos que têm necessidade de usá-lo.

A redação proposta, porém, em nada aperfeiçoa o texto
do Projeto.

-------~:~~-~:~:~:~~:_----------------------------------------------
2P01721-5 MATHEUS IENSEN PMDB
**"''''**'''** PARECER *********

A Emenda, de autoria do Deputado Matheus Iensen, dá nova
redação ao parágrafo 20 do artigo 60. declarando que "a lei
protegerá a vida, desde a concepção" mantendo, o restante do
dispositivo a partir da palavra "primeira".

Alega o Autor que deve haver uma preocupação maior da
sociedade com a vida desde a concepção, inclusive no que, tan
ge as condições de habitabilidade, repouso e ambientais da
gestante

113

Invoca, ademais, a necessidade dessa pr-ot eçãc.matnor- uma
obrigação, como decorrência de uma lei Divina (Lev t t f co, cap
17, versic. 11 e 14)

05 acrésci mos suger i dos, af i guram-se-nos desnecessár i os,
porém, sem embargo do br r tho da justificação, em face de o
texto emendado atender de forma sintética ao preconizado na
proposição.

Pela rejeição.

2PO1722-3 MATHEUS IENSEN PMDB
*,,******* PARECER *****"'***

Pretende-se acrecentar ao art. 237 do Projeto de
Constituição parágrafo que assegure aos ministros de
confissão religiosa o direito a aposentadoria aos trinta anos
de atividade pastoral.

O pr t nc'ip to maior da concessão da aposentadoria especial
está previsto no texto Constitucional.

Dispor sobre todas as atividades que porventura façam
jus ao benefíclo é tarefa que deve competir à legislação
ordinária

Pela rejeição.

2P01723-1 MATHEUS IENSEN PMDB
ot"'>I<****** PARECER ."'* .... **.**

Emenda versando sobre o 30. do Artigo 263
Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda

No 2P 007B5-B

2P01724-0 ODACIR SOARES PFL
********* PARECER *********

A Emenda sugere acrescentar parágrafo 10 ao Art laO
264, renumerando-se as demars , para incluir dispositivo que
assegure a um dos pais de crianças na primeira infância o
direito a jornada de trabalho de seis horas seguidas, sem
pr-ej urzo de seus demais direitos

A Emenda especifica que sua v i çênc í a se extinguirá
quando da instalação das creches de Que trata o Inciso XII,
do Art igo 70

A Jus t í f tcat iva abrange um leque de motivações,
substanctacas nas benefícios que adv tr-ão , para as crianças,
de uma maior assistência paterna ou materna.

Pela rejeição, por significar a diminulção do tempo de
trabalho para os servidores em causa, com reflexos negativos
no Produto Interno Bruto.

2P01725-S HERÁCLITO FORTES PMDS
"'**"''''*'''** PARECER *********

Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no. 2p0194õ-3.

2P0172B-B HERÁCLITO FORTES PMDB
*****"'*** PARECER *********

Com esta emenda o constituinte HERÁCLITO FORTES
intenta alterar as disposições do art. 85 inciso II, do
projeto de Constituição, sentido de explicitar, no relativo
à competência do Tribunal de Contas da União, a necessidade
de exame da legal idade das 1tc í tações e dos contratos dai
decorrentes.

Com bastante lucidez. o nobre Autor detectou lacuna
deixada no texto do Projeto, o que, com propriedade. pretende
corril;lir nesta oportunidade.

E de se observar, entretanto, que a forma redaciona1
ut í 1 izada par S.Exa conduz a interpretação que foge aos
reais pr-opos t tos da emenda Com efeito, quando diz da
ccmpet ência do Tribunal de Contas da União para examinar a
legalidade dos contratos e licitações real izados pelos
órgãos púb11COS, . "ou outras irregularidades de que
resulte prejuízo à Fazenda Nacional", deixa subentendido Que
as licitações e contratos são 1rregulares. Tal anomalia
poder-á, entretanto, ser corrigida pela Comissão de Redação

Diante do exposto, somos pela aprovação da emenda,
deixando à aludida Comissão a incumbência de corrigir a
forma r-eoactcne t

2P01727-4 HERÁCLITO FORTES PMDB
***"'***** PARECER *********

O Const t t u trtt e Heráclito Fontes apr-esnt a langa e bem
fundamentada Emenda que pretende comtempl ar todo o assunto
"Cul tur-a l " Fel1smente, todas as sugestões da Autor. a ntvet
constituinte, estão presentes no Projeto. Pela rejeição da
Emenda.

Pela rejeição.

2P0172S-2 JOSÉ GERALDO PMDB
********* PARECER *********

Pela r-ej e icão, nos termos do parecer oferecido à Emenda
n 2POO153-0.

2P01729-1 FERNANDO GOMES PMDB
********* PARECER *********

A Emenda visa acrescentar ar t rqo ao Ato das
Disposições Gerais e Transitórias que dispõe sobre benefício
a ser ccncem co aos Magistrados Que, à data da promulgação da
constituição possuirem tempo de serviço para a aposentadoria
e não a requeiram

Justifica o autor afirmando que o referida benef rc to
constituir-se-la um prêmio à permanencia de magistrados
experientes.

Em que pese a alegação feita pelo proponente, não
concordamos em cr i ar um priVl1égio que coloque a classe num
patamar diferente dos dernai s servidores

2P01730-4 FERNANDO GOMES PMDB
"'*"'****** PARECER .,."..*******

O artigo 16, 30 estabelece uma nt er-ar-cuta de idades
nnntmas Que vão de trinta e cinco anos para Presldente e
Senador a vinte e um para Deputado, Federal ou Estadual,
passando pela idade de trinta anos para Governador Portanto
o o í spos t t rvo Já atende a (o t scut rve t ) necessidade de "uni
for-midade federat f va" enunciada na j ust tf i cat -va da emenda

Pela r-aj evcãc ,
--,------------------------------------------------------------------------



2P01731-2 FERNANDO GOMES PMDB
*****"'*** PARECER ...********

é objetivo da presente emenda acrescer, ao artigo 10 do
Projeto, paragrafo 9 que estipula um máximo de quatro anos
para os mandatos sindicais dos órgãos patronais e laborais e
veda a reeleição dos diretores para o pp.r~odo seguinte.

Os dispositivos, no Projeto, relativos ã atividade s tn
c tear encontram-se norteados pelo principio de livre organi
zação e consequente independência face o Poder Públ tco con
51der-amos, portanto. que questões como a duração dos mandatos
e a possibilidade ou não de reeleição devem caber exclusiva 
mente aos trabalhadores diretamente interessados, que delibe
rarão a esse respeito no processo de definição e r-eror-mute
ção de seus estatutos e regimentos

Por essa razão, somos pela rejeiç~o da emenda.

2P01732-1 DÁLTON CANABRAVA PMDB
******"'** PARECER *"'****"''''*

A Emenda proposta pelo Constituinte Dalton Canabrava,
sugere Que as rodovias integrantes do Plano Nacional Oe Via
Cão, passem à jurisdição dos Estados e Munic1pioS e dá outras
pr-cv i dénc i as.

A nosso ver, não procede tal procedimento, visto o Pla
no Nacional de Viação, que é uma lei, ser o instrumento jur'
dica nacional que normatiza toda a politica nacional de
transportes

Se o const t tumte considera que a nova sistemat1ca de
arrecadação e distribuição de tributos a ser estabelecido por
esta Constituinte, caberá então, a uma lei ordinária, absor
ver os ditamos do texto da lei maior.

Não procedem ta i s cons i derações .-----------------------------------------------------------------------------
2P01733-9 DÁLTDN CANABRAVA PMDB
>11"'.*"''''*'''* PARECER "'*"'***"'**

A emenda objetiva alterar a sistemática do ICMs do Pro 
jeto, fruto de delicada arquitetura e consenso A modifica.ção
desestrutura todo o capítulo Tributário, tornando-o inviável

Pela rejeição.

2P01734-7 DÁLTON CANABRAVA PMDB
****"'**** PARECER *"'*******

A emenda, não obstante seu expressivo apoiamento e auto
ria, não deve prosperar Trata-se de aumentar as exceções à
vedação de vtncutação de receitas a determ1nadas despesas, o
que é inaceitável

Pela rejeição.
-------2PÕ,74Õ:,---------I6SEN-PINHEIiiõ--------------------------PMÕi3--------

***••**** PARECER *.*******
A emenda altera a redação da at tnea "a" do inciso r do

artigo lBB do Projeto e do tnctso I do artIgo 13 das Dlspo
s tções Gerais e Trans1t6rias, no sentido de excluir os Ter
rltórlos da part tctpacãc no Fundo dos Estados, Dlstrlro Fe
deral e Territórios, com O argumento de que, pelo artigo 62
das Disposições Transitórias, são os Territ6r1os de Roraima
e Amapá transformados em Estados Peder-adcs ,

Julgamos procedente o pleito objeto da. emenda sob exame
Com efeIto, se confIrmado o dlsposto no ar t tpo 62 da Di'
pos f cõas Gerals e rr-anst tór ras do Projeto, r-estar-ta apenas o
território de fernado de Noronha, que tem população e área
r-eduzttü ss tmas , podendo perfeitamente na condição de ente
administrativo, sem autonomia pot f t tca , continuar sendo man
tldo pela untãc,

Votamos, pois, pela aprovação da elTlenda, desde que apro
vacas as dlsposições Gerais e Transitórias do Projeto.

._----------------------------------------------~------------------------~---

2P01741-0 FRANCISCO DORNELLES PFL
***"'***** PARECER *********

Aprovada, em face da aprovação da emenda numero 2PQOOO1-1.----------------------------------------------------------------------------
2P01742-B FRANCISCO DORNELLES PFL
****"'*.** PARECER *********

Pretende o autor que as regras do art 91 - maioria abso-
luta -, somente sejam aplicadas nos municípios com mais de
Quinhentos mil habitantes.

Entendemos que as referidas regras devem ser aplicadas em
todos os municípios, sem exceção.

A maioria absoluta Jeva ao poder o candidato da preferên
cia popular e assegura-lhe apo ío po t í t tco

Conforme parecer à emenda 850-0
Pela rejelção

------:;Pcii743:-6-------~FflÃNCrSCÕ-ÕÕRNÉLl..E'S--------------------PFC--------

*********AP~:g~: ;~~:;:*;;atamento jur'dico diferenciado para as
contribuições sociais e de intervenção no dom'i nto econômico e
as relativas ao interesse de categorias profissionais e eco
nômicas. Nesse sentido, submete as primeiras ao princípio d~
anualidade e às disposições gerais da lei complementar, en

uanto Que em relação às últimas, embora também submetidas
~o prIncipio da legalldade, atr-tbut aos respectivos órgãos de

gestã~ ~e~~~:ç~~og~~t~a~~~~~e, sem dúvlda, à pr-át tca adotada
no trato das contribuições relativas a categorias or-or t ss to
nais ou econômicas, em relação às quais é aconselhável tenham
as entidades r-esponsévers certo grau de autonomia de ação.

Trata-se, portanto, de memca que vem aperfeiçoar o dta
positlvo orIginal.

----------------~:~~-~~~~~~~~~-----------------------------------------------
2P01744-4 OSVALDO COELHO PFL

*********AP~:~~: ~~~*;;~~;44-4 propõe redação pela Qual a lei
trlbutarla somente se aplica a par t tr do lnlcl0 do per-todo em
que ocorrerem os elementos de fato nela indicados como compo
nentes do fato gerador ou determinantes da base de cátcutc.

A proposição amplia o pr-tnc'ip to da rr-r-etr-cat tv ttíaoe da
lei quando se tratar de matéria tributária

Segundo a Emenda, para Que uma lei de natureza fisca~
tenha aplIcação não basta ter sido pubt tcada antes da ocor
rêncla do fato gerador de tr-Ibuto Ela deve anteceder ã ocor
rência de quaisquer fatos nela descritos como componentes da

hip6t~~ec~~t~~C~~~g~f6sda~~m~ imposto de renda, por exem
plo, a lei somente teri~ aplicação num exer-crcto se houvesse
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s í do publicada pelo menos um ano e um dia antes desse exer-ct
cio

Como se vê, a Emenda posterga em demasia a aplicabilida
de de norma com evidentes pr-ej utzos para o Tesouro.

Por essa razão proponha a sua rejeição.

2P01745-2 RUBEM MEDINA PFL
***"'****'" PARECER **"''''*****

Quer a Emenda criar na competência da União o Imposto
sobre metais nobres e pedras preciosas, prevendo sua
~~~~g:~~~ão~rna única vez e a distribuição do produto de sua

Assim, 60% ( sessenta por cento) para os estados e

~~~~~~~~o~~d;~~ia~e~~~db ~~i~~~u~~sc~~~~n~e~~~~ ~seles
alocados

, ~ justificada a cr í acão do t r tbuto tendo pr-eserrta as
consideráveis riquezas minerais do Pa i s e sua racional
exnloração

Pela aprovação, com a redação da Emenda coletiva já
aco lntua

2P01746-l HUMBERTO LUCENA PMDB
*****"'**'" PARECER *****.***

A Emenda em referência acrescenta artigo ao r rtuio IX do
Projeto, determlnando que "a Unlão lnstHulrá, com base na
competêncla pr-ev í st a no art. 174 desta Const t tuf ção, Imposto
cuja receita será destinada a custear os projetos de ir-
rigação do semi-árido do Norr;ieste ll

, o qual será extinto
quando integralmente atendidos os objetivos de sua criação,
sob a justificativa de que com ela busca-se "so tuc tonar- a
tormentosa e desesperadora situação do semt-ar tco do Nordeste
Brasileiro, tão maltratado pela incidência das secas
periódicas", com a destinação de novos recursos à irrigação
das terras ali localizadas, cujo gr-ande problema é a carência

de verbas.
Em primeiro lugar, o artigo 196, IV, do Projeto, veda a

"Vinculação de receita de impostos a órgão fundo ou despesa 11

com as ressalvas que indica
Ademais, se fosse o caso, o imposto deveria, desde logo,

constar da discriminação constitucional de competências
tributárias na seção própria, pois o que se pretende
permanente é a competência, sendo os respectivos tributos
cr í ados , alterados ou extlntos pela legIslação or-dtnár ta

Pela rejeIção.

2P01747-9 HUMBER7D LUCENA PMDB
*****"'*** PARECER *********

Emenda ao 20. do art. 45, especificando Que o regime
jur1dlco .1\ tratado deve ser estatutár-to , conforme estabele
cido em lei.

A proposta limita por antecipação a capacidade legifer
ante do Poder Legislativo sobre o assunto, além do que Ofere
ce redação abundante pois o regime somente poderá ser, par de
r í ntçâo, o estabelecido em Lei.

Pela REJEIÇÃO

2P01746-7 HUMBERTO LUCENA PMDB
**.***"''''* PARECER "'********

O ilustre Constituinte, com a Emenda em pauta pretende
alterar o artigo 71 para determinar que O Congresso Nacional,
se reuna anualmente de 18 de fevereiro a 31 de jUlho e de 10.
de setembro a 5 de dezembro, por entender que o per-toco de
recesso parlamentar de aproximadamente quatro meses por ano é
demasiado longo e por entender que a ausência de chuvas no
mês de julho e a falta de umidade do ar nesse per todo são
extremamente pr-ej udtc ta t s à saúde dos que vivem na Capital
Federal Sua proposta é de reduzir de quatro para tres meses
o recesso legislativo e de transferir o do meio do ano para o
mas de agosto, per-rodo em que a seca se apr-esenta mais
acentuada

Pel a aprovação.

2P01749-5 HUMBERTO LUCENA PMDB
**... "'***** PARECER *"'*******

De autoria do nobre const í tutnte Humberto Lucena, esta
emenda visa a a estender a arnst ta do art. 50 do Projeto aos
servidores públ tcos e aos empregados da administração direta
e indireta da União. dos Estados, DF, Ter-ritórios e dos Muni
ctptos , exonerados ou demitidos -por participação em movimen
tos grevistas, a partir de 10. de fevereiro de 1987.

Justifica o autor ponderando que muitas demissões e exo
nerações aconteceram depois da instalação desta Assembléia
Nacional Constituinte, por causa de participações em greves.

É justa a proposta, por prever situação superveniente.
Pela aprovação.

2P01750-9 ERALDO TRINDADE PFL
***"'***"'* PARECER *********

A Emenda de autor i a do Senador Humberto Lucena e Depu
tado Evaldo Trindade, amplia. com nova redação, a exigência
de concurso púb11co para a admíssão em cargos púb 1I cos , para
incluir os Estados, o Distrito Federal ~ os Munic'pios

Em outro par-açr-aro , prevê a Emenda a nulidade do ato e a
punição da autoridade responsável, pelo não cumprimento da
determinação acima.

Apontam os autores a medida como moralizadora e eficaz
ao combate ao deficit públ íco, alem de consagrar o sistema do
mérito no 1ngresso do serviço públ rco.

Os propós aos da emenda são nobres ocorre porém que o
Projeto jã dispEie sobre a matéria de medo adequado. A lei or
dinária ao regulamentar o dispositivo const t tuctonat aborda 
r-á, certamente, as questões objeto da emenda

Pela rejeição.---------------------------------------------------------------------------_.
2P01751-7 LEOPOLDO PERES PMDB
********* PARECER *********

A Emenda propõe a supressão do inciso I do 10. do art.
256 do Projeto de Const í tutção,

DetermIna este dtspos í t tvo que a leI cr tará Instrumentos
para defender a pessoa contra a eXibição-e vetculação de
programas e mensagens comerciais que utll izem temas ou
imagens que atentem contra a moral, os bons costumes e
incitem à violénc1a.



Considera o Autor que não compete ao Poder Públ ico
decidir e ou selecionar as informações Que chegarão à

sociedade
É grande a influência que programas e mensagens

comerciais veiculadas sobretudo pela televisão exercem sobre
o comportamento das pessoas. Deste modo, é f mpr-escfndtvet que
a lei estabeleça critérios para sua divulgação a fim de
evitarmos abusos que só trazem preju~zos para a sociedade.

Pela rejeição

2P01752-5 JOSE MARANHÃO PMOB
"''''**''''''''''''''' PARECER ***"'*****

É desejo da Emenda, acrescentando par-ágrafo ao art 60.
do Projeto de Constituição. instituir a ouvtoor-ta Pública,
incumbida de apurar abusos e omissões de qualquer autoridade,
e ind1car as medidas necessár-ias a correção e punição dos
responsáveis.

A conveniência da instituição de órgão dessa natur-eza já
foi objeto de exaust tvos debates nas etapas vencidas do pro 
cesso constituinte, tendo-se conc l uido por sua tnopor-tunf da 
de.

Ademais, o projeto de Constituição já atribui as ccmpe 
t êncf as relacionadas na Emenda ao Ministér-io Púb l tco.

Pela r-ejeição.

2P01753-3 EOISON LOBÃO PFL
"'*"'.*....... * PARECER *********

A emenda contempla o Território de Fernando de Noronha
com o direito de eleger um representante de sua população
para a Câmara dos Deputados, enquanto os demais Territórios
elegerão, cada um, quatro Deputados Federais
Com objetividade, e preciso reconhecer que o Território de
Fernando de Noronha ainda não reúne um mínimo de condições e
de eleitores para usufruir tal condição.

Pela rejeição.

2P01754-1 EOISON LOBÃO PFL
******"'** PARECER ***>1<*****

A Emenda tem como objetivo alterar a redação do inciso I
do art. 228 do Projeto de Constituição, que trata do Sistema
Financeiro Nacional

Preferimos aprovar a mod1ficação a esse artigo proposta
pelo Constituinte Afif Domingos, atráves da Emenda 2p01796-7,
vez que aper-feiçoa a f de i a original

Pela rejeição .
._---------------------------------------------------------------------------

2P01755-0 ALUIZIO BEZERRA PMOB
***"'***** PARECER ***"'*****

Pela aprovação. nos termos da Emenda n 2p0820-B._---------------------------------------------------------------------------
2P0175B-B ALUIZIO BEZERRA PMOB
********* PARECER *********

Pretende a emenda em anát tse acrescentar ao texto do Pro
jeto de Constituição um artigo visando estabelecer normas que
policie conflitos de natureza fiscal no Sistema Tributário
Nacional.

A matéria a nosso ver, não é de competência constitucio-
nal. devendo ser ordenada em lei ordinária ou ecutvaterrte ,

Assim, somos pela reJeição da presente emenda.-----------------------------------------------------------------------------
2P01757-6 ALUIZIO BEZERRA PMOB
********* PARECER *********

O objetivo ça presente emenda é o de alterar a estrutura
do Sistema r tnancatr-c Nacional, atribUindo-se à União o
controle acionário de todos os bancos e demais instituições
financeiras.

A proposta contraria argumento que vem sendo recusado
desde a subcom! ssão

O pr1nc'pio da 1ivre inic1ativa é o primeiro em que se
assenta a ordem econômica e financeira de Que trata o
art. 199 do Projeto de Constituição

Pela Rejeição

2P01758-4 ALUIZIO BEZ~RRA PMOB
********* PARECER *********

A emenda propõe nova redação do parágrafo (Jnico do art
21 das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias do
Projeto de Constituição (A).

A emenda aperfeiçoa O texto do Projeto por tornar mais
abrangente o universo dos beneficiários

Pela aprovação.
-------;põ'17SS=;---------ilõNAN-TITõ------------------------------PMõ"B--------

********* PARECER *********
O l1ustre Senador Ronan Tito, com a presente Emenda visa

a distinguir a Emenda de revisão, determinando que de cinco
em cinco Legislaturas isto é, de vinte em vinte anos, a
Constituição possa ser revista pelo voto, da maioria absoluta
dos membr-os do Gongresso Na Justificação diz que a Carta
Pol í t tca deve ter estabilidade e rigidez suficiente para
garantir o amadurecimento das instituições, mas deve, por
outro lado, sobretuto numa Carta elástica como a que se
pretende fazer, criar mecantsmos Que permitam sua constante
atualização e é o que pretende com a outorga de poderes
Const itu1ntes ao Congresso

Embora compreenda e respeite a opinião do digno
const í tutnteva Emenda deve ser rejeitada. Os mecanismos
disciplinados no projeto permitem seja alcançado o objetivo
a que visa o Parlamentar mineiro Com a Emenda
Constitucional a carta PolHica pcoe ser permanentemente
atualizada, sem a necessidade de esperar-se vinte anos par-a
sua r-evtsão , Ressalte-se Que o Relator aprovou emenda no sen
tido de estabelecer em 3/5 do Congresso o quorum da aprovação

A dinâmica da vida moderna, as constantes tranformações
que se operam em todos os campos desaconse1ham a sugestão
proposta

Pela rejeição

2P01760-6 RONAN TITO PMDB
."'*"'***** PARECER *********• Embor-a os altos pr-ooóe t tos do eminente ConstitUinte, a

presente emenda confl1ta, no particular, com a Sistemática a
dotada para a elaboração do Projeto de Constituição

Em assim sendo, somos pela rejeição dessa emenda
.-----------------------------------------------------------------------------
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2P01761-4 RONAN TITO PMOB
********"" PARECER *********

A emenda de autor i a de senador Ronan Ti to, dá nova reda-
ção ao parágrafo 40 do artigo 60 do Projeto, excluindo
do mesmo a expressão 11 ato juridico perfeito"

Segundo o autor, a mesma não merece ser erigida em prin
cípio constitucional, mas apenas na le1 ord1nár1a

E argumenta, ademais "Esse impedimento constitucional
tem acobertado, como é publico e notório, sscandatos contra
o patr-urônto pubr rco contra os interesses maiores da Nacão ll

•

E cita os casos dos cartórios e dos "marajás". contra 05
quais n~o na lei nova moral tzadcr-a que possa contrapor-se.

Após diversas e ponderáveis consideracões, conclui. "sem
a retirada do dispositivos do projeto ou sem a ressalva de

que nao existe direito adquirido contra disposto na const t
tutcão ou nas leis dela decorrentes. o legislador ordinário
não tera condição de fazer as reformas reclamadas pela socie
dade brasileira. Há muitos interesses leg1timamente adqui
ridos e muito ato jurid1co formalmente perfeito e muitas
coisas julgadas Que impedirão a realização, pejo caminho le-
gal, e:1~n~m;~~:d~~~Pâ~â~Sa i~~~~~~r~~: ~~g;~g~~2no Proj eto.

Pela rejeição
-----------------------------------------------------------------------------

2P01762-2 RONAN TITO PMOB
********* PARECER *********

Propõe a emenda. de autoria do nobre senador Ronan Tito
a supressão pura e simples do paragrafo 40 do art i90 60. do
projeto

Em sua brl1hante just1ficação alega que o preceito estã
inserto na legislação cr-d í nar-fa-Le í de Introdução ao Codigo
~~v~~xt~r~~~~t~~üc~o~~~dO desnecessár i a é prej udi ci a 1 f i gurar

Observe-se Que, do mesmo autor , a emenda no 2PO1761
~~â~~~i~:ri~~t~; suprima do dispositivo a expressão "ato jU-

A presente emenda, de numeração seguida àquela. e mais
radical, embora estejam embasados na mesma justificação, da
i~~~~m~~t~~;11sarmos a primeira emenda. destacamos os pontos

Ora, convenhamos que, sem embargo do br i 1no da argumen
tação , a supressão do dispositivo atenta contra postula.dos
consagrados no direito.

Pela rejeição

2P01765-7 JOÃO CARLDS BACELAR PMOB
**"'***.** PARECER **>lo***"'*'"

Emenda ao art 49, no sentido da inclusão do vereador na
questão relativa ao afastamento de cargo púb l tco que porven
tura ocupe

O Projeto deixou de consignat' os ed'\s no dispositivo em
virtude de a sua mator ta esmagadora não ter necessidade de a
fastamento de seu cargo para o exer-crcto da vereança. enquan
to em outros mum c tp tos a remuneração do vereador é sat í sfa 
tór t a, afastando a necessidade em apreso.

Pela r-eje1ção
---------;~~~~66=5---------5~~i~-~~~õ~-----------------------------~~Õ6------

********* PARECER *********
Aprovada
É objetivo da emenda em questão a supressão do inciso J

do artigo 207 do Projeto de Constituição, a que assegura à'
União o monopólio da distribuição dos derivados de petroléo
facultada a delegação a empresas privadas ccnst í turõas e ce':'
~~~a~S~~b~r~~~ com maioria de capital nacional, nas condições

Por considerar que a emenda aperfeiçoa o texto do Proje
to. opinamos por sua aprovação.-----------------------------------------------------------------------------

2P01767-3 SAMIR ACHOA PMOB
******"'** PARECER *********

A Emenda propõe o acréscimo de item ao paragrafo 40 do
ar t i qo 60 •.

Referido item ressalva da garantia do d1reito adquirido
e do ato jurídlco perfeito. os vencimentos e remuneração dos
servidores p(Jbltcos "cujos vencimentos e quaisquer vantagens 11

(SlC) ultrapassem 70 sarar-tos de referência".
dUVid~S~ed'\da prev1sta na emenda é o í scut tvet e de apt i cação

Pela rejeição

2P0176B-l SAMIR ACHO~ PMOB
********* PARECER *********

V1sa a emenda a possibilitar aos Estados, a concessão
da exploração dos servlços públicos de gás combustivel cana
lizado, a empresa estatal.

cons i der-arnos, com o autor-, descaber a 1mpos1ção da ex
ploração d1reta dos r-eter-toes serviços por parte do Estado

Pe l a aprovação da emenda.

2P01769-0 SAMIR AcHOA PMDB
**...****** PARECER *********

A Emenda pretende instituir a pena de morte, no Paí s ,
Além disso, para confirmar ou não a existência dessa espécie
de pena, propõe seja real tzado um plebiscito de âmbito nacio
nal, para que a população se pronuncie a respeito

A adoção da pena de morte em nosso País já fOi amplamen
te discutida nas etapas vencidas do processo constituinte,
concluindo-se pela inconveniência de sua adoção. tendo em
vista, principalmente, exemplos de outros pavses que, ante
sua ineficácia na prevenção de crimes, -retiraram-na de seus
ordenamentos juríd1cos

Pela rejeição

2PO1770-3 GERSON M~RCONO~S PMD8
********* PARECER *********

Pretende o const t tutnte Gerson Marcondes através de mo
dificação da redação do 10 do ar-t 26, regulamentar a com
petência da União no campo da legislação concorrente autorga
do-lhe competência par-a estabelecer normas gerais. assim en
tendida as que podem ser apl í cadas uniformemente no territó
rio nacional

Ao propostaprocut'a coneei tuar- o coneei to de normas ge-
rais, evitando a legislação casuística da União



A o rr tcutcaoe surge ao se aqullatar e avaliar as normas
que podem ser- aplicadas Uniformemente no Território Nacional.

Opinamos em consequêncta pela rejeiçlo da Emenda.----------------------------------------------------------------------------
2P01771-1 SéRGIO WERNECK PMOB
**"'****"'* PARECER ***"'*****

Objetiva a emenda alterar a redação da letra "a" do
Inciso 11 do 100 do ar-t tço 1B4, et tmtnandc a expr-essão
"exclusive as semi-elaborados definidos em lei complementar".

Entendemos ser adequada a r-ecação constante do projeto t

devendo a l e t complementar definir quais os produtos
semi-elaborados que devem ser alcançados pela tributação do
ICM

Pela rejelção-----------------------------------------------------------------------------
2P01772-0 SéRGIO WERNECK PMDB
***"'***** PARECER *********

A emenda, de caráter sunst t tut tvo, dá nova redação ao
parágrafo 12 do artigo 60. do Projeto.

A supressão das espressões "salvo por ordem judic1al"e
11para f i ns de i nvest i gação cr i mina 1 e i nst rução processua1 11

,

aleg8 o autor, visa remeter à lei ordinária a pOssibilidade
de maior facilidade para a regulamentação da materia

E conclui-li Evitou-se atribuir ao juiz singular t em um
p"lmelro momento, a capací dade jur-j dtca de decidir assunto de
ta I magnitude.

A adoção da emenda pode criar um precedente perigoso às
instituições e ao tndtv iduo , a este particularmente, em seus
direitos.

Pela rejeição-------------------------------------------------..._-------------------------
2POl773-8 RUBEM MEDINA PFL
********* PARECER ****>t<****

A Questão relativa a 1nstHu1çâo de limite de faturamen
to anual, para efeito de enquadramento de microempresas, não
representa matéria constitucional.

Mals ainda, a diversldade regional e a neterogeneldade
setorial de organ1;:zaçào dos mer-cacos, condicionantes funda
mentais do processo de criação. manutenção e destruição de
empresas de pequeno porte, não comportam a noção de limite ú
nico, nacional, que a emenda pretende seja adotado.

---------------~~~::_~~~~~~~~:_----------------------------------------------
2P01774-6 RUBEM MEOINA PFL •
********* PARECER *********

Emenda á ai tnsa "a" do item 111 do art. 46 do projeto,
,cultando aposentadoria após 30/25 anos de serviço.

Pela rejeição nos termos do' parecer oferecido à Emenda

----------~~~::~:::_-------------------------------------------------------
2P01775-4 RUBEM MED~NA PFL
********* PARECER *********

Pretende o autor tornar menos rlglda a inellgib111dade
por parentesco, alterando o 90. do artigo 16.

Entendemos que deve ser mantida a redação atual do cita-
do dispositivo, que é mais adequada à realidade pot t t tco-
eleitoral do Pa i s .

---------------~~~~-~~~~~~~~:_----------------------------------------------
2P01776-2 FRANCISCO DORNELLES PFL
... ",***ot:*** PARECER *ot:.******

A Emenda ora sob análise propõe a modificação CIo par.
20., do art. 214, alterando a redação e suprimindo as penali
zaçõas que excedem a progresividade do Imposto no tempo.

Além de conflgurar a função socrat da propriedade urba
na, caracteriza o respeito que o Estado deve manter pela pro
prledade privada.

A proposta apresenta uma redação Objetiva e coerente que
torna o dispositivo citado perfeitamente adequado á boa téc
nica legls1atlva.

---------------~:~~_:~~~~~~~~:_---------------------------------------------
2P01777-1 RONALDO CEZAR COELHO PMDB
********* PARECER ***"''''****

Propõe a presente Emenda o acréscimo de artigo ao texto
do Projeto de ccnst í tutcãc que assegure aos dependentes do
aposentado falecido o pagamento de seus proventos de
aposentador1a, por um perlodo de três meses, a titulo de
anrectpação da pensão a que farão jus.

Come se pode observar, a medida proposta pela emenda é
de largo alcance social, porquanto busca amparar
financeirarnente, em momento de grande necessidade, Os
dependentes do segurado falecido.

Trata-se, pots , de uma antecipação da pensão
prev1dênciárla a que os mesmos terão dlreito e que lhes é
assegurada legalmente.

---------------~:~~-~~~~~~:~~-~~_:~:~~~:_-----------------------------------
2P0177B-9 RONALDO CEZAR COELHO PMDB
*****ot:*** PARECER *****ot:***

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
n. 2P00153-0.

2P01779-7 RONALDO CEZAR COELHO PFL
********* PARECER *********

Pela rejeição.
Nos termos do Parecer à emenda nr. 2pOO153-0

2P017BO-l ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
*"'***ot:*"'* PARECER *********

Trata-se de Emenda que propõe O acr-éscí mo de ar-t i 90 ao
Projeto de Constituição con o objetivo de extinguir o
Instituto de PreVidência dos Congressistas - IPC e todos os
dema i s Institutos de Previdência Parlamentar dos Estados e
Municípios, incorporando-se o seu patrimônio à Previdência
Social.

Conforme sabemos, diversas categorias de servidores, em
nosso pa i e , fundaram o seu instituto de preVidência privada,
como, por exemplo, dentre outros, os servidores da Caixa
Econômica Federal, do Banco do Brasil, do Banco Central, da
Petrobrás, da Telebrâs, etc.

Da mesma maneira, procederam os Parlamentares, quer no
Congresso Nacional quer em algumas Assembléias LegiSlativas
Estaduais e Câmaras Municipais.
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Trata-se, pois de Institutos de PreVidência que foram
criados com a justa finalidade de propiciar, sob a forma de
pensão, uma merecida complementação dos proventos da
aposentadoria, às vezes parcos, dos seus contribuintes.

Não vemos, portanto, como se possa acolher medida que
pretenda extinguir tais Institutos

Pela rejeição da Emenda.

2P01781-9 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
*****.*** PARECER *********

Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no. 339-7.______________...J _

2P017l12-7 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
*****'t{*** PARECER *********

Faculta a cumulação remunerada de dois cargos, empregos
ou funções públicas privativas de dentista, médico e
prOfessor.

--------------~---~:~~-~:~:~~~~-~~:_::~~:_~~-~~~:::~-~-~~:~~~-~~:~~~~~~=~---
2P017B3-5 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
********* PARECER *********é objetivo da emenda dar nova r-acacão ao art. T8, do

projeto t remetendo para lei a função de estabelecer macarrt s 
mos especi a i s , capazes de promover o mercado de t r-aba 1no para
pessoas de mais de 45 anos

Na verdade, a implementação de uma pc) í t tca de pessoal
obedece sempre pr tnctp tos de um planejamento democrático,
onde os governantes decidem às questões prioritárias do seu
plano de governo

Normalmente, a menor ou maior atenção às por Hicas, e,
em principalmente de pessoal é determinada pela visão pro
gressista do governo.

Trata-se de matéria que deve ser discutida. analisada
implementada de forma concreta, com part 1cipação das
classes empresariais. trabalhadoras e do governo

Data vêm a , entendo ser matéria infra-constitucional.
Somos pela rejeição.

2P01785-1 OSVALDO COELHO PFL
********* PARECER *********

Os requisitos previstos no d l spos i t ivo objeto da presen-
te emenda melhor atende ao interesse nacional, razão porque
opinamos pela rejeição da proposição

Pela rejeição.

2P017B6-0 JOSé ELIAS PT8
********* PARECER *ot:*******

A emenda propõe nova redação para o art. 21B do Proj eto
de Const t t uí ção (A).

A matéria já se encontra satisfatoriamente contemplada
no texto do Projeto

Somes pela rejelção.

2P017B7-8 ALYSSON PAULINELLI PFL
********* PARECER *********

A emenda pr-opõe sistematizar diversos d t spos t t tvos cons
tantes do CapHulo r r r do Título Vl1 e englobá-los em um úni
co artigo. Assim é que

- o "caput" do art. 221 da Emenda já está devidamente
contemplado no art. 226 - parágrafo úníco , do Projeto,

- o disposto no • 10. do art. 221 da Emenda e repetição
do art 223 do Projeto,

- o disposto no 20 do art. 221 da Emenda já está con-
templado no parágrafo único do art. 225 do Projeto;

- o dtsposto no 30. do art. 221 da Emenda já faz parte
do texto do art. 226 do Proj eto

No nosso entender, a Emenda não aperfeiçoa o texto do
Projeto de const ttutcão (A).

Somos pela rejeição.

2P0178B-6 ALYSSON PAULINELLI PFL
***......**** PARECER *"'*******

Os obj et tvos perseguIdos pelo nobre Constltulnte jâ se
encontram, em essência, acolhidos no texto do Projeto. A
at t er-ação proposta não aperfeiçoa o d f spos-í t tvo anterior

Rejeição.

2P017B9-4 ALYSSON PAULINELLI PFL
.******** PARECER *****"'***

A Emenda apresentada não contr-tbuí , quer no plano
material, quer no da técnica legislativa, ao aperfeiçoamento
do Projeto

Pela rejelção.

2P01790-B JOSé LOURENÇO PFL
********* PARECER *********

A Emenda proposta pelo ilustre Constituinte aperfeiçoa o
corpo do Projeto de Constituição, no dispositivo mencionado

Pel a aprovação

2P01791-6 JOSé LOURENÇO PFL
********* PARECER ********'"

Aprovada,na parte referente ao parágrafo segundo proposto ao
artigo, no que concerne a exploração de jazidas de petróleo
ou gas natural ,nos casos de reciprocidade em relação aos
parses onde entidades brasileiras exerçam tal exploração. nos
termos do parecer à emenda numero 00397-4.

Pel a aprovação

2P01792-4 JOSé LOURENÇO PFL
***"''''**** PARECER *********

A Emenda visa a manter sob a competência da união os im
postos únicos sobre coeoust tvets e lubrificantes, energia
eletrica e minerais, elevando de 60~ a par-t t cf pação dos
Estados DF, Munic~pios e Territórios no pr-oduto da
arrecadação do IUEE.

A proposta de extinção desses tributos e a inclusão dos
ccomust tve ts e lubrificantes, minerais e energia elé
trica na base econômica do imposto estadual previsto no art.
184 t II t do Projeto de ccnst t t utcão , é medida que irá benefi
clar os Estados e Munic\plos de forma mais compatlvel com
suas r sats necessidades. Com base sobretudo nas normas que
dtscípt tnam o ICMS no atual Projeto de Constituição, os
EstadOS poderão apl icar esse tributo de forma a assegurar-se



uma receita que compensará, com vantagens, os montantes que
hoje recebem do produto da arrecadação dos impostos únicos,
conforme o demonstram projeções e estudos realizados sobre
o assunto.

Em face do exposto, e não obstante as alegações apresen
tadas, entendemos mais adequada e racional a tributação suge
rida no Projeto de Constituição para os comoust tvets e lubri
ficantes, os minerais e a energia elétrica

Pel a rej ei ção----------------------------------------------------------------------------
2P01793-2 MAURO MIRANDA PMDB
********* PARECER *********

Através da Emenda pretende-se fixar em 1% (hum por cen-
to) da população total, o limite máximo de servidores
de Administração Direta da União, Estados e Municlplos
e em 50% (cincoenta por cento) do orçamento o limite máximo
de gastos com pessoa 1•

A idéia constante na proposta é nobre, procurando ela

tnvtabt t tzar- o exagero, os abusos que ocorrem na contratação
de pessoal.

Entretanto ê de se ponderar que podem ocorrer situações
(calamidade pública, obras públicas indispensáveis) em que o
limite mencionado deve ser ultrapassado. Inadequada, pois, _a
previsão a nivel constitucional .mot tvo pelo Qual opinamos pe
la rejeição da Emenda.

Pela rejeição.

2P01794-1 NAPHTALI ALVES DE: SOUZA PMDB .
********* PARECER ***** .... **

A emenda substitui, no art 201, o termo "admitidos" por

"estiou~~gj;;~ de Constituição admite o investiJnto de capi
tal estrangeiro Apenas submete-o a uma avaliação critica, no
interesse nacional. Desta forma, pelo contrário, não lhe é
hostl1 Desde que o aceita, reconhece a sua tmpor-tâncta , como
complemento da poupança nacional, e mais, pelo aporte geren 
c í a l e tecnológico Que de modo geral o acompanha

O fato de ser estrangeiro o capital não quer dizer que
devamos consf der-á-j c uniformemente. Sabemos por experiência
Que muitos desses capitais são especulativos e muita vez, o
que ê o mais grave, pretendem se dirigir a atividade em desa
cordo completo com os objetivos do desenvolvimento do pats .

Pela rejeição

2P01796-7 AFIF DOMINGOS PL
** ... "'***"'* PARECER *********

A Emenda tem como escopo desdobrar o inciso I do
art 228 do Projeto de Constituição, Que trata do Sistema
Fi nancei 1"'0 Naci ona1

Concordamos inteiramente com o nobre autor, pois "na
forma como está redigido. o Inciso I, trata como instituição
financeira bancária, a atividade de seguros, previdência
privada e capitalização que são atividades não bancárias e
cujo relacionamento com o sistema bancário se deve a
interesses de comercialização de produtos, nunca pela
semelhança de suas atividades 11.

Pel a aprovação.

2P01797-5 AFIF DOMINGOS PL
."'**...**** PARECER *****"'*"'*

Emenda que veda a cessão à administração direta de ser 
vidores de sociedade de economia mista e de empresa pública,
com exceções

A proposta vem ao encontro do pr-f ncj p io da moralidade
estabelecido no capo VII do r t tuto III - onde aliás o texto
da emenda flcará mais bem situado - e pile termo a um hábito
deletério que grassou no serviço pOblico, Qual seja o da
triangulação o servidor é nomeado sem concurso para SOCieda
de de economia mista ou empresa púb l tca e a seguir requisita
do para órgão da administração direta. Entre outros efeitos
perniciosos ressalta o de colocar lado a lado o funcionário
da administração direta, que ganha pouco, e o servidor origi
nário da administração indireta, que ganha várias vezes mais,
para fazer trabalho de mesma f'esponsabilidade e igual comple
xidade.

Pe1a aprovação.

2P0179B-3 Luís EDUARDO PFL
*...... ****"'* PARECER *"'*******

Visa emenda a abrir a possibilidade, aos Estados, de
propiciarem, madiante concessão ou permissão, a exploração
dos serviços púbt tcos locais de gas conoust tve t canalizado.

cons icer-amos pertinente a proposta. Deve caber ao Estado
a decrsão da exploração d1reta ou não dos serviços públicos
referidos

Pela aprovação da emenda.

2P01799-1 Luís EDUARDO PFL
..."'******* PARECER ******"'••

A presente emenda prevê a supressão "in toten" do artigo
151 e seu parágrafo, do Projeto de Constituição "A".

O seu objetivo encontra-se contemplado em vista da
aco1hida da emenda coletiva No. 2P-02040-2

Portanto sua aprovação se 'faz necessária.----------------------------------------------------------------------------
2P01BOO-9 Luís EDUARDO PFL
*"'******* PARECER ********'"

Em bem documentada justificação, o ilustre autor da
Emenda prevê um novo teto para o número total de represen-
tantes do povo na Câmara dos Deputados, e propõe a elevaç~o,

de sessenta para oitenta, do 1imite máximo de Deputados Fede-
rais a serem eleitos nos Estados e no Distrito Federal, se
forem OS mais populosos do Pa~s. A Câmara passaria a com-
por-se de até 550 membros, o Que significaria um acréscimo de
até 63 Deputados.

Pela Constituiç5.o de 1967. seria de sete o número trrí n tmc
de Deputados por Estado, e o número de Deputados seria fixado
mediante lei, em proporção com O nOmero de habitantes. A ino
vação de prever no texto Constitucional um teto foi Inculcada
em 1977 pelo "pacote de abril" (E:menda nc.a) , quando a Câmara
passou a compor-se de até 420 membros. Esse teto foi elevado
em 1982 para 479(Emenda no.22) e em 1985 para 487(Emenda no.
25).
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Adotando o argumento da emenda no. 2P01B63-7, deve ser
previsto um número total, além da indicação dos limites máx t>
mo e m~nimo.

Pela aprovação, nos termos da Emenda apresentada pelo
ilustre e nobre Constituinte Ulysses Guimarães

-------------------------------------------------------------"----------------
2P01S01-7 Luís EDUARDO PFL
**.*"'•• *... PARECER "'.....*••• '"

A emenda modifica a redação do art. 200.
Considera empresa brasileira aquela legalmente const t

tu toa no Paí s , e Que nele tenha sua sede e administração
Em parágrafo, encaminha para a lei complementar o concei

to de empresa brasileira de capital nacional para efeito da
concessão temporária de beneficios e proteção especiais, em
atividades estratégicas à defesa nacional ou ao desenvolvi
mento tecnológico

O parágrafo 20. trata das compras, pelo Poder Público,
de bens e serviços produzidos no Pa~s por empresas br-as t t e t
raso

O parágrafo 30. refere aos investimentos de capital es
trangeiro. a serem disciplinados por lei. bem assim incenti
vados no interesse nacional, dispondo também sobre os lucros,
favorecimento do reinvestimento no Pa~s e regulação da sua
remessa para o exterior

Não basta à empresa ser const t tutoa no pa's para ser
brasileira. É necessário, ao lado disso, que diversos outros
fatores estejam presentes. Por outro lado, é sem dúvida admi
ss've1 que a concessão de benef'c1os e proteção espec1ais à
empresa nacional, pela sua car-act er tst tca de transitoriedade.
seja por meio de lei. No entanto, o conceito de empresa na-
cional, por conter aspectos universais da questão, deve ser
inscrito no texto constitucional.

A aquisição de bens e serviços pelo Poder Público, com
tratamento preferencia1 à empresa nacional, está, no Projeto
de Constituição, definido dentro da metodologia que embasou
o referido texto

Importante é, no Que respeita aos investimentos de capi-
tal estrangeiro, distinguir o seu ingresso das condições de
operacionalidade no PaIs. Essa distlnção é necessária para
Que se evitem os fluxos especulativos de capitais, bem assim
a alocação inconveniente destes, até mesmo em atiVidades con
trárias à saúde pública.

Pela rejeição.
---------2põ,ãõ2::S---------ERÃ[õõ-rÍNOcõ---------------------------PFL-------

*.**"'** .... PARECER "'****"''''*'''
Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda

n , 2POO153-0.

2P01B03-3 ERALDO TINOCO PFL
**"''''*''' •• * PARECER "'.*.***"'*

Pela rejeição, nos termos da Emenda no. 2P01025-3.

2P01B04-1 ERALDO TINOCO PFL
*"' .......**. PARE.CER ."''''.''' •••"

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
n , 2POO153-0.

2P01B05-0 JALLES FONTOURA PFL
.... *"'''''''.* PARECER **.......**

O objetivo da presente emenda ê aperfeiçoar o texto do
10 , do art. 158 do Projeto de Constituição "Ali
A tncrusão da expr-essão "de apuração das infrações pe-

nais", contribuirá de maneira Substancial para dar ao Minis
tério Públ tco O controle policial nas ações penals, pois sen
do o MP o órgão encarregado de denunciar e apurar os crimes
nos procedimentos a ele afeitos, nada mais justo é lhe confe
r i r o poder de atuar como órgão que tenha força na fase da
instrução criminal.

Assim, somos pela aprovação da emenda.

2P01B06-B JALLES FONTOURA PFL
"'*."'''''''*** PARECER *** ...... **

Propõe a Emenda disponha a lei complementar sobre a ex
tinção do crédito tributário após dois anos contados da ocor
rência do fato gerador da obrigaçi!o tributária respectiva.

Sabe-se que. nos termos do Código crvn (art 177). as
ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, e
as reais, em quinze ou dez anos.

Curiosamente, as ações para cobrança de contribuição
previdenciária prescrevem hoje em trinta anos, enquanto Que,
tratando-se de tributo, tal prazo é de cinco anos

Sabe-se também que, principalmente em r-atação a Munic'
pios, muitos existem neste Pais cuja estrutura administrativa
é ainda rudimentar e de funcionamento extremamente moroso,
ante a absoluta inexistência de automação dos procedimentos
acmtnf str-at tvos de rotina. A tal quadro soma-se, ainda, a
frequente dificuldade do Fisco em localizar determinados con
tribuintes e os casos de prolongada ausência destes do seu
domlcl1 to fiscal.

Nos termos sugeridos, hoje não mais seria poss tve l a
um Munic1pi0 cobrar, por exemplo, IPTU relativo a 1985 ou,
a um Estado, cobrar rCM relativo a uma venda de mercadoria
ocorri-da em janeiro de 1986.

Tal lim1tação viria tor-nar- pouco menos do que inócua a
f nscr-f ção na d~vida ativa dos créditos trioutários não reali
zados, penalizando os entes públicos com substancial perda de
receita e estimulando a sonegação generalizada, ante a falta
de agilidade da máquina governamental para exigir do inadim
plente o cumprimento da obrigação fiscal Na prát1ca, estar
se-ia ountnoc o contribuinte pcntua i e premiando o relapso.
ou, o Que ê mais grave, o de má-fê.

Pelo exposto, tem-se por satisfatório o atual prazo de
cadenc i a1 de ci nco anos.

Pela rejeição.

2P01B07-6 JALLES FONTOURA PFL
**"'*""""'** PARECER *.*******

"Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no 2p0130B-2"

2P01S0S-4 JALLES FONTOURA PFL
"'*"'*"'**** PARECER *.... *****

A Emenda propõe o acréscimo de parágrafo ao artigo 45 do
Projeto, estabe1ecentlo a exigência de concurso público, de



provas e tHu1os, para a contratação de empregados pelas em
presas públicas. sociedades de economia mista e fundações

Segundo o Autor, Deputado Ja1es Fontoura, a regra suge
rida constitui extensão da que foi adotada para os servidores
da Adminlstração Pública dlreta.

Trata-se, conclui, de med,da moral izadora, que
proporciona a todos os, Que recebem dos cofres públicos a
apor-tuntoaoe de disputarem as vagas e cargos existente nas
ent idades espect f i cadas.

As ponderações são procedentes, cabendo à Emenda uma
conct l ração com a de n. 2p01755/9, que, aprovada, exlge con
curso público para o ingresso no serviço público

A Emenda, assim, fica prejudicada
Pela prejudicialidade

2P01S09-2 VICTOR FACCIONI POS
********* PARECER *********

Em resumo, pretende a emenda instituir candidaturas inde
pendentes a Presidente da Repúb1 í ca, Governadores e Prefei
tos. O 30 do art. 15 dispõe, entre as condições de e1egi
bl1idade, que os candidatos tenham fil tação partidária, por
outro lado, o 20. do art 92 estabelece que llê vedado ao
Presidente da República, desde sua posse, fl1iação ou vincu-
po1 í t tco , ainda que nonor-vr tca- O contrário, argumenta o au-
tor da proposição, faria do Presidente uma figura eminente
mente partidária, e não suprapartidaria, como convém ao Chefe
de Estado, representante de todo o povo, e não apenas de par
te do povo, e, como tal. magistrado supremo da Nação Não
obstante a aparente contradição entre os dispositivos cita
dos, é inolvidáve1 o fato de que todo o processo eleitoral é
vinculado aos partidos pol i t tcos , e as exceções propostas. a
nosso ver, apenas enfrequeceriam as legendas com a possibili
dade de candidaturas axtr-apar-t tcér-f as , desservindo assim a
democracia. Nosso parecer é, por t.seso , pela rejeição da
emenda.

2P01S10-6 VICTOR FACCIONI PDS
********* PARECER **"'***"'**

A presente Emenda visa acrescentar ao art 241 do
Projeto de Const1tuiçao (A) o seguinte inciso IH,
renumerando-se o atual e os seguintes: "gratuidade de
educação pr-é-escoj ar- e de ensino de qualquer n tvet aos que
demonstrarem insuficiência de recursos, mesmo quanco
matriculados em estabelecimentos não-estatais",

Em sua justificação, o autor argumenta a ínextst êncra de
escola publica, em número SUficiente, em todos os muní ctptos ,
cidades, bairros. vilas e povoados do Brasf1, o que
condí ctona o aluno carente de recursos financeiros a procurar
a escola particular, ou deixar de estudar

Pelas razões que fundamentam a justificação da emenda,
somos pel a sua aprovação

2P01S12-2 JOS~ LOURENÇO PFL
****"'**** PARECER *********

Esta emenda procura limitar o montante das participa-
ções que o proprietário do solo, assim como os Estados, Dis
trito Federal, Munic~pios e Orgãos da administração direta da
União, terão nos resultados da exploração econômica de jazi
das minerais Quer o constituinte que essa participação não
exceda o quinto do imposto cobrado na sa~da de substância mi
neral da. mina, senão correr'amos o risco de comprometer a a
tividade extrativa por falta de recursos para investimento

Apesar dos méritos desse t ípo de restrlção, o consenso
alcançado na Comlssão de Slstematização fol no sentido de que
não se deve adotar limites fixos na Constituição e sun deixá
los para a lei ordinária. A Lei ordinár-ia e um instrumento
flexivel e permitirá aos técnicos e aos parlamentares ajustar
esses limites às necessldades var távets do setor mineral e do
governo como um todo

concruuros pela rejeição

2P01B13-1 CID CARVALHO PMDB
********* PARECER *********

---------------~~~:_~~~~~:=~~:_~~:_::~~:_~:_~~:~~~-~~:-~~~~~~=~-----------
2P01S14-9 CIO CARVALHO PMOB
********* PARECER ******* ••

Através da presente Emenda, propõe-se a inclusão das
contribuições de que trata o artigo 176 nas exceções previs
tas no texto do Projeto de Constituição (parágrafo único do
art. 177) ao pr íncip to da anualidade tr tbut ár ta , expresso na
201 ínea "b" do inciso III do referido ar-tigo.

Com efeito, a própria natureza parafiscal das contribui
ções desaconse1ha sua subsunção à rigidez imp1'cita na anua
lidade tr tbut àr ta , já que se deve propiciar aos órgãos que
geram esses gravames a pcss ttit 1idade de introduzir modifica
ções em suas at í quctas ou bases de cálculo, no decurso do
exer-crcto financeiro, corrter-tnoc-se-j nes , destarte, a ne
cessária flexibi 1idade à eficaz gestão dessa espécie de gra
vame.

Pela aprovação.

2P01B15-7 ALMIR GABRIEL PMDB
********* PARECER **"'******

Através da presente Emenda, objetiva o Constituinte
Almlr Gabriel dar nova redação ao Art. 236 do Projeto de
Constituição.

Não há. como negar que a boa técnica Legislativa
ut í l tzada pelo autor tornou mais fácil a interpretação do
disposftivo, eis que as constantes alterações pOJ" que passou
tornaram-no, de fato, muito repet i t ivo.

A Importante alteração processada pelo autor - e que se
traduz mesmo em antiga aspiração da classe trabalhadora rural
- diz respeito à redução, em cinco anos, para ambos os sexos,
do tempo necessário para a aposentadoria por velhice. É ine
gável gue as condições de trabalho no campo, completamente
diferentes daquelas exercidas na cidade, exigem que o
r-uri cola aposente-se por idade mais cedo que o assegurado
urbano.

Ressalte-se, por necessário, a garantia r-ec ipr-cca do
direito à pensão aos cônjuge ou companheiro, igualmente
velha aspiração da classe trabalhadora do Pa's.

Por todo o exposto, o nosso voto é na sentido da

---------~~~~~~~~~-~~-~~::~~~:_:~:~~~.:_------------------------------------
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2P01S15-5 ALMIR GABRIEL PMDB
********* PARECER ***.*****

ao ar~~e~~~d~S~r~j~t~ g~eê~;~ i ~~gg~, ac~e~~:n~:rs~arágr~fO
estabelecer que as contribuições sociais nele previstas
somente possam ser exigidas depois de decorridos noventa dias
da data da. publ tcação da lei que as houver institu'C1O ou
aumentado.

Nâo há como discordar do ilustre autor da pr-opos tção De
fato, há qUE'! se conceder um prazo m\nimo para que os
contribuintes tenham condições de se preparar para enfrentar
os encargos que venham a ser criados ou majorados.

Pela aprovação da emenda.-----------------------------------------------------------------------:------
2P01S17-3 ALMIR GABRIEL PM06
********* PARECER *********

Intenta o ncbre Constitulnte Almir Gabriel lnclulr nq
Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias
artigo do segulnte teor.

" Artigo - Quatro quintos da ar-r-ecadação decorrentes Ida
contribuição de que trata o Decreto-lel 1940, de 25 de maio
de 19S2, alterada pelo O.L. 2.049, de 01 de agosto cre 19S3,
pelo Decreto 91.235, de OS de maio de 1085 e pela Lei 7.511
de OS de julho de 19S7, passa a integrar a receita da
seguridade social, ressalvados, -exclusivamente no exerc'cio
de 1988, os compromissos assumidos com Projetos em andamento,
ate que a Lei dlspuser sobre o Artlgo 231, inciso I,
obedecido o prazo máximo de cinco anos, findo o qual será
extinta a contribuição de que trata este Artigo".

~ impresclndlvel dotar-se a seguridade social de
recursos adequados.

Pe1a aprovação

2PD1S1S-1 ALMIR GABRIEL PMDB
********* PARECER *********

Objetlva o ilustre Constituinte Almir Gabrlel dar nova
redação ao Art 237 dO Projeto de const ttutção (A).

A proposição em apreço, além de estar elaborada dentro

~:p~l~6~m;~~~~~:~e2;~~a~~~~,q~~r~~~:g~~:t~~:~n~=~b~~~t~~o
salário integral a todos os trabalhadores. 1

Ora, se prevalecer tal redação. 05 proventos dos I
aposentados ser-ão equivalentes a seus últimos salários. A'
situação se torna par-t tcutarmente inaceitável se levarmoslem
conta que o segurado poderá aposentar-se com valores actma da
contr-tbutção efetivamente vertida para a Previdência Social.É
que, como o caput do retro-referida art igo não dispõe 5oor.e o
cálculo do sa1ário-de-contribuição relativo ao salário I
integral, tem-se que o selilurado poderá contribuir, no máximo,
sobre 20 salárlos-mlnlmos, ou Cz$ 62.000,00 atuais. No
entanto, poderá aposentar-se com Cx$ 400.000,00, se for esse,
por hlpótese, o valor do últlmo salário percebldo na
at tvtdada,

Independentemente de o fato trazer grandes prejulzos
para a receita da Previdência Social, os selilurados de renda
baixa iriam se transformar em mlo-de-obra cativa dos
empregados mai 5 bem remunerados.

Por tudo isto. entendemos que a Emenaa sob exame, do
eminente Constituinte Almir Gabriel, remetendo o assunto à
leg151aça:o ordinária, parece-nos mais adequada, eis que ali
ser-ão fixados, de maneira mais metódica e r t ex tvet , os exatos
valores dos benef'cios previdenciários.

Pe1a aprovação.

2P01S19-0 MÁRID LIMA PMDB
********* PARECER *****"'***

A Emenda sob exame propõe nova redaçlo ao art. 50. co
ato das ntspostções Transitórias, e lhe acrescenta um
parágrafo, de forma a regular, com algumas alterações, a
anistia constante do Projeto.

Apesar das boas intençOes inspiradoras da emenda, temos
que a SOlução do Projeto, longamente amadurecida, é a que'
melhor atende às circunstâncias nacionais.

Pela rejelção.

2P01S20-3 RAQUEL CAPIBERISE PMOB
********* PARECER *********

Pela rejeiçiio, face à aprovação da Emenda no. 2p01B1S-1.----------------------------------------------------------------------'-------
2P01B21-1 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
.******** PARECER *********

Propugna a r. emenda pela tnst f tutção do Defensor do Po
vo, tema exaustivamente debatido nas fases precedentes dos
trabalhos constituintes Prevaleceu na Comisslo de Sistemati
zação o consenso de que as competênci as do Defensor do povo
deviam ser atribuldas ao Minlstério Público. ~ o que está de
finido no Projeto de Constituição, Que ora se submete ao Ple
nário.

O parecer é pela rejeição da emenda.

2P01S22-0 RAQUEL CAPIBERIBE PMDB
*****"'*** PARECER ********.

A presente emenda, da ilustre Constituinte RaqUel
Capiberibe, propõe um aditamento à redação do Art. 63 do
ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias, do
Projeto de Constituição (A), para excepctonar da vedação
imposta pelo dlspcsitlvo os casos especlflcos de elevação a
Estados dos atuals Territórios de Roraima e Amapá.

De fato, o pleito desta emenda é justo, tendo em vista,
como destaca a justlficatlva, tratar-se de Territórios, onde
tais encargos já são do Governo_Federal. Por ser correta,
acolhemos a sugestão propcsta.
Pela apr-ovação----------------------------------------------------------------------------

2P01S23-B RAQUEL CAPIBERIBE PMOB
********* PARECER *********

Pretende a ncbre const t tutrrte RAQUEL CAPIBERIBE, com a
apresentação desta emenda, suprlmlr o item III do art. 237 do
Projeto de const ttutção e acrescentar artigo com a seguinte
redação:

"Art. A lei disporá sobre a aposentadoria especial com
tempo de serviço inferior ao Elstabelecido no inciso I, do
art. 237, pelo exer-ctcto de trabalho rural, penoso, perigoso,
noturno ou de revezame[lto.



o objetiVO da presente emem.Jd e aperfeiçOar o texto do
10 do Artigo 158 do Projeto de Constituição "A"
A inclusão da expressão lide apuração das infrações penais"

contr tbutr-ã de mane1ra substancial para dar atribuições que
confiram ao Ministerio Públ ico o controle policial nas ações
penais, pols como e o MP o Orgão encarregado de apurar e de-
nunciar as questões nos procedimentos cr tmtnats , nada mais
justo é lhe conferir o poder de atuar como 6rgão Que tenha
força de poj t c f amerrto na atividade de fOl"'mação da culpa na
fase da instrução criminal

Assim, somos pela aprovação da presente emenda

2P01832-7 SALATlEL CARVALHO PFL
*****"'*** PARECER ***"''''***'''A Emenda propõe que se inclua no artigo 60. parágrafo

estabelecendo Que o depoimento sobre crimes seja feito apenas
perante autoridades judiciárias

Justifica o seu Autor Que o tnquér rtc pol í c f a l enseja
abusos e pr-oceojrrerrtos condenaveis por parte de policiais,
que desv í rtuam a verdade e provocam sérios constrangimentos
Ilegais

é, matéria controversa, de eficácia duv rdcsa,
Pela rejeição.

----------------------------------------------------------------------------~

Parágrafo único. As mulheres trabalhadoras nas condrções
descritas no caput , assim como às bancár f as e às
i ncust r i ár i as de um modo gera 1, assegurar-se-a a
aposentadoria especial em tempo nunca superior aos 25 anos de
serviço" .

Inicialmente, cumpre assinalar Que a norma contida no
caput do artigo proposto é mera repetição do disposto no item
III do art 237 do Projeto de Constituição. como. aliás
reconhece a '\lustre autora da emenda.

Por seu tur-no, o paragrafo único peca por redundância e
por restringir o direito Que se pretende ver criado. No
primeiro caso, porque as mulheres trabalhadoras ali referidas
estarão, evidentemente, alcançadas pelo disposto no caput do
artigo proposto No segundo caso, porque se intenta conceder
o benef i c io apenas "às mulheres trabalhadoras", cometendo-se,
consequentemente, uma injust1ficável distinção para com os
homens trabalhadores

A1ém do mais, a imediata concessão da aposentadoria
especial às bancárias e às f nduatr-f ár tas , pretendida no
referido parágrafo único, deve ser objeto de lei ordinária e
não de norma const ttuctonaj , porquanto a Constituição não
deve descer a particularidades, sob pena de, no presente
caso, por exemplo, ter que relacionar em seu bojo todas
aquelas categorias profissionais que por ventura façam ou
venham a fazer jus ãque ta aposentadoria

Pela rejeição da emenda
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2POi833-5 ROBSON MARINHO
****"'**:t<'" PARECER ****:-"'***

PMDB

2P01824-B NELTON FRIEDRICH PMDB
********* PARECER *********

O objetivo desta emenda é o de dar à exploração dos mi
nerais estratégicos um tratamento especial. equivalente à-
quele que é dispensado à exploração em terras indígena e
em faixas de fronteira. Esses minerais são considerados deci
sivos para a economia e segurança nacional, e sua exploração
não pode ser predatória ou descontrolada, sob pena de resul
tar em escassez até mundial

Apesar dos meritos desta iniciativa, acreditamos Que não
cabe, num texto conat t tuctonaj , descer a tantos detalhes so
bre a forma de ut í t í sação e preservação dos minerais estraté
gicos. Esse grau de detalhamento cabe melhor em documentos de
planejamento do ministério que é responsável pelo setor mine
ra1 como um todo.

Por isso, concluímos pela rejeição.----------------------------------------------------------------------------
2P01825-4 NELTON FRIEDRICH PMDB
*"'*"'***** PARECER *******"'*

Em Emenda adt t tva ao Art 228, o constHuinte Nelton
Fr-f ed f ck propõe passar o controle das instituições financei
ras, Que especifica, para o domínio de brasi1eiros que dete
riam a maioria das ações com direito a voto

Em Que pese à boa intençâo do autor em nacional iz.ar o
sistema financeiro brasi1eiro, a medida não seria recomendá
vel, tendo em vista estudos e discussões precedentes na
Comissão de Sistematização.

Assim. somos pela rejeição---------------------------------------------...------------------------------
2P01826-2 NELTON FRIEDRICH PMDB
",,,,,,,"'>lo,,,"''''''' PARECER ***"''''****

A emenda v t sa dar nova redação ao tnct so IV, do art.
70 •• do Projeto de Constituição.

Somos pela rejeição nos termos do parecer oferecido
Emenda no 2p00633-7

2P01827-1 NELTON FRIEDRICH PMDB
********* PARECER *****"'***

O conteúdo da Emenda melhor se afeiçoaria a um Código
Rural. Ademais muitos dos pr-f ncj plos nela perseguidos já se
encontram acolhidos no texto ao Projeto

Pela rejeição

2P01828-9 JONAS PINHEIRO PFL
*"'******* PARECER ***"'*** ... *

Emenda do Nobre Constituinte Jonas Pinheiro altera a reda
ção do art 15 do Projeto. substituindo no seu caput e "A l\n
ãua nacional é a portuguesa.. H, por . "O Português é a l'ngua
nacional" O reparo é procedente e exato, posto Que não ape-
nas confere eufonia ao texto, como sustenta o Par1amentar,
mas tambem designa corretamente, de acordo com a nomenclatura
da Lingu1stica Diacrônica, a l\ngua fa,lada no Brasil, isto é,
o Port uguês Pe1a aprovação da emenda

2P01829-7 VINICIUS CANSANÇÃO PFL
**"'****** PARECER *********

A Emenda propõe a mod1f1cação da alinea c, do item XXII,
do art. 23. do Projeto de COnstituição

Pelo Projeto, tem-se que lla r-esponsant l idade por danos
nucleares tndepence da ex í st ênc i a da culpa".

A modif1cação proposta determina que "a r espcneaut t toece
ctvt i por danos nucleares f ndepende da existência da culpa".

Em face da aprovação da Emenda co let tva no. con-
c lu lrnos pela rejeição da Emenda em estudo

----------------~:~:_~:!:~~~~:_----------------------------------------------
2P01831-9 GERALDO FLEMING PMDB
***"''''***''' PARECER "'****"'***

A presente Emenda pretende, sem alterar a essência das
redações dos 30. e 40 do art. 169 do Projeto de Constituição
(A) da Comissão de Sistematização, s tnt at tzâ-j as em sua for
ma, adequá-Yas por analogia à redação do parágrafo anterior
(2 ) e sanar as omissões apresentadas, como seguem:

11A redação da texto em causa aco 1heu pa 1avr-as desneces
sárias ("exercer") e express6es redundantes (ltassegurar a
pr-eser-vação") Além disso atribui às Po l tc tas Militares o
"po t í c f amento ostensivo" quando, par uma questão de equtdada
com as suas corporações congêneres, as Pol í c tas C1v1s, que
têm funções de "polícia judiciária'. deveriam ter por atri
butção a "po l f c í a ostensiva", expressão mais técnica e abran
gente. Por outro lado, os Corpos de Bombeiros Militares não
t tveram definidas as suas atribuições e não foram incluídas
como forças auxt t tares e reservas do Exérctto, apesar dos
seus componentes terem sido cons1derados "serv1dores públicos
ml11tares" pelo artigo 51 do projetou.

Pe1a aprovação

2P01835-1 WAGNER LAGO PMDB
**"'****** PARECER **"'**>1<***

A proposta tem como escopo assegurar ao capita1
empresarial tr-atamento f1scal e adm1nistrat1vo preferencial,
dist1nguindo-o dos Que provêm de apl tcações financeiras.

A Emenda aborda tema próprio de legls1ação or-dtnár ta.
Tabelas diferenciais de trnposto, com maior ou menor al rquota,
são ut í 1tzadas conforme necessidade de captação no mercado
financeiro por parte do governo. Não se trata, portanto, de
matéria constitucional.

Pela Rejeição.

2P01836-0 ANTONIO GASPAR PMDB
*"'***"''''*''' PARECER >1<*"'******

Emenda mandando incluir dispositivo á seção II do cap
VII do titulo III restringindo o valor màxtmo dos proventos
ao teto de contribuição da Previdência socrat .

Pela rejeição ncs termos do parecer oferecido á Emenda
2pOl706-l

2P01837-8 ONOFRE CORR~P PMDB
********* PARECER *********

Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido â Emenda
no. 2p01474-7

2P01838-B ONOFRE CORR~A PMOB
********* PARECER *********

É objetivo da emenda inclulr na seção II do Capitulo II
do título VIII do Projeto de Constituição artigo prevendo o
"o aposentado cujos proventos ultrapassem limites a > "/1'1

es t abe l ec rcoa em lei terá sua aposentadoria suspe-
retorne ao ..r .. "'11"' , ~- ~ .... "

Entendemos Que a mater t« Jreço não /'l1 9urar no
texto constitucional, par-ecendo-r "; melhor s -s no
âmb1to da lei or-dtnáe ta

Pela r-ej atção da emenda

2P01839-4 ONOFRE CORR~A PMDB
**"'****** PARECER ********'"

Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no 2p01815-7.

2P01840-8 NELSON JOBIM PMDB
"'*"'''''''**'''* PARECER ****ot****

Pretende o nobre Constituinte, ao aditar o presente dispo
sitivo, reforçar a compet ênc í a do Tribunal supar-tor do Traba
lho, no Que concerne a matérias que digam respeito à disposi
tivos const trucrorre ts ou leis federais

A inclusão do 30 em nada irá contríbuir para o aperfei-
çoamento do texto Const í tuctona 1.

Assim, somos pela sua rejeição.

2P0184i-6 HERMES ZANETl PMDB
********* PARECER *********

A Emenda em tela v1sa ínctutr no r iruto IX do Projeto
disposições relativas à concessão de anistia e remissão de
cr-éd i tos tributários e parafiscais, até o limite de 50 rn! J

OTNs e respectivas normas de pagamento parcelado, com a
justiflcativa de que, diante da profunda crise por que passa
a economia nacional, muitos contribuintes estão esmagados por
débitos junto ao Poder Público. que lhes ameaça a sobrevi
vência, sendo a medida proposta uma ocor tuntoade de reocgani
zarem suas vidas e atividades, e para o Poder púb11co, de ar
recadação 1mediata

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido â Emenda
no 2pOO47B-8

2P01842-4 ANTONIO PEROSA PMDB
"'*:f'****** PARECER ****>;<****

A Emenda propõe a inserção de artigo nas ctscos tcões
trans1tprias, com o objetivo de conceder aposentadoria
especial aos professores de 20. e 30. graus, com 15 anos de
efetivo exer-ctc to da profissão.

O Proponente justifica a medida como meio de atender
expectativa daqueles Que já contam com mais da metade do
tempo devido à aposant adcr í a

O relator vct a pela rejeição da emenda.

2P01843-2 JOSÉ DA CONCEICÃO' PMDB
********* PARECER "'***'~'l'1<"'*

A presente emenda visa substituir o texto do 20, do
art 153 do Projeto de Constituição "A"

Embora touváve t a pretensão do nobre Constituinte. a maté-
r i a ccnr t tte com a sistemática do Projeto e a sua aprovação
i mp1i cará em dar aos ProcUradores da un1ão um poder Que
extrapola ao interesse públ tco

Assim sendo, somos pela rejeição da emenda em apreço



2P01844-l JOSÉ DA CONCEIÇÃO PMDB
********* PARECER *********

Pr-etende O autor desta Emenda que o alistamento eleito
r<.J' u o voto sejam obrigatórios para os maiores de 18 anos e
fac ..,,)c.it tvo para os analfabetos e os maiores de setenta anos.

A mater í a em foco, desde a fase 1nlcial dos trabalhos da
Constituinte, não vem recebendo acolhida da maioria de seus
integrantes

Assim, somos de opinião corrtr-ár f a à sua aceitação

2P01B45-9 JOSÉ DA CONCEIÇÃO PMDB
*"'**"'*"'*:f. PARECER ***"'*****

Esta Emenda propõe a expansão da estrutura do Poder
JUdiciária, com a criação de 5 Tribunais Regionais Federais,
com jurisdição e sede a serem fixadas pelo Tribunal Federal
de Recursos.

Concordamos com a medida, tendo em vista a estagnação
estrutural do setor face à expansão dos demais poderes e ao
crescimento acentuado da demanda de seus serviços

Pela aprovação.

2P01846-7 ROBERTO BRANT PMOB
"'*"'... *"'''''''''' PARECER **"'''''''''''''**

A presente emenda estipula a manutenção dos mandatos dos
atuais membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legis
rar ívas dos Estados e das Câmaras de Vereadores.

Entende seu autor que, tenco o texto do Projeto de Cons
tituição fixado os mandatos dos atuais Presldente da Repúbli
ca, Governadores e Prefeitos, não é cabivel que se omita com
relação aos mandatos legislativos, com o que concordamos.

Pe1a aprovação.

2P01847-5 ROBERTO BRANT PMDB
"'>lo"'''''''''''''''''' PARECER *"''''******

A emenda encerra ''1discut'vel tnter-eer-êncta de um Poder
de Estado em outros, originando confl Hos de d1f~ci 1 supera
ção.

Pela rejeição.

2P0184B-3 JOSÉ GUEDES PMDB
********* PARECER *********

Propõe. o nobre constituinte José Guedes, a supressão do
inciso lI!, do artigo 42, Que determina a intervenção do
Estado em Munidpio local í zado em seu território, e da União
no Distrito Federal ou em Munic~pio local izado em Território
Federal. quandc não tiver sido apt i cada o min1mo exigido da
receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Visa, a posição, "resguardar a autônoma municipal, po ts
é absolutamente injusta a penalização apenas a este nivat de
gover-no, Quando União e Estados também estão sujeitos à mesma
vinculação orçamentária", segundo alega na justificaç~o.

O pr-ecept tvo em tela objetiva obrigar os Municlpios a
empregarem parcela mtntma de sua receita em atividade funda
mental para o desenvolvimento do homem brasileira, qual seja
o ensino, uma de nossas prioridades no campo social, sem que
isso signifique interferência na autonomia municipal A pró
pria autonom1a da Un1ão e dos Estados ê bal1zada por um elen
co de pr tnc tp tos Que tornam viavel a convivência federativa.

Pela rejeição.

2P01B49-l FERNANDO LYRA PMDB
*****"'*** PARECER *****"'***

O insigne Constituinte Fernando Lyra propõe se suprima
do artigo 80, "por desnecessária e ate incoerente l1 a expres
são "ou o Senado" Diz ele que o critério deve ser sempre o
da Casa onde se tenha concluído a votação.

Em que pesem os argumentos da justificação, a expressão
Que se pretende seja suprimida, não consideramos desnecessá
ria, nem implica em redundância, sendo recomendada sua manu
tenção pela tecnica legislativa.

Pela rejeIção.

2P01850-5 FERNANDO LYRA PMDB
********* PARECER *"''''******

O 11ustre Constituinte Fernado Lyra propõe nova redação ao
Artigo 81, para retirar a expressão M não sancionado". Diz
ele que Projeto não sancionado é Projeto Vetado.

E inteiramente procedente a observação do nobre Constitui
nte, sendo desp1ciendo qualquer comentário adicional.

pela aprovação

2P01851-3 DASO COIMBRA PMOB
..** ....**** PARECER *********

A emenda do i lustre Constituinte visa suprimir o 30.
a ar-t 70 do Projeto de Constituição.

A intermediação e a locação de mão-de-obra permanente
foram obj eto de profundas aná li ses e di scussões em todas as
fases do processo de elaboração do pr-ojeto Verificamos Que a
tendência dos Constituintes ê pela vedação dessa prática he
dionda.

A matéria é de extrema complexibil idade, razão pela Qual
o Legislador teve o cuidado de remeter para Legislação Ordi
nária, a questão nos seus mais variados aspectos, ressalvada
a vedação, já definida.

Opinamos pela rejeição

2P01852-1 OASO COIMBRA PMOB
********* PARECER *********

Pretende o nobre Const 1tuinte Autor da presente emen
da, no art 153 e 90 das Disposições Transitõrias, do Proje
to de Constituição "Ali, dar novas redações à aqueles disposi
tivos

Vê-se Que tais artigos criam a figUra da Advocacia da
União

Justifica o legislador que a emenda vem aper-f tçcar- o
texto tio Projeto.

Entendemos que a criação de tal instituto conr t í ta ,
sobremaneira, com a sistematica jã adotada em fases anterio
res para a elaboração de texto constitucional. Por conseguin
te não e "lave) a sua ínt r-odução, em razão de estudos Que não
adequaram como função essencial tal categoria no ramo da
Advocacia

Em assim sendo, somos pela rejeição dessa emenda.
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2P01853-0 DASO COIMBRA PMDB
********* PARECER *********

Pela rejelção, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no. 2p00408-3

2P01854-8 DASO COIMBRA PMDB
********* PARECER ****"'****

A proposição em exame objetiva acrescentar ao art. 242
do Projeto de Constituição (A) um parágrafo único, com a
aeçurnt e redação: "Em caso qe insuficiência de vagas na rede
oficial de ensino. o Poder Publico oferecerá bOlsas de
de estudo nas escolas par-t rcutar-es"

Em defesa da medida pleiteada, o ilustre autor invoca o
argumento de que, em cada nova geração, mt 1hões de cr i ancas ,
jovens e adultos ficam sem occr-tumríace de estUdar, porque
nas escolas publicas não há vagas, e as taxas escolares
cobradas pela escolas particulares estão sempre além de suas
pcss tbt t idades financeiras.

Opinamos pela aprovação da emenda, com a redação da
Emenda Col at tva no. 2p01811-4

2P018S5-6 ALÉRCIO DIAS PFL
********* PARECER ******"'**

A matéria deve ser tratada através da legislação
ordinária.

Somos, P01S, pela rejeição.

2P018S6-4 FLÁVIO ROCHA PL
*"''''*>1<**** PARECER *********

A Emenda visa a dar o grau de gratuidade na prestação do
serviço da Defensoria Pública da União, Estados e Distrito
Federal, isto no "caput" do ar-t , i55, do Projeto de Const i
tu'ição

No seu nar-âor-ato único quer o legislador ordenar a ma
neira de como serão urcvtoca os cargos do MP.

A sua forma é vai ica e eficaz, portanto trará maior
aperfeiçoamento ao texto constitucional.

Assim sendo, somos pela aprovação da aludida emenda.

2P018S7-2 FLÁVIO ROCHA PL
********* PARECER *********

A emenda propõe nova redação ao paragrafo 10. do ar~igo

60 do projeto, prescrevendo ações civis e penais para os ca
sos de violação da intimidade da vida privada, da honra e tma
gem das pessoas

Assinalam os autores, deputados Flavio Rocha e Jairo
Carneiro, a relevância da mater-ta e a necessidade de fnstru
mentos eficazes a serem acronaoos contra aqueles que praticam
tais violações.

Ora, o simples fato de assegurar o direito a indenização
já pressupõe o intrumento juridico para vat roá-j a . a ação ci
vil ou penal

Pela rejeição

2P01858-1 FLÁVIO ROCHA PL
********* PARECER *********

Pela rejeição.
A emanna estabelece pr-tv t l áq'lo que não se conforma com

os pr-fnc'í p tos de igualdade de todas perante a lei
Irrepreens1vel o texto do Projeto, const ttuctcnat que

deve ser mant i do.

2P01BS9-9 ARTUR OA TAVaLA PMDB
*"'*****""'" PARECER *********

A presente proposta visa a incluir no Título VIU
Capitulo V - Da Comunicação - dispositivo determinando' que o
exel"clcio da 1tber-daoe de expressão, informação, opinião e
cr í ação será assegurado tanto a proprietários e dirigentes
dos me10S de comunicação como aos profissionais devidamente
hab t 1'itados que neles trabalhem e aos colaboradores.

O ProJeto é bem claro quanto à liberdade de expressão e
comum cação no seu art 60. não se j ust i f i cando a Emencla ora
proposta

Pela rejeição.

2P01860-2 ARTUR DA TÁVOLA PMDB
******.** PARECER *********

A proposta em tela inclui no 10. do art. 256 a palavra
"ar-t rst í ca" com o otu et tvo de tornar claro que a vedação da
censura não abrange somente as áreas pct i t tca e tueotóntca,
mas também a ar t i at í ca.

Pela aprovação, pois a alteração tornará mais completa
redação do referido c í spcs t t tvo

2P01B61-1 ARTUR DA TÂVDLA PMDB
********* PARECER *********

Emenda de nobre Cost í tutnte Artur da Távola pretende am 
pl1ar o Art 257 do Projeto,condicionando a concessão e explo
ração dos serviços de radiodifusão e televisão aos princípios
escritos para dirigir as at tv tcaoes dos ve~culos. A conces
são e exploração dos meios de comunicação será regulada par
lei ordinária, porem o Projeto jã at inna alguns mandamentos a
serem compriejos como a sua aprovação pelo Congresso Nacional

e a cr i ação cc Conselho Nacional de Comunicação Pela rejei 
ção da Emenda

Pela rejeição----------------------------------------------------------------------------
2PO1862-9 ARTUR DA TAvaLA PMDB
**"'****** PARECER *********

A presente emenda tem por objetivo incluir, entre as ve
dações constantes do art 67, o impedimento de que o parla
mentar e r-espect tvos cônjuges, parentes ou sócios sejam bene
ficiados com a concessão para a exploração de canais de rádio
e t e i evtsão.

Como assevera o t l ust re Autor da proposta, a medida é
altamente IOOralizadora, pois não seria ético que ta i s conces
sões acontecessem, agora que o Congresso Nacional, se aprova
do o d i spos to no Hem XII, do art 59, terá copar-t tcrpação
em atos dessa natureza

, Pela aprovação.



2P01863-7 ULYSSES GUIMARÃES PMD8
***>1'**"'** PARECER "'*"''''''''''**'''

A emenda, sugerida pelo ilustre e nobre Constituinte
Ulysses Guimarães, ao parágrafo 20 do artigo 56 do Projeto
de Constituição liA" apresenta as seguintes inovações:

la.) determina que o número de Deputados será estabele
cido no ano anter tor ao das eleições,

2a.) fixa em 540 o número total de representantes do po
vo na Câmara dos Deputados.

aa.) eleva. de sessenta para o i t errta, o 1imite máximo de
Deputados Federais a serem eleitos, proporcionalmente à poou
i acão , nos Estados e no OistrHo Federal.

A primeira inovação traz evidente conveniência para
a tr-anquí 1idade e a normalidade do processo eleitoral, tendo
em vista aproxima t eç i s t at ur-a,

A segunda anót a-ae no poderoso argumento de Que" não
é possível estabelecer objetivamente a proporcionalidade sem
a fixação de um número total, além do máximo e do mínimo 11.

A terceira, considerando o aumento da população e a
criação de novos Estados, Julga imperioso "aumentar o número
total atualmente existente, para que nenhum Estado tenha sua
representação diminuída"

A emenda objetiva eliminar a sub-representação" imposta
pelo casuísmo e pelo ar t t f tc ta r tamo da Velha República 11 e
aumentar o índ1ce de representatividade, melnorando a relação
de habitantes por representante

Pe1a aprovação

2P01864-5 DIRCEU CARNEIRO PMOB
*"'******* PARECER ********...

Visa o Ilustre Constitulnte a alterar o item IIr
artigo 74 para exigir que a proposta de emenda à
Constituição, de autoria das asseeeietas Legislativas.
obtenha o voto favorável, em cada uma delas da "maioria
relativa" ou "mator-í a simples" de seus membros.

A observação é procedente e merece acolhida, para
facilitar às Unidades da Federação, por intermédio de suas
Assembléias Legislativas, maior participação quando se
coçn t ar de introduzir modificações na Carta política De
Qualquer forma, a aprovação da proposta devera efetuar-se
pelo "quorum" qualificado já previsto no projeto.

Pe1a aprovação

2P01865-3 OCTÁVIO ELísIO PMD8
*"''''*''''''*** PARECER "'********

Pretende o ilustre Constituinte acrescentar às Disposi
ções Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto de
Constituição, o í spos t t tvo relativo às atuais Regiões Metropo
litanas.

Argumenta o autor da presente emenda que o Art, 216 do
Projeto at r ibut aos Estados competência para criar regiões
metropolitanas, quando no texto Constitucional em mutação
compete â União.

Nesse quadro, quatorze regiões metropolitanas existentes
atualmente no Pa~s, ficariam no limbo juridico, pois sobre
elas não pode tratar a União, nem o Estado

O parecer é pela aprovação, tendo em vista a pertinência
da propositura e a necessidade de se dar tratamento jurídico
adequado à questão.

2P01866-1 OCTÁVIO E~ísIO PMD6
********* PARECER *******"'.

A const í tutção vigel:\te estabelece, em seu art 164, que a
União, mediante lei complementar, poder-á, para a real í zação
de Serviços comuns, estabel ecer- regiões met r-opol t t anas

O art. 216 do Projeto de Constituição transfere tal in
cumbênc í a para os Estados, isto é, os Estados, mediante lei
complementar, poderão criar regiões metropolitanas e mtcr-or-re
giões para execução de funções públ í cas de interesse metropo
1 í t ano ou microregional

A emenda em exame pretende incorporar, ao citado art .216
paragrafo dando poder-es aos Estados para transformar e ext in
Quir suas reglões metropol í tanas , competindo-lhes legislar
sobre toda matéria a elas correspondentes, podenco delegar a
função normativa a órgão metropolitano tnst t tu ido legalmente
para o exer-c tcto de tal função

Diflcil a aceitação da emenda proposta por simples ra
zão de ordem semântica f ns t t t u f da e desenvolvendo-se ao lon
go do tempo, uma cidade não pode ser extinta ou transformada.
Como estabelecer a possibilidade, expressa na emenda, de o Es
taco transformar ou extinguir, mediante lei comp1ementar esta
dual, sua região metropolitana, ente maior e mais complexo
que uma ci dade

Por outro lado, se não existe na legislação do País cts
posição dando poderes à propria União para extinguir ou trans
formar regiões metropolitanas, como deferir tal poder aos Es
tados

Por tals r-azões, nossa manifestação é pela rejeição da
emenda

~----------====~:~~-~:~~~~~~.:_---------------------------------------------
2P01867-0 OCTAVIO ELísIO PMDB
****"'**** PARECER ***... *... ***

A presente emenda, aor-eseot.ada pelo Constituinte Octávio
Ellseo, pretende conferir uma série de direitos, devidamente
e l encados , aos ex-combatentes, civis ou militares, da 2a
Guerra Mundial, que participaram em operações bél icas da For
ça êxpedtc tonar-t a Brasileira, da Marinha Mercante ou de Forç
a do Exército que tenha prestado servi ço de segurança ou vi
gilancia do litoral ou i lhas oceânicas.

A emenda substitui o texto do art 20 do Projeto
As reivindicações, na maioria justas, das categorias be

neficiadas por esta emenda acham-se, em geral, satisfat6ria
mente atendidas

Pela rejeição.

2P01868-8 OCTAVIO ELíSIO PMD8
********* PARECER *********

A Emenda, de autoria do Deputado Dctavio 1:1 í seo, altera
a redação do parágrafo 1 do ar t igo 45 do Projeto, prevendo a
duração de dois (2) anos para os concursos públicos, com
prorrogação de idêntico prazo uma única vez.
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As razões apontadas pelo autor têm base na necessidade
de evitar a defasagem e desatual tzaçâo de técnicas e conheci
mentos, entre a época do concurso e a da convocação do servi
dor aprovado

A argumentação procede e merece o devido acolhimento no
texto, nos termos redacionais que lhe deu emenda sobre o
mesmo dispositivo, de autoria do constituinte Almir Gabriel.

Pela aprovação, respeitada a redação da emenda supraci
tada

2P01869-6 JORGE HAGE PMDB
********* PARECER *********

Tem em vista a presente Emenda. mediante proposta de mo
dificação dos arts. 10., 20. e o caput do ar t 40. do ADT,
fazer coincidir o término do mandato do atual Presidente da
República com a data da promulgação da Constituição

A proposta, a par de importar redução, para menos de
quatro anos, no mandato do atual Presidente da República,
elimina disposições importantes, como assim o são as
constantes do atual art. 20 e seu parágrafo único do Ato das
Disposições Constitucionais GeT'ais e TransitóT'iaS, que
respeitam, respectivamente, à vedação de alteração do sistema
de Governo pelo lapso de cinco anos a partir de 15 de março
de 1988, e à fixação da data da nomeação inicial do primeiro
Ministro

Quanto à proposta de redução do mandato para menos de
quatro anos, remetemos a atenção dos estudiosos do tema para
a primeira parte do nosso parecer à Emenda no. 2p 01184/5
Não se justifica, de outra parte, a e l tmtnação dOS preceitos
que constituem as atuais disposições do art. 20. do Ato das
Disposições Constitucionais Gerais e Tr-ansi tor í as segundO
fixadas no Projeto.

Somos, assim, contrário à aprovação da Emenda.

2P01870-0 JORGE HAGE PMD8
********* PARECER *"'**""****

Intenta o nobre Autor da emenda alterar, de 15 de março
de 1988, para 15 de março de 1989, a data da entrada em vigor
do novo sistema de governo.

A esse respeito ja fixei posição nos termos do parecer a
emenda nr. 2POO444-0, donde concluo pata rejeição da presente
proposta

2P01871-8 JORGE HAGE PMD8
********* PARECER *,********

Propõe o autor a suspensão das exigências relativas a
pr-azos de filiação par-t tuár ta para as e l e ições pr-es toencta ts
que se r-ea li aar-em no ano de 1988. ~

A f t l f açâo partidária e muito rrnpor-t ante para o eor-t a te
cimento dos partidos pol íticos.

Por estas razões, opinamos contrariamente a pretenção co
autor.

Pel a rej ei ção

2P01872-6 JORGE HAGE PMD8
********* PARECER ******"'**

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido a Emenda
n. 2P00153-0

2P01873-4 SIGMARINGA SEIXAS PMD6
*"'**....*** PARECER ****"'*"'**

A Emenda pr-opõe modificação do Hem X do art 22, do
Projeto de Constituição

Pelo projeto, incluem-se entre os bens da União' "X - as
terras de posse imemorial, onde se acham permanentemente lo
calizados os tndf os '

Com a modificação proposta, incluem-se entre os bens da
União: "X - as terras ocupadas pelos índtos".

Considerando Que o Projeto define com clareza o concei-
to de posse tmemorf a l , no THulo VIII. Capítulo VIII - Dos
índios, art. 269, 10., conc l utmos pela rejeição da Emenda

2P01874-2 SIGMARINGA SEIXAS PMD8
********* PARECER *********

Pela aprovação nos termos dados na apreciação da Emen
da No 2P01845-9.

Pel a aprovação.

2P01875-1 JDS~ MARANHÃO PMDB
****"'*"'** PARECER ***"''''****

Intenta o nobre Autor da emenda alterar o "caput" do ar
tigo 66, de modo a tornar indelegável o voto do parlamentar,
mesmo que a delegação se faça em favor de 1ider

Defende sua proposta no argumento de que a procuração
outorgada pelo eleitor ao parlamentar não e pass íve t de dele
gação.

Embora da redação oferecida pel a emenda não se possa de
duzir, com clareza, esse propósito do Autor, o certo é que a
delegalibllidade questlonada não extste no Parlamento e nem
o permite o projeto, De modo que a propositura, alem de tor 
nar pouco intelig~vel o texto do ar t 66, fica sem objeto,
devendo ser rejeitada

2P01876-9 JOS~ MARANHÃO PMD8
*"'******* PARECER "'****"'***

11 Esta Emenda tem por escopo incluir a Policia Rodoviária
Federal entre os órgãos de segurança púb1 í ca , para tanto a
crescentando item IV ao art. 169 do Projeto de Const í tutção
(A) da Comissão de Sistematização.

Acrescenta ainda 5<1 4, estabelecendo que "a po l i cf a
r-ocovtár ta federal é destinada a proceder a apuração das in
frações penais e de tráfego no âmbito das rodovias federais".

A Emenda sob exame reitera proposta já rejeitada em
fase anteriores, por mostrar-se tncompat ive t com a estrutura
de Segur-ança Pübl i ca

Pela rejeição.

2P01877-7 JOS~ MARANHÃO PMD8
*******"'* PARECER *****"'*"'''

A Emenda em foco pretende acr-sscent ar- ao oa-agrdfo 40 d,)
art 256 a seguinte determinação' "medi ant e negc1ciaçâo entre
as partes, consideradas as pecu l í ar t dades de cada serviço"

Considera o autor que, com esta alteração, o Estado
poderá resolver sobre a prestação de serviços de tranmissão



de informações por ent tdades de direito privado, em cada
instância, segundo a melhol" conveniência púct tca.

Concordamos com seus argumentos.
Pel a aprovação

2POiB7B-S LYSÂNEAS MACIEL PDT
"'****"'*** PARECER **"'******

A presente emenda estipula que, quarenta e cinco dias
após a publicação do texto constitucional. seja ele submetido
globalmente ao referendo da população eleitol"al do Pa~s, que
tambem dever-a manifestar-se sobre temas espec1ficos (emendas
constitucionais), que forem objeto de consulta

A emenda ainda estabelece a competência da Mesa da As-
sembléia Nacional Constituinte e da Justiça Eleitoral para
organizar o referendo, tnctus tve Quanto ao acesso gratuito
dos Partidos aos meios de comunicação, bem como define o que
deve ser feito caso o projeto venha a ser rejeitado (dissolu
ção da Assemblé'a ConstHuinte e eleição de uma nova Assem
b1éla axctus tva) •

Espera o autor que, com sua emenda, sejam contornadas as
insuficiências e imperfeições de nossa democracia representa
tiva, pela criação de um mecan1smo que possibllite a expres
são dos setores populares na elaboração da nova Carta

Em Que pese as louvávefs intenções do autor, não cocemos
apoiar- a emenda apresentada. Entendemos que os Constituintes
foram eleitos pelo voto poput ar , de forma soberana e legHi
ma. com o objetivo prec1puo de elaborar a nova Carta, não se
justificando a consulta plebiscitária sobre todo o trabalho,
inclusive porque, não sendo poss ive l a ninguém aprovar ou r-e
jeitar totalmente o Projeto, a consulta, fmposstvel de se fa
zer artigo por artigo, ser-ia extremamente dincl1. Além dis
so, o Projeto de Constituição, resultante de um processo po
1 í t tco de dfsCU$sâo e negociação, sofreu profunda trrr tuênc te
da opinião pública, sendal certamente, O texto constitucional
br-as t t e rr-o que envolveu maior participação popular em sua e
laboração.

Pela rejelção

2P01879-S LYSÂNEAS MACIEL POT
****"'**** PARECER *"'*******

A presente emenda objetiva estabelecer como parâmetro os
subsidios dos parlamentares, para fins de reajuste do salário
mlnlmo a que alude o item IV do art. 70.

Afirma o ilustre proponente que tal medida ê vtáve t ,
uma vez que os parlamentares, em contato direto e constante
com o povo, têm conhecimento vivo, em rocas as regiões do
pars , de suas necessidades. Em que pese à argumentação
oferecida pelo auror, entendemos que o novo disposit tvo nada
vem acrescentar ao que já esta -garantldo no lnclso tv do
artigo 70. do nosso Projeto de Constituição Supérfluo seria
instituir novo disciplinamento a respeito.

Pela rejeição

2P01B80-7 LYSÂNEAS MACIEL POT
********* PARECER ***"'*****

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
nr . 2P01S19-0.

2P01BB1-S LYSÂNEAS MACIEL PDT
*******.* PARECER *******,'",.

Esta emenda tem por objetivo estabelecer que I' As dessas
diretas e indiretas das Forças Armadas não poderão
ultrapassar o texto de 5% (cinco par cento) do or-çamento da
União, e tabor-aco para a ano fiscal em Que deva viger".

Como justificação à Emenda, esclarece os Autor que os
gastos excessivos com o setor mil Har podem Obrigar o povo a
sofrer desnecessariamente, não apenas em virtude de ameaças
de guerras externas, mas sobretudo pel a erosão do progresso
social e das liberdades civis.

E mais, li estes gastos excessivos - reduzindo as fontes
a serem aplicadas em outros setor-es essanctas - estimulam
ainda cor-r-idas armamentistas.

O mérito da Emenda refere-se a matéria orçamentária,
que, como se sabe, ao estabelecer- limite de apl icação, o faz,
unicamente, para assegurar uma destinação mintma de recursos
a determinado setor, a exemplo do Que dispõe o artigo 245 do
Projeto para o ensino. A fixação de 1imite maxtmo, como se
propõe com a presente Emenda, é tecnicamente incorreto e. por
outro lado, constitui matér í a de legislação i nfraconstitu
ctonat

Pela rejeiç~o.

2P01BB2-S NELSON AGUIAR PMDB
********* PARECER *********

Pela rejelç~o.

O texto do Projeto slstematlzado obedece à boa técnica
1egls1atlva e não os acresctmos que já foram conteplados.

.2P01BBS-1 NELSON AGUIAR PMOB
***"'***** PARECER *****"''''**

Pela rejelção
O projeto da Comissão de S1stemtização oferece texto

mals condizente com a real1dade e com a boa técnica 1egls1a 
t tva, Os aspectos da aposentadorla compulsórla já foram defl
n1dos, tanto quanto aqueles por tempo de serviço. A promoção
por merecimento é colocada em melhores termos pelo Projeto.
tanto quanto o ingresso na carreira por concurso público de
provas e t i tutos ,

2P01884-0 ANTONIO GASPAR PMOB
********* PARECER *********

A emenda em anál1se obje~lva modificar o texto do parágra
fo único, do art. 151 do Projeto de Constituição fiA"

Notamos que há um certo conflito com o texto já elaborado,
pois como bem define o parágr-afo do artigo, lei complementar
definirá sobre o funcionamento e organização do Conselho Na
cional de Justiça.

Isto posto, somos pela l"eje1ção da presente emenda.';'----------------------------------------------------------------------------
2P01BBS-B NESTOR DUARTE PMD8
***"''''**~* PARECER .********

De autoria do Deputado Nestor Duarte, a Emenda propõe
nova redaç~o ao paragrafo 11 do artigo 80 do Projeto.
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• Alega o ilustre Autor que o texto aprovado, além de va
go, omite aspecto essencial do direito à inviolabilidade do
domtc i l to , não admissível, à noite, sem o consentimento do
morador, o que viola nossa tradição const ttuctona t •

A omissão a que se I"efere o autor, com efeito, poda ser
r epar-ada com a aprovação da pr-esente Emenda

Pe1a aprovação

2P01BB6-6 OSMIR LIMA PMOB
"'*******'f< PARECER ********'"

Pretende a Emenda alterar a redação do 34, do art. 16 ,
do Projeto de Constituição, no sentido de assegurar a obten-
ção de certidões junto a repartições públicas apenas
Quantia se tratar de defesa de direitos e esclarecimentos de
situações de interesse pessoal.

A proposta merece acolhida, jã que, na r-eat tcace , com a
modificação pretendida, evitar-se-á a ocorrência de abusos de
natureza diversa.

Pel a aprovação

2P01BB7-4 WALMOR DE LUCA PMD8
********* PARECER **"'******

A emenda do nobre Constituinte visa alterar o inciso IV
do art. 70, do Projeto de Constituição. Na verdade, a Consti
tuição deve garantir os pr-f nc'íp rcs gerais ou fundamentais,
cabendo à legislação o-c-nàr ta adequá-las á real idade. Na

~~~~~g:ee ~~~~u8~~~s~~~a~~n~:~ gi~~:~C6; ~m~~~~l~~~: g~ cada
um pode com o tempo

Ante o exposto, somos pela reJeição

2P01BBB-2 GERALDO ALCKMIN FILHO PMDB
********* PARECER *********

A emenda modifica o inciso XXVI do artigo 70., estabele-
cendo a prescrição da ação n-aoatrnst a no prazo de 5 anos e,
em se tratando de trabalhador rural, somente após o decurso
de 2 anos da cessação do contrato de trabalho

Somos pela r-ej e icão , nos termos do parecer oferecido à
emenda co 1et 1va 2p020SB-1

2P01889-l HERMES ZANETI PM08
*******,,* PARECER *********

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido
á Emenda. No 2p01851S

2POiB90-4 LUIZ ALBERTO RODRIGUES PMDB
****"''''*** PARECER **"''''*****

Propugna o ilustre Deputado Luiz Alberto Rodrigues a al
terar o item IV do Art. 19. do Projeto, determinando que os
Partidos precisem de três por cento do eleitorado, em no mt
nimo 5 Estados, para tel"em existência legal. A matéria cons
tante do Al"t 19 foi objeto de de t onqado estudo e de amplas
negociações entre as diversas agremiações partidárias O tex
to ali cont ido foi. pode-se di zer, fruto de um verdadei 1"0
consenso Ante o exposto, não podemos acolher a emenda, que
poderá, inclusive, constar de legislação or-dmâr ta , consoan
te o atual preceito dispõe.

Pela rejeição

2P01B91-2 KOYU IHA PMDB
*"'*.***** PARECER *****, ... **

Propõe o autor nova redação para o item I do art. 32 ,
qualificando o voto como universal, direto e secreto.

A emenda deve ser acolhida por estar confor-me o art 16,
Que diz ser o eufr-éo to unrver-sa t • e o voto direto e secreto,
com igual valor para todos.

Pe1a aprovação

2P01B92-1 ANTONIO MARIZ PMDB
*"'*....**** PARECER *********

Emenda ao 80 do art. 45, no sentido de lhe ser tncrur
do o ltem XXVII do art. 70

De fato, nas remissões dos direitos sociais apl1câveis
aos servidores públicos escapou a referência ao dispositivo
relativo ao item XXVII do art 70., que enumera aqueles di 
re1tos o que agora se corrige com a emenda Garante-se, por 
tanto, aos servidores públ icos a proteção contra a discrimi 
nação salarial ou a admissão por motivos de cor, sexo ou es 
t ado civil, pelo simples exer-cf cto do pr tncip to da isonomia.

Pel a aprovação.

2P01B93-9 MÃRCIO LACERDA PMDB
********* PARECER *"'*******

Emenda ao art. 48. no sentido de se admitir um caráter
incrementalista à pensão, a partir de 50% da remuneração do
ser-v tdor , acresctcos de 10% para cada dependente até o 1lmlte
de 100% dessa remuneração

A emenda limita e até rest1nge os termos em que o Pr-oj e
to alcança a questão, admitindo um real avanço no trato desse
problema de alta significação social. Não na porque retroce
der- do ponto de vista institucional.

Pela rejelção.

2P01894-7 ZIZA VALADARES PMOB
********* PARECER *********

Preconiza a em2nda Que, nos casos de investidura nas
funções previstas no Hem I do art 69, o Deputado ou Sena-
dor poderá optar pela r-emuner-ação de parlamentar

A lembrança do ilustre Autor é oportuna, Pois se o par
1amentar não perde o mandato em razão da nova função. não é
justo que, virtualmente, se veja impedido de exercê-la por
força do descesso remuneratório que ela venha a representar

Pela aprovação.

2P0189S-S ANTERO DE 8ARROS PMOB
"'******** PARECER *"'*lI'*****

Através desta emenda pretende o nobre Conat i tut nte Ante
ro de Barros alterar os parágrafos 20. 30. do art. 68, de mo
do a estabelecer Que a perda do mandato parlamentar, em razão
de condenação criminal ou em ação popular, se dê por delibe
ração do Plenário da Câmara interessada e não por simples de
claração dos respectivas Mesas, como prevê o pr-oj eto
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2P01905-6 JOSf SERRA PMDB
****",:t*** PARECER *********

Pela aprovação A proposição, sobretudo lúcida e oportu
na, visa a assegurar eflcacia às mediaas descentral tzacor-as
de competências legislativas e executivas inerentes ao Proje
to, resultantes do fortalecimento financelro dos Estados e
Municípios, nos campos da educação. saúde, habitação, sanea
mento e transportes coletivos urbanos, e, na parte necessa
ria. nos campos da assistência social.

EXlge a emenda a elaboração de plano de descentral ízação
de encargos da União para os Estados e Municípios a ser sxe
cutada_em praz.o não superior a clnco anos. contados da pro 
mul qação de Constituição, e resolve a Questão mais senstve t
que caracterize o assunto, seja a pertinente á situação dos
servidores públlcas envolvidos no processo de descentraliza 
ção ,

Obrlg0-me a fazer ressalva relatlvamente à disposição
constante do uar-éçr-aeo 20. do art1go que a emenda pt'etende
inserir no titulo das Disposições Transitórias do PrOJeto
no tocante a sua fórmula literal, uma vez que pode conduz;r
ao entendimento de que se trata de d1spos\ções de caráter
~i~m~~~~ie. O problema, contudo, será sarado quando da reda -

2PO1909-9 ODACIR SOARES PFL
*"'*"'**1/'** PARECER **"'******

Pretende-se, através desta Emenda, acr-escentar parágra -
rc ao art. 60 , estabelecendo que, em ação de despejo e de

2P01901-2 JOSÉ SERRA PMDB
>l<******** PARECER **"'******

Pretende a presente emenda incluir como competência da
Comissão mista de que trata o '0. do art 195 a aná! tae dos
"planos e programas, nacionais e regionais ou setoriais
presentes na Const i tu lção": e "a tomada de contas do '
'Primeiro Ministro, quando não apresentada ao Congresso
Nacional, de acordo com O c tsposfo no item VII do art. 10SIl

•

Considerando que, no primeiro caso, já existe,
inclusive, emenda do ilustre Constituinte Lel io scuza, de
no 2P01902-1, sobre a qual apresentamos parecer pela
aorovaçao , que manda correlacionar aqueles planos e programas
ao "p lano plurianual" e que sejam apreciados pelo L.egislati
vo considerando, ainda, que a presente proposta pretende dar
operacionalidade e harmonia ao processo de anár ise pelo
Congresso Nacional destes planos e programas, que são
determinados em inúmeros dispositivos do Projeto da Comissão
de Sistematização, vez que a Comissão Mista que irá
acompanhar a execução orçamentária e que analisará as leis
or-çament ár tas , assim como os planos plurianuais, estará
ms t r-ume-rt at í zaca, com meios, dados e informações, tendo,
portanto, a experiência e conhecimento decorrentes da
especial i zação , para apreciar os planos e programas, como
justificou o autor, somos pela sua aprovação quanto a este
d í spos t t ívo ,

Pretende ainda, com o item II, marcar a competência da
Comissão Mista Permanente, para proceder à "tomada de contas"
do Primeiro Ministro quando não apresentadas ao Congresso
NaC10na1 no prazo 1ega 1

Considerando que lia própria existência da Comissão
Mista, como permanente, cujos membros provavelmente (em
função do que vier a dispor o Regimento Comum) terão mandato
de dois anos e Que deverá ser constituida obrigatoriamente
com representantes das Comissões Técnicas Permanentes de cada
Casa do Congresso, se deve ao entendimento geral de que sõ a
espectat vzação Que lhe será Inerente, por participar a caca
ano da análise das contas oo exerctcto vigente e da
apr ecração dO orçamento do ano seguinte, é que permitirá ao
Congresso 'd1alogar' em igualdade de condição com o Pooer
Executivo, especialmente com seus orgãos de Planejamento,
Orçamento e Execução", conforme just1fica o autor da emenda,
somos também pela aprovação deste m spostt tvo, bem como
quanto à forma proposta de redigir os assuntos por itens
distintos,

2P01903-0 JOSÉ CARLOS GRECCO PMDB
>l<******** PARECER *~*******

A modificação proposta pelo ilustre Constituinte, r-es
tring1ndo a partic1pação dos Estados, O\strito Federal e Mu
ntctptos para exploração econômica apenas do petróleo e gas
natural não é Objeto de consenso de uma parcela significativa
de Constituintes

Por isto, preferimos a forma original do 10. do artigo
22 do Projeto de constituição liA".

O texto do pr-oj eto garante direitos mais ampios e abran
gentes, estendendo a participação no resultado da exploração
de todos os recursos natura 15.

O texto do projeto garante direitos mais amplos e
abrangentes, estendendo a participação no resu 1 t ado da explo
ração de todos os recursos naturais.

Pela rejeIção

2P01906-4 JOSf SERRA PMDB
********* PARECER *********

Pela rejeição A emenda preconiza seja tnc l uí da no texto
do art 44, 11, do Projeto a expressão "esta Const í tutção
não estabelece ll

, para reforçar a vedação de vinculação ou
equiparação de qualquer natureza para efeito de remuneração
do pessoal do serviço públ ico

Apesar do e1evado esptr t'tc público que nutre a intenção
do nobre constituinte proponente da emenda, o reforço preten
dido discrepa da boa técnica legislativa constitucional e in
troduz na fórmula literal do Projeto eVidente. contradição in
terna' "não est abe rece", ressalvada a Que estabelece no 60

Ademais, eventuais situações anômalas detectadas em algu
mas unidades da federação têm sido sempre reprimidas peto Su
premo Tribunal Federal, cuja jurisprudência consolidada é al
tamente rigorosa, no tocante à prevalência da vedação catego
ricamente prevista no projeto.

Dispensavel, pois, o. acresc1mo.----------------------------------------------------------------------------.

---------..------------------------------------------------------_.:_---------~

2P01904-B JOSf SERRA PMDB
********* PARECER "'*****~**

Pela aprovação, nos termos da Emenda no 2p01815-7-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------........------------------------

2P01896-3 JOÃO HERRMANN NETO PMOB
**"'****** PARECER *********

Sob o argumento de que não se pode vulgarizar medida de
t ão grande relevo, o ilustre Const1tuinte João Hermann Neto '
propõe se altere o percentual pr-ev t s to no 20. do artigo 75, ,j,
a f trn de que se exija que a iniciativa popular de projeto de~,'

~~~ ,o~od;~ ~~~~s~~ g~re~:~~~ ~~n~~ ~~ ~6;~~~1n:~~ ~n~~?scr í ta Itr
distribuído em, pelo menos, cinco Estados com não menos de um
declmo por cento dos eleitores de cada um deles. Acrescenta
ele que a Espanha exige quinhentos mil eleitores, e que o
percentual de um por cento no Brasil equivaleria hoje a
seiscentos roi1 eleitores - o Que não se revela excessivo,
como se pode ver í t rcar- da apresentação de emendas populares
na fase constituinte, quando algumas delas alcançaram um
milhão de assinaturas

A proposição é altamente salutar e os argumentos de seu
autor são os mesmos que me 1evam a propor sua aprovação.

Pel a aprovação.

Em óefesa da modificação proposta, lembra Que a~umas
condutas. mesmo sendo objeto de condenação criminal, não
imdem "moral ou politicamente o exer-ctc to do mandato"

As razões invocadas pelo nobr-e Autor da emenda conven-
cem-me de que a perda do mandato, na hipótese cc inciso VI do
art 68. deve ser resultante de uma deliberação plenária, não
se apt i cando ao caso a automát ica oeci ar-ação dos membros da
Mesa, compreensivel quanto aos fatos enumerados nos inciso
rrr a V do artigo citado,

Pel a aprovação.-------------------------------------...--------------------------------------

2P01B99-B ROBSON MARINHO PMDB
********* PARECER *********

Através da presente or-opos teão, i"l,nta O constituinte
Robson Marinho reunir os incisos V Q VI DO Art, 238 no mesmo
inciso V, com a segu'inte redi\çlo:

" V - concessão de pensão mensat , 11\, forma da lei, a
todo cidadão a partir de sessenta e Ql~co anos de idade e ao
portador de deficiência Que O lnCIPICUft para O trabalho,
comprovando não pcssutr-em meios de e-ev ~r • pr6pria
manutenção"

As alterações propotas pelo autor, tanto no que se
referem á técnica legislativa quanto ao mérito,
são irretocavels, devendo merecer I nossa acolhida,

r: de se ressaltar a desnecessidade, de fato, de se
estabelecer valores para os benef'c1os acima. porquanto o
novo texto constitucional estabelece que nenhum benef1cio de
prestação continuada terá valor inferior ao salário-mlnimo,

Pela aprovação.

2P01900-5 JOSf CARLOS GRECCO PMDB . t'"
*****"'*** PARECER **"'.***** ~..

A Emenda refere-se ao artigo 267.
Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda n.
2P00521-B

2P01B91-1 OARCY DEITOS :. PMDB
**"'****"'* PARECER ",*:t*.****

Apliaam-se, em relação a presente Emenda, os termos do
parecer oferecido ã Emenda no 2P003i3-3

Quanto à medida contida na redação proposta como al ínea
"c" do inciso II! do art 177, entende-se inadequada a d rver>
s tdade de pr-azos previstos no dispositivo, relativos ao pe
r-toco que deva transcorrer entre a edição da lei tributária
e os efeitos que esta deva produzir.

A par_d-isso. O pr-azo ali proposto resulta axcess tvamsnte
ex'guo ~.> ~ ,

,---------------~:~~-~:~:~~~~----------------------_:.-,-----------------------
2P01B98-0 FERNANDO LYRA PMDB
*******"'''' PARECER *********Concordamos com a mctusaõ deste adHamento ao texto

constitucional, tendo em vista a importância estratégica,
para a segurança nacional e o desenvolvimento econômico, das
atividades de aerolevantamento, que deveria ser reguladas por
lei federal e executadas exclusivamente per entidades e
empresas nacionais, sendo permitida a aut.ração estrangeira
somente com autorização do congresso Nactonal e condicionada
á clausulade reciprocidade.

Pela aprovação.

2P0190l-3 GENEBALDO CORREIA PMDB
********* PARECER *********

A Emenda oferece ao "caput 11 do art. 12. das Disposições
Transitórias, redação clara, açrescentando parágrafo que
soluciona dilemas que poderiam surgir e prejudicar o proces
so eleitoral previsto para 19BB.

Pela aprovação.-----------------------------------------------------------------------------
2POi902-l Lfuo SOUZA PMDB
********* PARECER ... *****>l<**

Pretende a presente emenda, em boa hora, sanar lacuna do
Projeto de Constituição Que, inclusive, não foi observada
pelos autores da emenda coletiva relativa ao assunto
Trata-se de proporcionar um mecanismo que evite uma das ra
zões que desacreditam o planejamento neste pa í s- a dissocia
ção entre os planos e programas e o orçamento.

Considerando que "o atual projeto de Constituição faz
referência, em diversos dispositivos, a planos nacionais.
regionais e mesmo setoriais, criando, inclusive um sistema
nacronat de planejamento econômico e social e e~tabelecendo
competências relativas à elaboração, encaminhamento,
composição e execução, considerando-se Que estes planos e
programas s6 terão razão de ser, como instrumento viável e
factivel Que configure as pol i t tcas e prioridades de ação
governamental, se estiverem correlacionados com 0$ recursos
Que poderão ser utilizados, é fundamental Que sejam
elaborados em consonância com os instrumentos de elaboração e
execução, analisados pelo Congresso Nacional e identificados
na seção especifica relativa á alocação de recursos", como
justifica o autor Somos pela aprovação da presente emenda.-----------------------------------------------------------------------------
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reintegração de posse. se a decisão judicial puder ocasionar
lesão a comunidade ou a grupo social, o jUiz. ou o tribunal
pocer-á suspender o processo por prazo determinado. oficiando
ao órgão competente do poder Execut 1vo para que promova a
desapropr i ação r-espect i va.

Em pr ime í r-o lugar, há Que se considerar Que a pretendida
suspensão do processo judicial poderá ocasionar a ocorrência
de lesão irreversivel de dlreito lndlvidual Em segundo lu 
sar . nem sempre i nteressa ao Poder Execut i vo a desa 
pr-opr-tação de determinado bem e, nesse caso, a suspensão do
processo judicial poderá ocasionar atrasos lnjustificávels.

Pela rejeição.

A fixação de percentual rmntmo para cest mação de
recursos e um procedimento bastante arriscado. uma vez que,
ao longo do tempo e em diferentes Estados e Munic'pios. pode
haver alteração das necessidades, e o planejador ficaria tn
pedido de dispor dos recursos segundo as mesmas

Pela Rejeição

2P01919-B ABIGAIL FEITOSA PMDB
••******* PARECER *****"'***

Pela rejeição. nos termos do Parecer a emenda
2p0127S-B.

2P0191S-7 CÁSSIO CUNHA LIMA PMDB
• *...... *** PARECER ...... *.......*

Rejeitada, nos termos do parecer oferecido à Emenda no.
2p01943-9.

2P01916-l ULDURICO PINTO PMOB
.*** •••** PARECER *****... ***

Pela rejeição
A matéria de que trata a emenda está melhor formulada no

texto do projeto sistematizado, o qual atribui ao Supremo
Tribunal o julgamento de matéria constituclonal.

2P019l8-8 ABIGAIL FEITOSA PMDB
.....*..... *** PARECER *****"'**.

A Emenda do Constituinte Abigail .Feitosa propõe fixar
o porcentual m'nimo de 13% das receitas da União, dos Esta
dos, Municipios, Território e Distrito Federal, além dos re
cursos da seguridade social, para o funcionamento do sistema
úni co de saúde.

2P01914-5 ULDURICO PINTO PMOB
....**•••• * PARECER *'lo."'**"'**

Altera redação do parágrafo 10 do art. 44, apenas para
introduzir a obrigatoriedade de ação respectiva contra os
responsáveis nos casos de ccto ou culpa.

A modificação proposta não contribui para aperfeiçoar
o texto do preceito, cuja redação afigura-se-nos adequada.

Pela rejeição da Emenda.

2P01925-1 JOS~ CARLOS SABÓIA PMDB
*"'******* PARECER *"'**** ... *.

A presente emenda, do nobre Constituinte José Carlos Sa
baia, manda acrescentar ao Ato das Disposições Constitucio
nais Gerais e Transitórias o seguinte d'spositivo: As 1815
or-dtnár tas sobre direitos sociais - capttuto II - serão apro
vadas pelo Congresso Nacional em 06(seis) meses'.

Em sua jUstificativa, o atuante Parlamentar esclarece
que a nova ordem social é aspiração de milhões de brasilei
ros, em face da perversa rea 1f dade em que vi vemos, e todos os
meios devem ser agi li zados para reverter esse quadro. No seu
entender, pois, deve ser f txaco o prazo de seis meses para a
edição das normas que conso1 idem os direitos sociais .

Não obstante o elevado propósito do seu t tustre Autor, a
proposição não deve prosper-ar, porque a fixação de um prazo

de seis meses para a tramitação da légls1ação ordinária sobre
a disciplina dos direitos sociais seria uma autêntica camisa
de forca, impedindo mesmo a realização de sérios debates, a
reflexão e o exame aprofundado das máter tas por paprte dos

2P01924-2 ROSE DE FREITAS PMDB
**"'**.....* PARECER ***"'*****

Tem por objetivo a Emenda. através do acréscimo de dois
dispositivos no Ato das Disposições Constitucionais Gerais e
Transitórias. fixar a próxima eleição para Presidente da
Repúb1ica "noventa dias após a promulgação" da Constituição

A aprovação da Emenda poderá provocar drástica redução
no mandato do atual Presidente da Repúbl íca, ficando ele
muito aquém dos quatro anos, em pr tnc tp to defendido por
tantos, o Que nos leva a decidir contrariamente à iniciativa,
propondo sua rejeição, valendo para a proposta os mesmos
argumentos de ccntr-ar teoaoe por n6s levantados quando do
exame da Emenda no. 2p01164/5.

Somos, assim, pela rejeição da Emenda

2P01920-0 ABIGAIL FEITDSA PMDB
***... *"'*"'* PARECER "''lo****'''**

A emenda oferece redação alternativa ao art 200 do
Projeto de Constituição, que trata da definição de empresa
nacional.

Promove, basicamente, 02 (duas) alterações relativamente
ao texto do Projeto. Na definição do controle de caoet at , não
faz distinção entre o seu montante global e sua parcela Que
dá direito a voto. Como se sabe, basta ter o controle dessa
parcela para se ter o efetivo controle do capital. Assim sen
do, nesse aspecto, a emenda é restritiva e retira do apoio
público segmento importante de empresas sob efetivo comtnto
nacional.

Ademais, estipula Que a titularidade do controle decisório
e de capital seja exercida por pessoa física brasileira domi
ciliada no Pais. Restringe, novamente, o alcance do tratamento
a ser pl"omovido pelo setor público, pois, para. o controle na
cional em um determinado setor, basta o domicilio no pais da
pessoa f~sica titular do controle. A exigência de ser libra 
s t l e tr-o?, como pretende a emenda. é restritiva para o exerci
cio pleno da autonomia e controle nacional em um determinado
setor econômico

Pela rejeição.

2P01921-8 HERMES ZANETI PMDB
**••• **...... PARECER ****"'****

A emenda objetiva acrescentar parágrafo único ao art.223
do projeto de constituição (A).

A proposta define o acesso ã proprledade na forma indi
vidual, cooperativa, condormn í at , comunitária, coletiva ou
mista, como um dos objetivos da po1 Hica fundiária e da r-e
fOrma agrária .

Os objetivos da poj f t í ca runcn ar t a , da pot t t vca acr tco i a
e da refol"ma agrária deverão ser definidos em lei ordinária e
compatibilizados no plano nacional de desenvOlvimento agrá
rio.

No nosso entender, a proposta não aperfeiçoa o texto do
Projeto.

Pela rejeição.

2P01922-B HERMES ZANETI PMDB
*••"'**"'** PARECER 'lo"'**."'.**

Pretende a Emenda supr i mir a i muni dada t r i but ár i a
concedida a produtos e serviços destinados ao ext er ior

Tal imunidade visa fortalecer as exportações br as t t e tr-as
em todos os setores da econemi a

Ela se enquadra na regra universal de que não se exporta
tributos e sim produtos.

Pela rejelção.

2P01923-4 ROSE DE FREITAS PMDB
••"'*.*"'•• PARECER .*..."'."'*

A presente emenda visa acrescentar artigo ao capitulo
VII do THulo III. estabelecendo a proiblção da 1ncorporação
ao venctmento-base e aos proventos do servidor público de
vantagens pessoais. em carãter permanente. exceto o adicional
de tempo ele serviço, limitado ao maxtmo de 35~ sobre o res
pectivo valor.

A proposta é meritória, pois visa criar um mecanismo a
fim de extirpar do serviço público a malfadada figura do "ma
rajá". Entretanto. a pretensão da l1ustre Constituinte já se
encontra plenamente contemplada no par-açr-aeo Bo, do ar-t tço 44
e no artigo 22 do Ato das Disposições Gerais e Transit6rias.

Pela rejeição.-----------------------------------------------------------------------------

PFL

da emenda

2P01910-2 ODACIR SOARES
*.......***** PARECER *****...... **

A emenda em causa discrepa, no particular,
·Centrão", à qual, aqui, adiro.

Pela rejeição.

2P01917-0 ABIGAIL FEITOSA PMDB
"'••"'."'''' •• PARECER *...."'****.

A Emenda sugere a supressão. no art. 217. da sxpr-essão
"podendo ser operado Subsidiariamente através de concessão ou
permissão" .

Em sua justificativa. a ilustre Constituinte enrat tza
Que o "Estado deve ser obrigado a oferecer transporte coleti
vo de boa qua 1.,dade M

Devemos observar que, no tocante à justificativa, o as
sunto é também focal tzaco no art i90 204 do Projeto, que.
além de fiscanzar de Qeterminar a fiscal tzação das empresas
concessionárias e permissionárias de serviços públicos prote
ge os usuários em seus direitos, define uma pol Hica tarifá
ria e determina a obrigatoriedade de se manter um serviço
adequado.

Quando á questão do subsidio, consideramos que o mesmo
de impõe não só no Brasil, mas também nos dtver-sos pa1ses no
MUNOO

Ademais, o transporte coletivo, ao lado dE! sua importan-
te part icipação nos deslocamentos urbanos, tem como
clientela predominante as classes de menor poder aquisitivo,
e já se vem notando que as faixas mais pobres do poputa
çâo tem encontrado dificuldade para utll izá-lo, em decorrên
ct a de seus custos nos orçamentos fami 1i ares .

A el iminação desse SUbsldlo estrangularla alnda mais
aquela comunidade, que tem no transporte um elo com a at tvt
dade produtiva na Qual se insere. Ideal seria a participa
ção das empresas, da comunidade e dos proprietários dos solos
valorizados pelos ser-vtços de transportes neste subsfdtc, de
modo a reauzir o encarso do Estado.

Pelas razões expostas, somos pela rejeição.

2P01911-1 ODACIR SDARES PFL
*.**••••• PARECER **.******

A presente emenda objetiva acrescentar ao artigo 70. do
Projeto novo parágrafo Que pCSsibite às empresas a contrata
ção, em época de férias, de estudantes.

Sem entrar no exame do mérito da proposta, consideramos
certamente não const t tutr- o dispositivo um direito dos traba
lhadores Além disso a matéria é, a nosso ver, própria de te
giSl2.ção ordinária, não havendo razão alguma para 1nclu~-la

no texto constitucional
Pela rejeiçNo da emenda.

2P01915-S ULDURICO PINTO PMDB
.******** PARECER ****...****

A Emenda, proposta pelo eminente Deputado dá nova reda
ção ao Art. 50 e seus parágrafos do Ato das Disposições
Constitucionais, Gerais e Transitórias.

Parece-nos que as modificações sugeridas não contribuem
para aperfeiçoar o texto já consagrado no Projeto de Consti
tuição da Comissão de St stemat tzação, motivo por Que opinamos
pela rejeição da emenda em exame.

2P01912-9 GEOVAH AMARANTE PMDB
..*"''''''''''.'''* PARECER "''''***'''*'''*A emenda visa altera.r de , para seis anos da promulgação

da Constituição, a extinção dos efeitos juridicos de qualquer
ato legislatlvo ou aomtru str-at tvo , que tenha por objeto a es
tabll idade ae servidos da Administração direta ou indireta •
inclusive das fundações instituídas e mantidas pato Poder PÚ
blico, admitido sem concurso pOblico

Na verdade. no Projeto de Constituição da Comissão de
Sistematização. bem como na Emenda coletiva no 2p0203B-1. O
tempo de 1 ano teve unanimidade dos constituintes, razão pe
la qual opinamos pela rejeição da presente emenda.-----------------------------------------------_..._--------------------------



parlamentares O direito positivo não pode ser consolidado
com precIpitação.

Pela rejeição.--------------------------.--------_...---------------- ..-----------------------
2P01927-7 SIGMARINGA SEIXAS PMDB
********* PARECER **j:***"'**

A emenda propõe inserir no inciso II do Artigo 184. Que
trata do leM, a expressão -f nc tus tve de carsa própr ta",

Entendemos Que a redação do Projeto é bastante precisa.
não devendo ser a lteraaa

A definição deve caber ã lei complementar

---------------~:~':_~:~:~::~~------------------------------------------------
2PO1928-5 ROBERTO BRANT PMOB
**>1<*"'**** PARECER ***'******

De acordo com a Justificativa.

---------------~:~~-~~~~~~~~~-------------------------..._--------------------
2P01929-3 ROBERTO BRANT PMOB
***"'***** PARECER *"'*******

Pretende a Emenda, através de alteração a ser inserida
no paragrafo 44 do art. 60 • especificar que a liberdade de
associação será apenas para fins 1 ícitos.

A Emenda deve ser acolhida. não só pela razão apresenta
da em sua just t r tcacão, mastambém por coincidir com a redação
constante da Emenda ColetIva nr. 2P0203B-1, já acolhida pela
r-ei at or ta.

---------------~:~~-~~~~~~~~~-----------------------------------------------
2P01930-7 JOSÉ GUEDES PMDB
*,,""''''''':1<*** PARECER **"''''*'''''''''*

Visa a Emenda incluir dispositivo no inciso I do 100
do artigo lB4.

Just i t tca a alteração com a igualdade de tratamento ao
pequeno e ao grande produtor .

• Entendemos que a orientação contida no Projeto é preci
sa, não devendo ser alterada

A simples tranferência de matéria prima dentro de um
mesmo estabelecimento proctutor não deve ser tr tbutada.

Pela rejeição.

2PD1931-5 JOSÉ GUEDES PMDB
****"'**** PARECER ***"'****'"

Pela aprovação. nos termos do parecer oferecido à Emen-
da no 2p01312-1 •._--------_...---------------------------------_...---------------_..._------------

2P01932-3 JOSÉ GUEDES PMOB
********* PARECER ******"'**

A Emenda, de autoria do Deputado José Guedes. dá nova
redação ao parágrafO 12 do artigo 60 do Projeto.

A nova redação proposta ajusta-se melhor às pecu1 tar toa
des e evolução dos comunicações na atualidade, tor-nanco-se
necessário um maior resguardo, assegurando-se, per outro la
do, o interesse da just iça com re1ação à invest igação crimi
nal e instrução processual

A Emenda. assim. e de ser incorporada ao texto.
Pela aprovação.--------------_ ....-------------------------------------------------------------

2POi933-1 JOSÉ TAVARES PMDB
********* PARECER ***"**"'*.*

A Emenda manda incluir no artigo 60. dispositivo es tabe
cencc que a lei definirá como crimes inafiancaveis o ter-r-o
rismo e o tráfico de substâncias entorpecentes

Cabe à Emenda as mesmas observações e so 1ução dadas à
de número 2p00199-B.

Pela aprovação. com a redação e nos termos da Emenda
2P-02038-1

2P01934-0 JOSÉ TAVARES PMDB
********* PARECER ***"'***"''''

A Emenda propõe nova redação para o parágrafo dezoito
(18) do ar-t í ço 60. do Projeto, estabelecendo a dispensa de
identificação criminal para o civilmente identificado

Ocorre que Emendas outras foram aprovadas restringindO a
identificação criminal com sentença passada em julgado

Pela rejeição.

2P01935-B JOSÉ TAVARES PMDB
"'***"""'*** PARECER ********'"

Pela rejeição. face á aprovação da Emenda no. 2p01815-7.

2P01936-6 LEITE CHAVES PMOB
... ***"'**** PARECER ****",****

Pela rejeição. nos termos do parecer oferecido à Emenda
n , 2P00153-0.

2P01937-4 LEITE CHAVES PMDB
*"' .... ****** PARECER' *********

Emenda ao artigo 46. restringindo a Concessão da aposen
tadoria por atividade de magistério apenas aos professores do
10 grau

A lmensa maioria que exerce atividade docente o faz no
chamado ensino fundamental e se situa no âmbito dos mun1c~

ptos brasileiros de um modo geral. Não há de fato classe - ou
melhor, estrato de classe - mais sacrificado no Pals. com
honrosas d1ferenças, paga-se ma1, muito mal às professoras e
professores (estes em menor número) do 10. grau, e a ativida
de em si é penosa. seja pela pressão psicolõg1ca decorrente
do abismo trágico entre o ideal e O real, seja pelas condi
ções flsicas em que o ensino é propiciado. A emenda 1mpÕe ao
dispositivo do art. 46 um caráter satet tvo , ao exctute dessa
modalidade de oener tc to os professores dos outros graus e re
duz o 'impacto previdenciário da medida.

----------------~:~~_:~~~~~=~~:_-------------------_..--..._--------------------
2P0193B-2 PAULO MACARINI PMDB
********* PARECER ***"'*****

Aprovada na parte referente à exploração de jazidaS de
petróleo e gás natural? no caso de reciprocidade. nos termos
do parecer á emenda numero 00397-4.
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1P019" "-1 PAULO MACARINI PMDB
****,.. .... ~'** PARECER *********

Rejeitada, em face da aprovação da emenda numero ooB74-7.

2P01940-4 ANTONIO PEROSA PMOB
"'*"'****** PARECER *********

A Emenda visa permHer que. mediante negociaç~o colet1"'V
a, possa ser feita exceção á duração d1árla da jornada, com a
aplicação dos i nst t tuto da compensação, para evitar o rr-aea-
1tio aos sánados .

Pela aprovação. nos termos da justificativa do autor,
com a redação da Emenda 1242-6.

2P01941-2 ANTONIO PEROSA PMDB
****"'**** PARECER *********

Pela rejeição. nos termos do parecer oferecido à emenda
n 2p01679-1.

2P01942-1 MÁRIO COVAS PMDB
**"''''**'''** PARECER *****"'***

Emenda ao ato das dtpcs tções gerai. e transf tõr-tas, no
sentido da supressão do seu art 46, que efetiva servidores
públicos federais. estaduais e municipais Que contem pelO me
nos cinco anos de exer-cscto na data da promulgação da Consti
tuição

A proposta tem efeito salutar e contrIbui para refa
zer a confiança da sociedade na eficácia dos pOderes públicos
do País. pois visa a suprimir do Projeto a efetivação sem con
curso público de vasto contingente de nomeados nos Clltimos a
nos para cargos públ tccs, A s ttuação é tanto mais grave Quan
to se verifica que. nos Estados e nos MUn1c\p1os, nfio tanto
na União. foram feitas nomeações ao arrepio do sistema dO rrté
rito, sob alegação de coibir problema social, IllaS que em ver
dade significaram uma sobrecarga financeira pa.ra toda a popu
lação do Pa~s, Que involuntariamente e a contra.gosto arca COM
a maior parte das respectivas despesas.

O Projeto já displ5e sobre o s istema do mérlto,e InstI
tuiu O concurso público sem exceções, em tOdos os Ambitos da
Federação, o que há de contr1bulr para o constante aperfeIçoa
mento do serViço público nacional, saneando-o e dandO-lhe dlg
nidade funcional e I2rofissional.

Pela APROVACAO, e'l iminando-se por via de consequêncta
também o art. 47 desse mesmo Ato (por sinal objeto da Emenda
no. 2pOOi76-9 com parecer pela aprovação.---------------------------------------------------------------_..-----------.

2P01943-9 MÁRIO COVAS PM08
***.....*** PARECER ****"'*"'*'"

A emenda sob análise visa suprimir o art. 47 constante
no Ato das Disposições gerais e Transit6rias. A proposta
extirpa uma excr-escênc í a que não poderá ser mantida. pof s não
traz qualquer beneficIo para a adminlstração públ ica desse
modo. somos pe1a sua aprovação

2P01944-7 MÁRIO COVAS PMDB
."'******* PARECER ******"'**

A emenda objetiva alterar o art. 93, f1xando em quatro
anos o mandato do Presidente da Repúbl íca

Com efeito. como argumenta o nobre autor da proposta. o
per-todo de quatr-o anos atende melhor à realidade nacional. in
dependentemente do sistema de governo a ser implantado no
Pai s , pois acelera a alternância do poder e é mais coe-
rente com nossa tradição constitucional

Pe1a aprovação

2P01945-5 MÁRIO COVAS PMOB
********* PARECER **"'....**"'*

A justa preocupação que motivou o autor da emenda encon
tra-se amplamente atendida no tex.to do Projeto de COnstitui
ção. uma vez que o inciso V determina a incorporação aos Es
tados de todas as terras -urbanas ou rurais- dos antIgos
aldeamentos indígenas Como o autor entende Que só os Estados
promoverão efetivamente a regularIzação de terras ocupadas
por pessoas de baixa renda em áreas urbanas. fica assegurada.
pelo texto do Projeto de Constituição. essa pretensão. S6m
preju~zo de que as terras dos antigos aldeamentos ind1genas
local tzados em área rural também sejam tncor-por-aoas 80 patri
mOnio das unidades da federação

Ficamos, ass ím, pela rejeição da emenda.

2P01946-3 JOSÉ FOGAÇA PMDB
*.* ... ***.... PARECER .******"'*

Pretende o nobre Constituinte JOSÉ FOGAÇA, com a
apresentação da presente emenda, sunst ttutr no Item I do
10. do art. 231 do Projeto de Constituição a palavra
"faturamento" pela expressão "receita operacional bruta-.

A terminologia sugerida pelo autor da emenda é. sem
dúvida, mais adequada, eis que a palavra "faturamento·
possui, de fato, um sent too muito genérico, que poder-ta
dificultar o sistema de arrecadação previdenciário. Além do
mais. como bem salientou o autor, IItaxações sobre esta base
configuram taxações cumulat tvas, em cascata. que POdem
induzir a uma vertical tzação da economia, o QUe não seria
desejável" •

Pela aprovação da emenda.--------------------------------------------------------------------------_..
2P01947-1 JOSé FOGAÇA PMDB
*"'******* PARECER **.******

A Emenda do Constituinte José Fogaça pr-opõe a suodtvtsãe
do inciso In do artigo 235 a fim de tornar mais claro o
sentido do mesmo Separa duas competências distintas do
sistema único de saúde: a formação e utilização de recursos
humanos do setor e a sua par t tctpação na cot í t tca e na
execução de ações de saneamento básico.

ccns tder-anco que a Emenda ape tmor-a o texto const1tu·
ctonat', o relator é pela aprovação da mesma.

Pela aprovação.

2P01948':O ANTONIO BRITTO PMDB
*****.*** PARECER ***.****1«

Emenda do ilustre Constituinte Antõnio Brito pretende suo
primir a expressão "nos termos da l at ", ao final do caput do
art. 256 do Projeto. Que assegura "aos meios de comunicaçlo
ampla 1tner-oacev • Argumenta o Parlamentar que,com a inscrtçlo
da locução. "quebr-a-se o pr tncf p to da liberdade de expresslo e



passa-se ~ "uOmetê-la a uma regulamentação que se faz contra
ela e contra a soc teoaue'' Segundo o Constituinte, "o pr-ópr-io
texto, de forma suficiente. já estabelece os limites. em de
fesa da sociedade, nos casos cabíveis". A presença da locução
no dispositfvo apenas cumpre, doutrinária e pos tt tvamerrte ,
uma prática constituinte existente não só na História do Di
reito de todos os Povos como em todas as Cartas do mundo con
temporâneo. Não concordamos com o Autor Quando afirma Que, ao
consagrar o império da lei, democraticamente constr-utda ,
os representantes do Povo estarfam agindo
"cont r-a" o pr tnc ip io da liberdade de expressão e "submetendo
o a uma regulamentação Mcontrária à Sociedade Isto seria du
vidar da legitimidade do Poder LegislatiVo. A grande tarefa.
nesses tempos de reconstrução democrática, é, ao contrário,
resgatar a nobre e tnsuost t tutvet missão do Poder Legiferante
Popular, bem como fazer da lei um instrumento veneravel de
justiça, respeito, fl1ha da vontade popular e da r-aat tcace do
PalS~

----------------_:~':':'~-~:~:_~:~:~~:~-~:_:~:~~::_------------------------------
2P01949-8 ANTONIO BRITTO PMDB
********* PARECER *""*******

A Emenda modifica o 40. do art. 231 do Projeto de Consti
tuição a fim de substitUir as palavras "seguridade social Mpe
la expr-essão "previdencia e assistência soctat ",

Diz o 40. do ar t 231 do Projeto de Constituição que
"nenhuma prestação de benef1cio ou de serviço compreendidos
na seguridade social podar-á ser criada, majorada ou estendida
sem a correspondente fonte de custe to". Entende o nobre ~utor
da emenda, na que lhe assiste pj ena razão, que a expressao
Mseguridade social 11 é ampla e Que a norma constitucional
retroferida é pertinente às áreas de pr-evf dêncf a e
assistência social, não se aplicando. portanto, ao segmento
da saúde.

------------------~:~:_:~~~~~~~~-~~_:~~~::_-----------------------------------
2P01950-1 ANTONIO BRITTO PMDB
***"'***** PARECER *.*******Parecer j á dado à mesma emenda

Pela aprovação.
---------2~~,95,=~---------Ã~;:õ~iõ-~;i;:;:õ--------------------------;;~Õ~--------

********* PARECER ***"'*****Emenda do nobre Constituinte Antônio Brito pretende su-
primir do inciso XV 0'0 art. 23 do Projeto a expressão "e de
programas de telecomunicações". Alega o Parlamentar que a
presença da expressão sugeriria a classificação de "programas
de informação", o que feriria lide forma mortal a liberdade de
imprensa no Pa's". A classificação, que substitui a famigera
da tlcensura po l t t t ca e ideológica" no projeto, objetiva indi
car ao OUVinte ou te1espectador a natureza, car-acte
r'sticas e intenções do programa a ser veiculado, visando a
preservar, da "invasão" do rádio e da televisão, direitos in
dividuais e coj et tvos , como a formação moral e a educação dos
menores a cargo dos pais e da escola. "Programas de teleco
municaçÕes" é gênero, do qual "programas de informação" é es-

?~~~:l's~e;~'as~;i ~~;;~mép~~"g~t~~~e~~~;~~;oQ~~e~~~ em1~:~:
temente de ~ntretenimento e lazer, como os programas jorna
l ísticos, os documentários, os debates, CUjOS temas e trata
mentos sejam recomendavéis para determinados horários.

Não se quererâ "censur-ar" programas de informação ou jor
na11st1cos porém classifica-los genericamente, sem atentar,
obViamente: para o seu conteúdo, quase sempre ao vivo ou ccn
tempor3neo aos fatos que os produzem. Somos, por-tanto, pela

-------------~:~:~~:~-~~_:~:~~:------------------------------------------------
2P01952-8 NELSON JOBIM PMDB
********* PARECER *********

Pela rejeição A •

A emenda pretende estabelecer, na prática, f nat ânc í a u
ntca na apreciação dos diss~dios coletivos entre empregados
e empregadores. O reexame da matéria. por órgão judiCiário ou
instância superior, é pratica salutar e estabelecida na pro 
cessuat rst tca O argumento de que, "particularmente nos con
flitos coletivos torna-se indispensável uma pronta solução ~
traves do Judiciário" desserve a emenda. A "pronta sotução
através do Judiciário" pressupõe a caminhada r-áurea pelos de
graus todos do Poder Judiciário competente, lsto é, pela Jus
t t ça do Trabalho, que o projeto sistematlzado constitui ou
compõe de' I - Tribunal Superior do Trabalho; I1 - Tribunais
Regionais do Trabalho, III - Juntas de conct t tação e Julga-

mento Na hipótese de aceitação da emenda, estabelecer-se-1a
lndiscutivel e nr-ejurrtc í a I confl1to de competência, e graves
ser iam as consaquênc tas doutrinárias e pr-át tcas num seg 
mento do Judiciário de tão relevantes serviços nos campos do
Direito e da paz social.

---------2~~,~53=~---------N~~SÕN-Jõ~i~----------------------------~~Õ~-------·

****"'**** PARECER *********Do ilustre Constituinte Nelson JObim, esta emenda dá
nova redação ao parágrafo único do art. 125. de forma que os
ministros do Supremo Tribunal Federal passem a ser escolh1dos
pelos três poderes da República, sendo quatro pelo Presidente

da Repúbl tca, quatro pela Cãmara dos Deputados e três pelo
mesmo Supremo Tribunal federal.

Essa proposta vem de fases anteriores dos trabalhos da
Assembléia Constituinte, tendo sido preterida num determ1nado
rromento.

Não nos parece ser uma solução melhor do Que a adotada
pelO projeto. a qual confere ao Presidente da República a
escolha e a nomeação, esta após aprovada a escolha pelo
Senado Federa1 .

------------------~:~:_~:~:~~~~:_~~!~~!~:_------------------------------------
2P01954-4 NELSON JOBIM PMDB
********* PARECER *********

Em todos os n1veis federais, cabe ao Chefe do ExecutivO
o ato de nomeação do magistrado, Por que excepc tcnar-, para os
Juizes de carreira

------------------~:~:_~:~:~~:~------------------------------------------------
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2P01955-2 EUCLIOES SCALCO PMDB
."'******* PARECER ***.*****

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecidO à Emenda
n. 2P00153-0.

2P01956-1 EUCLIOES SCALCO PMDB
********* PARECER **1It******

A Emenda sugere duas tnterpr-etacões ,
A pr-f matr-a ser-ta a contagem, para efeito de aposentado

ria e pensão junto aos institutos de previdência das Casas
LegiSlativas ou dos Estados, do per1odo compreendido entre a
data da suspensão de d1re1tos pcl rt tccs e cassação do mandato
e seu respectivo término.

~ preciso distinguir, de logO, entre os instltutos de
previdência da União e dos Estados e os mantidos pelas Casas
Legislativas. Aqueles são órgãos públicos. que têm seus défi
cí ts cobertos pelos Tesouros federal e estadual. O ex.emplo
t íp íco do Instituto privado de Prevldência mant1do pela eon
t r tbutção do associado e da instituição parlamentar (Câmara
dos Deputados e Senado Federal) é o IPC COze-se com sua pró
pria receita, e qualquer desfalque no patrimônio porá em ris
co milhares de fam\lias, que vivem das pensões deixadas pelos
que nos antecederam (parlamentares e funcfonarios), e consti
tui a única segurança de mUitos associados que, contribuindo
durante grande parte de sua vida, esperam contar, quando ne
cessário, com os proventos da modesta aposentadoria e a cer
teza de transmitir a seus dependentes a madest\ssima pensão
que os cá 1cu 1os atuar i a i s permft i rem

Pe t t a esta distinção. urge examinar a primeira interpre
tação que a Emenda parece justificar. A de algum concr-ess ta
ta, eleito em 1962, e cujo mandato haja sido cassado em 1964,
quando, normalmente, dever1a findar em 31 de Janeiro de 1967,
salvo reeleição.

A Lei no. 7.5BB, de 06 de janeiro de 1967, dispõe Que
"os congressistas ou ex-congressistas que tiveram seus manda
tos cassados ou direitos públ tcos suspensos. por força de
aplicação de Atos Institucionais, poderão recolher ao Insti
tuto de Previdência dos Congressistas as contribuições rela
tivas àquele mandato" (Art. 20 ) e o Art. 30. abriu crédito
sup1 ementar em favor da Câmara dos Deputados e do Senado Fe
deral para atender ao pagamento das cont r tbuf ções pelas Casas
devidas.

A segunda interpretação, que a Emenda suscita, é 56 aca
rentemente justa Quem d1ri2 Que o parlamentar cassado, por
exemplo, em 1964 seria novamente eleito em 1966, 1970, 1974 e
1978, para atribui-lhe, como pontual contribuinte, mais qua
torze ou qui nze anos de contagem de tempo para a aposentado
ria e pensão. Contra isso poderá ser invocada a rotatividade
que marca, a cada lei, a composição das duas Casas. E todos
não receberam, cassados ou não, a pensão correspondente aos
anos de contribuição e quantos, cassados ou não, morreram na
certeza de que seus cepenqentes receberiam a pensão do IPC
Como garantir a todos os parlamentares cassados direito à
contagem de tempo, para aposentadoria e pensão (que é quase
tudo Que o IPC assegura) sem um cálculo atuarial, sem paga
mento das contr-tbutções do segurado e das tnst t'tu ições parla
mentares, pondo em risco a própria eXistência do IPC. ouanco
assumi em 1984 a presidência da instituição havia pensionis
tas que recebiam mensalmente menos de cem cruzeiros. E hoje
ainda há os que não se conformam com as aposentadorias e pen
sões, necessariamente defasadas, pagas pela IPC.

A jUstificativa fala em facultaI" "a contagem do tempo
correspondente ao per-toco do mandato em que estiveram afasta
dos por força daqueles atos". É a pr1meira hipótese, er-eto, A
faculdade já existe. como esclarecido. Não há, assim. ne
cessidade de disposição constitucional, se o que preocupa ao
ilustre constituinte é O direito do parlamentar contar o pe
r tooo do mandato interrompido.

Por tudo isso, opino pela rejeição da Emenda.
Bras; l1a, 19 de janeiro de 1988.

const t turrrta NELSON CARNEIRO
("') O Senhor Relator Bernardo Cabral declarou-se impe

dido de oferecer parecer sobre a presente Emenda.

2P01957-9 EUCLIDES SCALCO PMDB
********* PARECER *********

Cui da a emenda de ree I e i ção
O sistema eleitoral braS'11eiro não adota o instituto da

reeleição.
Embora muitas nações oeeocr-át i cas consagrem em suas

Constituições a reeleição, no Brasil, ainda em fase de de
mocratização, pode, ocorrer desvirtuamento do processo ele1-

~~~~àt~~:e~a~~~V~ç~o~~~n~~~na~t;il~~:Ç~~mg:n~:~u~~:it~~:~;
e outros males que podem comprometer a 1 í sur-a do pleito.

Pela rejeição

2P01958-7 EUCLIDES SCALCO PMOB
********* PARECER *********

A Emenda objetiva acrescentar novo parágrafo (4.) ao
art. 70. do Projeto de Constituição, com a seguinte redação"É.
proibida a intermediação remunerada de mão-de-cer-a tempor-á
ria para o trabalho rural, ressalvada a participação dos Sin
dicatos de Trabalhadores Rurais, Cooperativas ou Associações
de Trabalhadores Rurais Volantes"

Na verdade, a lntermediação e a locação de mão de obra
permanente ou temporária foram objeto de profundas reflexões,
anã1 t ses e discussões em todas as fases do processo de ela
boração do Projeto.

Constatamos que a tendência dos Constituintes é pela ve
dação dessa prática hedionda e que. no entender da maioria,
é uma forma de exploração do homem pelo homem.

Em part tcular-, no setor rural os chamadas "gatos II atuam
como intermediários da mão-de-obra, explorando, par igual
aqueles humildes t r-abaj hacor-es ,

As empresas locadoras de mão de obra avi 1tam o mercado
de trabalho e impedem que os empregados se integrem nas em
presas.

As melhorias nas condições de trabalho e o presti91amen
to dos sindicatos, Cooperativas e associações, sem dÚVida,
constituem um grande passo na busca da justiça social, que o
caso' r-eqeer-.

Ante o exposto. somos pela aprovação



2P01959-5 RACHID SALDANHA DERZI PMDB
"'**"'***** PARECER *********

Acolho. na Norma regimental, e em atenção ao elevado nú-
mero de ilustres signatários E antecipo que votarei pe t a
aprovação. com ressalva dos eventuais destaques pedidos

Pel a aprovação

2P01960-9 RACHlD SALDANHA DERZl PMDB
*****"'*** PARECER "'********

Pretende a Emenda aditar ao 60 do art 60. do Projeto
de Constituição a especificação de que os direitos e as ga-
r-anr ras fundamentais só sejam assegurados quando, por outro

~~g~~s~6sve~~f 6ci~~t~t ~~~~~ i ~e~~o1~~~s~~~ã~e~r~~~á~~~ondentes.
E ev1dente Que, se a Constituição ou a lei estabelecer

deveres para o gozo de determinado direito. s6 com o cumpri 
mentos dos primeiros poder-se-á exigir o segundo. Essa equa
ção faz parte do próprio eClull ~brio jur~dico, sem o qual a
vida em sociedade seria trw í ave t •

Pela rejeição.
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aspectos que qualificam a matéria e Que são pertinentes á le
gislação ordinária

Optamos por manter no texto const í tuctonat referência a-
penas ao Banco Central do Brasil, com alguns princípios de
ordem constitucional

Pela RejeIção

2P01967-6 EDlSON LOBÃO PFL
********* PARECER *",***",1\<**

A emenda do eminente Constituinte dá nova redação ao
art. 195. Parece-nos. porem que as modificações propostas

não contribuem para aperfeiçoar o texto do Projeto de Consti
tuição da ccmvsaão de S1stemat i zacão , eot rvo por Que ccmaecs
pela rejeição da emenda

2P0196B-4 ALEXANDRE COSTA PFL
*"'******* PARECER "'****"''''*'''

A emenda do ilustre Constituinte modt t tca o art 197.
Parece-nos, porém, que as alterações sugeridas não contribuem
para aperfeiçoar o texto do Projeto de Constituição, motivo
por que opinamos pela rejeição da emenda---------- ..--------------------------..-------~-------------------------------

2P01961-7 RACHID SALDANHA DERZI PMDB
*"'****"'** PARECER *********

A emenda do Constituinte Saldanha Derzi visa alterar o
artigo 232, incluindo a saude como dever do cidadão, da fam~

11a, da comunidade, além do Estado, como consta do texto do
atual Projeto de Constituição da Comissão de s iaremat taacãc.
Inclui ainda a educação sanitária como polHica do Estado
para assegurar o di rei to à saúde

Na verdade, o texto atual do Projeto de Constituição no
seu artigo 232, oiz que a "saúde e dever do Estado", porém
não diz Que é com exctus rv tcade O próprio bom senso mostra
Que o indivíduo, a f amtli a e a comunidade também são respon 
sávevs pela saúde, não havendo necess inaoe de serem explici 
tamente citados O que se deseja é contemplar a responsabili
dade do Estado.

Pela rejeição

2P01962-5 RACHID SALDANHA OERZl PMDB
********* PARECER *'>1<*****,,*

A presente emenda altera significativamente a forma do
projeto original e não se coaduna com a emenda coletiva
apresentada Assim, mesmo considerando-se que vár-ios de seus
g~~~C~~]~~ç~~tão de acordo com 05 daquelas proposições, somos

2P01963-3 PAES LANDlM PFL
"''''******* PARECER "'***"'****

Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda
no 2P00925-5.

2P01964-l JOÃD ALVES PFL
"'******** PARECER "''''**'''****

Sugere o eminente constituinte João Alves, com a Emenda
em exame, nova redação para o art 87 do Projeto, objetivando
alterar, em certa medida, o dt sc tp t tnamento traçado no men-
cionado artigo, notadamente no que se refere aos critérios
Que devem orientar o provimento dos cargos ele ministro do
Tribunal de Contas da União

Justificando a sua m í c i atuva, assinala S.Exa., de in~

cio, Que o ProJeto esta a merecer amplo reestudo, por-que nele
ha impropr~edades - as qua~s aponta - que considera. "1nadm~s

s íve í s e absurdas"
E, concluindo, afirma'
ItEis que surge a maior aberração 012 o art. 87 do Pro

jeto que o Tribunal de Contas da União será integrado por 11
Ministros 1/3 mdf cado pelo Presidente da Repúbl ica e 2/3
escottuoos pelo Congresso Nacional, sendo dois destes
vitalícios e os outros com mandato de seis anos Não há or í 

entação como será feita a escolna dos Ministros nem Quem os
nome í a , tampouco esclar-ece a f6rmula matemática utilizada
para a divisão, porque 1/3 de 11 é 3,56 ( ou 3,7 aproximado)
e 2/3 de 11 e, aproximadamente, 7,32"

Embora ponderáveis as r-azões at-çutoas pelo eminente Au
tor, imperioso ê ressaltar, porém. que o critério pr-ooosro.ue
os ministros serem todos esco l hrdos e nomeados pelo Presiden
te da Repúbl ica , reproduz a fórmula existente na Constituição
em v icor , cuja aplicação, ceaencanadament e , a prática tem de
monstrado não ser a mais aconselhável para o provimento dos
cargos de mimstro da corte de Contas.

De mais a mat s , O apontado inconveniente de se dividir O
número de mlmstros (11) em 3/3 (três terços) já fOi por nós
obviado, ao acolhermos a Emenda no 2P01291-4, de autoria do
eminente constituinte Messias Góis.

Isso posto, somos pela rejeição da Emenda.----------------------.------------------------------------------------------
2P01965-0 JOÃO ALVES PFL
**'1''1''''*''''''* PARE.CE.R ",**"'*IIc"'*,'"

A emenda propõe nova redação ao art 192, com reordena-
ção da Seção l (Normas Gerais) do Cap II do Titulo vt , do
Projeto de Constituição (A). como Seção m do mesmo Capitu
lo. tratando "do Sistema Financeiro", para, após, pela ordem,
seguir a Seção específica "Dos or-camentos", e a "Da Fiscali
zação Financeira, Orçamentaria e Tomada de Contas".

A redação proposta ao artigo 192 é a seguinte' "Lei com
plementar definira e regulara o sistema financeiro nacional,
o funcionamento de tnst t turções do gênero, de seguros e de
capital í aação".

Todos os obj et 'Ivos da emenda j á constam do pr-ojeto em a
nálise, entendendo nós estar melhor esquematizado a matéria
no Projeto, que se acha ate mesmo mais completo. A Seção que
trata da Fiscalização Financeira, orçamentaria, Operacional e
patrimonial acha-se no Título IV, capHulo I, seção IX do
Projeto (art. B4 e seguintes): o cap t tu to lV do Título vrr
(Da ordem Econômica e financeira) cuida do sistema Financeiro
Nacional (ar-t 228) Assim, somos pela rejeição da Emenda----------------------------------------------------------------------------

2P01966-B JOÃO ALVES PFL
*******"'* PARECER ***"'*****A emenda em questão pretende alterar a r-edação do Art.

193 do Projeto de const i tutção (a), para introduzir algumas
regras de atuação do Banco Central do Bras; 1, e1 iminando ou
contrariando outras previstas no ProJeto. estendendo-se em

2P01969-2 JOÃO CASTELO PDS
******"'** PARECER ***"'**"'**Considerando Que a presente emenda contraria os

principias estabelecidos no Projeto da COMissão de
Sistematização e, inclusive, na emenda coletiva relativa ao
assunto, somos pela sua reje'ção.-----------------------------------------------------------------------------

2P01970-6 JOÃO ALVES PFL
********* PARECER ****:ô<****

Mesmo respeitando as intenções do autor, consideramos
extremamente difícil a r-aat t aaçãodo seu pr-opós rto A mobili
zação, de tempo, de milhões de cidadãos produziria
repercussões sociológicas e econômicas de dimensões
imprevisíveis em nosso País.

o exemplo dos EUA, embora significativo, não encontra
paralelo na atual realidade brasileira.

Somos, data vênia, pela rejeição----------------------------------------------------------------------------
2POI971-4 BENnO GAMA PFL
"'******"'* PARECER *********

O autor propõe eleições gerais logo após a promulgação da
Const 1t ui ção

A nova Constituição, Que será moderna e avançada. princi
palmente no que tange às instituições pct t t tcas e democráti
cas, não deve conter, mesmo no Ato das Disposições Constitu
cionais Gerais e rr-ans í tór tas , dispositivos Que impliquem em
redução ou prorrogação de mandatos.

O mandato que o povo conferiu aos seus governantes e re
presentantes deve ser respeitado e cumprido

Não é poss tve t realizar eleições gerals, apos a promulga
ção da Constituição, sem redução de mandatos

A redução somente é admt t í da , em alguns casos excepcio-
nais, cuanco os interesses supremos do Pai s a exigirem

Pela rejeição

2P01972-2 BENno GAMA PFL
**"'****** PARECER *********

Visa a emenda a incluir o álcool carburante na imunidade
constante da letra "bOI do inciso II do 10 do artigo 184
do projeto

Entendemos que o reM incidente sobre o álcool carburante
deve caber ao Estado produtor, fortatecendo suas receitas

Assim,sua pr-odução será estimulada em todos os estados.
Pela rejeição

2P01973-l BENnO GAMA PFL
*"'**"'**** PARECER "''''****'''*'''

pela rejeição. A aprovação da emenda 2P00334-6 tnv í ab í I tza
a inclusão da emenda proposta no texto Constitucional.----------------------------------------------------------------------------.

2P01974-9 CARLOS BENEVlOES PMOB
****"'**** PARECER "'*"'**"'***

Propõe o autor alistamento e voto obrigat6r~os para os
maiores de dezesseis anos, salvo para os analfabetos. os
mafcr-es de setenta anos e os deficientes físicos.

Entendemos Que o al ;stamento e o voto não devem ser
obrigatórios para os menores a partir de dezesseis anos.

A so lução para a questão do voto f acul t at tvc esta no
10. do artigo 16, com exceção dos menores a partir dos 16

anos. que entendemos ser mais adequada ao sistema eleitoral
bras i t e í r-o

Pela rejeição.------------------------------------'----------------------------------------
2P01975-7 CARLOS BENEVIDES PMDB
"''''**01<*'''** PARECER "'*"'****"'*

Propõe-se o acresci mo de um parãgrafo ao art 44,
dtsponco que a administração públ tca tem o dever de facultar
aos cidadães o acesso a inter-mações governamentais.

A materia j á se encontra d1sc1pl i nada nos parágrafos 33,
52 e 53 do art. 60

Pela reJeição da emenca

2P01975-5 CARLOS BENEVlOES PMDB
..."'***"'*** PARECER ********'"

Determina a emendti que se inclua, no Ato das Disposições
Constitucionais Gerais e Transitórias um artigo" com a se
guinte redação: "Estendem-se aos antlgos professores catedrá
ticos das Universidades Federais os dvr-et tos e vantagens cor
respondentes ao t í tuto oe üoutor-"

Embora tncuvtcosos os motivos Que levaram o jovem e
digno Constituinte a oferecer sua contribuição, por sua von
tade de fazer justiça. os argumentos em Que se arrima a ini
c í at tva não nos convencem

Pela rejeição

2P01977-3 CARLOS BENEVIDES PMDB
********* PARECER **"'***""**

O autor propõe a redução da idade mlnlma - de 25 anos
para 18 -, como condição de e1egibl1 idade para Prefeito



Na idade proposta" o jovem ainda não adquiriu maturidade
para exercer cargo eletivo executivo.

Pela rejeição.

2P01978-1 FRANCISCO AMARAL PMDB
**"''''**'''** PARECER *"'*******

Através de Emenda Aditiva ao Art. 204, seu autor propõe
descentra1izar para as concess tonãr ias de serviços públicos
em que o Governo detenha o controle actonár-tc a competência
da instituição e arrecadação de tributos e pr-eços "cujos fa
tos geradores sejam inerentes a serviços públ icos concedidos"

Apesar da imperiosa necessidade de aumentar a eficiência
da estrutura estatal da po l t t tca tributária nacional, somos
de opinião que a descentralização proposta. não é recomendá
vel, tendo em vista as grandes repercussões sociais e econô
micas decorrentes da instituição de tributos, Que considera
mos deva ser submetida à apreciação do Congresso Nacional.

Assim. somos pela rejeição da matéria

2P01979-0 FRANCISCO AMARAL PMD8
**"'****** PARECER **"'******

Pela rejeição. nos termos do acr-ecer- oferecido ã Emenda
de no. 2p01958-7.

2P01980-3 FRANCISCO AMARAL PMDB
••"'.*....** PARECER "''''''''''''''''**'''

A presente Emenda visa a outorgar maiores competências
ás guardas muntctpa t s que pelo Projeto de Constituição (A) da
Comissão de sistematização lllim1ta-se simplesmente â guarda
de prcpr-tos municipais", dando nova redacão ao 50. do art.
159 do Projeto em ouestão,

A proposta apresentada com a Emenda não corresponde á
cectssão da r-elatorfa sobre a matéria, até pelo fato de não
constituir aperfeiçoamento do texto do Projeto

Pela rejeição

2P01981-1 VIRGíLIO TÁVORA PDS
"'**"''''*''''''''' PARECER "'''''''''''''**''''''

O objetivo da emenda ê suprimir a "chefia de missão di 
p tomât tca permanente" das funções que ao parlamentar é "cito
exercer sem perda do mandato. nos termos do item I elo art.69.

Entendem os Autores da proposta, em essência, que por
ser a função em referência da estrita confiança do Presiden
te da República (art 95. XI), o aproveitamento, nelas, de
parlamentares ensejaria uma nova relaç:io entre os Poderes,
afetando a desejada "independência mútua" e compromstendo
a atribuição flscallzadora do Congresso Nacional.

DIssInto dos nobres Autores, pois o fator confiança do
Poder Executivo está presente em, praticamente, todas as de
mais funções previstas no Item I do art. 59. A admitir tal
argumento, o correto seria suprimir todo o conteúdo do refe
rido dispositivo. Ademais, a nomeação do chefe de missão di
plomática permanente depende da aprovação do Senado Federal
(art.9S, II), não podendo ser feita, pois, sem a participação
do Leglslatlvo

Pela rejP.lção.

2P01982-0 VIRGíLIO TÁVORA POS
********* PARECER *********

A Emenda propõe nova redação para o parágrafo 80 do
artigo se.co Projeto, Incluindo os crimes de sequestro,
tráfico de drogas e de terr-or-rsno entre os inafiançave1s,
imprescritiveis e f suscept ívef s de graça ou anistia

Pela apr-oção com o texto da emenda 2p02038-1----------------------------------------------------------------------------
2P01983-8 VIRGíLIO TÁVORA PMDB
********* PARECER "'********

A Emenda define a competência residual da Justiça Fede 
r-a) para julgar as ações nela propostas, até a data da pro
mulgação da nova Constituição. Da mesma forma, as ações res 
crsór tas das aeclsões até então proferidas pela Justiça Fede
ral devem ser levadas à competência do Superior rr-tbunat de
Justiça. Cabe razão á just tr tcação, quando considera "cons
trangedor para o Tribunal Superior do Trabalho, do mesmo grau
hierárquico do Superior Tribunal de Justiça, rescindir ac6r 
dão pela aprovação do antigo Tribunal ele êecur-soe'".

Pela apr-ovação da Emenda.

2P01984-6 VIRGíLIO TÁVORA POS
********* PARECER *********

Pela aprovação.
A emenda suprime o art. 151 e seu parágrafo único, impor

tando na supressão da Seção IX - Do Conselho Nacional de
Justiça, do Capitulo V, TItulo IV do projeto sistematizado.

Na justificação, pesa o argumento de que IIconstHu1
f ntr-oceçãc indébita no exer-ctctc do Poder JUeliCfárfo", a
criação do Conselho Nacional de Justiça, destinado a contro
lar a atividade administrativa e desempenho dos deveres fun
cionais do Poder Judf ctár to e do Mlnlsterlo Público

A emenda objetiva provldêncla contida em trabalho cole-
tivo (2p-02040-2) peja aprovação e sua justificação é
pertinente

2P01985-4 CARLOS VIRGíLIO POS
********* PARECER *"'*******

A emenda oferece redação a lternat tva ao Art. 200 do Pro
jeto de const í tutçãc que trata da conceituação de empresa na
cional.

No âmbito da definição propriamente dita, a emenda reti
ra a ex1gênri::l rio "controle decisório" como requisito para a
caract.,rlzaÇlo de empresa nacional. Em assim procecenoo, a
emenda abstraI de uma série de var távaí s lntervenlentes na
estipulação do d01\'l~n10 nacional em um determinado~setor. Sa
be-se, atualmente, Que, independentemente do controle do ca
pital, o C\Ol'I'Ilnio tecnológico, de mercados. constHuem var-ra 
vats QUe definem o controle de empreendimentos. Nesse senti 
do, é Importante que o texto constitucional estipule um re
quí s t to geral, coeo expresso no "controle decfsório ll

, para
posterior regulamentação em legislação ordinária, em confor 
midade a aspectos setorlas

As demais alterações introduzidas pela emenda não trazem
modificações que impliquem avanço de conteúdo. ou mesmo re
dactona t ao texto dO Projeto de ccnst í tutçãc.

Pela rejeição
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2P01986-2 CARLOS VIRGILIO POS
****"'*"'** PARECER ******"'**

A emenda propõe nova redação do 20. do art. 220,
objetivando explicHar que os imóveis que cumprem a sua fun
ção social, nos termos do par único do art 218, são in
suscept'iveis de desapropriação para f1ns de reforma agrária

No nosso entender, a Emenda aperfeiçoa o texto do
Projeto ao ampl iar o universo dos imóveis rurais imunes ao
processo desapropriatório, por interesse social, para fins de
reforma agrária.

A Emenda proposta deixa expl ícito que não só os
pequenos e medros urcve ts rurais são tnsuscept ive í s de desa
propriação, mas também todo estabelecimento rural que cumpra
a sua função suc ta l , nos termos do parágrafo unico do art
218 do Projeto ae Constituição A

Pela aprovação

2P01987-1 CARLOS VIRGíLIO POS
***... ***** PARECER ***"'*****

\ A emenda dá nova redação ao parágrafo único do art 199
e elefere à iniciativa privada 1iberdade para organizar e de
senvolver todas as at iv tdades econômicas, tndependerrt enent e
de autorização de órgãos públ ices, salvo se previsto na Cons

.t f tutção
A proposta reforça a liberdade que o texto v í saa asse

gurar. Enquanto o Projeto alcança qualquer pessoa, garantindo
a essa o "exerc'icio H de todas as atividades econOmicas, a mo
dificação sugerida coloca em plano de destaque a iniciativa
privada, atribuindo a esta liberdade para organizar e desen
volver todas as atividades econômicas. No primeiro caso O
resguardo pretendido se refere à. liberdade profissional, até
então suoenrenetoa, cabendo observar que, ao contr-ar-to , o
IIcaput H do artigo cent r-a na livre iniciativa também, ao lado
da valorização do trabalho, o fundamento da ordem econômica,
apoiada aquela na propriedade privada e na livre concorrên
cia, com a restrição relativa à função social da propriedade.

Vale a sugestão aperfeiçoar o sentido do dispositivo
emendado. por isso que merece acolhimento.

Pel a aprovação.

2P0198B-9 CARLOS VIRGíLIO PDS
********* PARECER *********

A presente emenda dá ao artigo 201 e seu parágrafo nova
redação. pela quat os investimentos de capital estrangeiro
serão admitidos no interesse nacional, incentivados os rein
vestimentos e regUlada a remessa de seus lucros, na forma de
lei.

Assim, retira ao texto a expressão "exclusivamente", que
antecede llinteresse nacional 11, enquanto a o í sctpt tna pela
lei. desses investimentos, e substituida pela regulação da
remessa de lucros, que o Projeto COlocou em parágrafo.

Cabe obser-var- existir uma diferença fundamental entre o
tnqr-esso do capital estrangeiro e a sua operação, que inclui
lucros, reinvestimentos. etc

O projeto da Comissão de Sistematização estabeleceu-a,
enquanto a emenda ora sob análise deixa-a de lado.

Há que examinar o lnvest Imento externo, pois nem todo
ele é toêrrt tco e mais, num plano mais alto, sobressai a ques
tão da soberania nacional. que deve ser resguardada dos capi
tais especulativos e também de alocações nem sempre conve
nlentes

A reserva que. ~evantamos é portanto de ordem metodológi
ca.

Pela rejeição

2P01989-7 WALDECK ORN~LAS PFL
*"'**'t<*"'** PARECER *********

Propõe, o ConstitUinte Deputado WALOECK ORNELAS, modifi
cação no teor do inciso IV, do artigo 187, no sentido de ele
var de 25% para 30% a par t l c tpação dos Munic\plos no produto
da arrecadação do ICMSTC

Para. o ilustre Constituinte, 110 novo sistema tributário
resultou excessivamente estaouat teta , sendo que, na discrimi
nação de competências, o mun1c1pio e a esfera de Governo que
mais teve acentuados os seus encargos 11

No seu conjunto, o sistema tributário construido no
Projeto, de inspiração descent,.alizadorá, prevê uma melhor
distribuição de compet ênc í as e de receitas, inclusive para
corresponder às necessidades decorrentes na descentral tzação
de encargos.

------------------~:~~-~:~:~~~~-------------------------~--------------------
2POl990-l WALOECK ORN~LAS PFL
********* PARECER *********

Propõe o autor o restabelecimento da figura do Vice-Pre
feito, dispensa a exigência da maioria absoluta para as e l e t
ções municipais e fixa data e ampl ia prazo para eleição e
posse

Entendemos que a redação atual do atual ao ar t 34 está
conforme à realldade polltlco-eleftoral dos Munlcjplos e do
o País, e o Sistema par tamentar-rst a que será tnst t tutco

Vide parecer dado às emendas 877-1 e

Pela rejeição

2P01991-9 WALDECK ORNÉLAS PFL
"'*******'" PARECER *****"'***

Os elementos oferecidos na justificativa não chegam a
formar argumento suficientemente sól ido para formar elemento
de convicção capaz de atingir aquele limiar que leva a romper
a inércia e aceitar a modificação

Pela rejelçlio.

2P01992-7 JOSé ELIAS PTB
********'" PARECER *"'*******

A presente Emenda dá nova redação ao parágrafo 80 do
art. 44. vedando a consessão de direitos ou beneficios a
serVidores de entidades para estatais vinculadas á

administração federal, sem Que tenham sidO previamente
assegurados em lei aos funcionários públ rcos federais.

A proposta visa a conferir tratamento Igual a situ
ações em essência diferentes, inclusive porque r-esut tant ss
de regimes jur'dicos diversos Os regimes estatutârio e
celetista têm car-actetst tcas própr1as, que se refletem natu-



ralmente nos d t r e t tos , vantagens e deveres dos respecti
vos tutelados

O teor da Emenda ínpt tca invocar-se a isonomia para
s í tuações dr soar-as Opinamos, portanto pela rejeição----------------------------------------------------------------------------

2P01993-5 GASTONE RIGHI PTB
*"'**"'**** PARECER *******"''''

Pela rejeição, n05 termos do parecer oferecido à Emenda
n, 2P00153-0.

2P01994-3 GASTONE RIGHI PTB
****"'*"'** PARECER ********'"

Pela l"ejeição, nos termos do parecer oferecldo à Emenda
n. 2P00153-0

2P0199S-1 GASTONE RIGHI PTB
********* PARECER ******"'**

A emenda pretende mod rr tcar- a redação de um inciso VI
do Artigo 22 a fim de distlngulr entre os terrenos de Marinha
os pertencentes à União quando forem de interesse da União e
os pertencentes aos Municípios nos demais casos

Por sua natureza, pelas suas funções de estarem r-eco-
brindo a zona costeira é necessário que os terrenos de Marl
nna re-mam sua ocupação, ut i 1 i zação e dr spon i b t l rdade regrada
pela mesma ent rdaoe federativa a fim de ev t t ar- regulamenta
ções õ t f ar-ent ea ou cone t t tant es

Opinamos pela rejeição da Emenda.
Pela r-ej e i çãc

------2põ199s=õ---------GAsi'õNE-RIGHI---------------------------PTii---------
********* PARECER ****"'****

A emenda resulta em alteração ao parágrafo 70. da artlgo
44, para fixar o t tmi t e de remuneração dos membros do Con
gresso Nacional, que não poderá ser super ror aos vencimentos
e vantagens per-ceb í das pela Pres1dente da RepCJbl1ca

Somos pela rejeição desta Emenda, por-quanto julgamos que
a Emenda!ir 2p01950-1 oferece tratamento homogêneo e comple
to ao problema e que lmpl ica mc tus rve a supressão do pr-ece i

to objeto de alteração
--------------------------------------------------------.--------------------

2P01997-8 JOÃO CARLOS 8ACELAR PMDB
********* PARECER .."'*******

O objetivo desta emenda é o de mtr-oouz tr- nas Disposi-
ções 'rr-ans rtór-tes dispositivos que permitam respeitar a exts
tência de contratos de exploração de petr-o leo , com cláusula
de r i SCO, em v igOl", apesar de o ar-t i go 207 vedar a Uni ão ces
são de Qualquer t ipo de participação na exploração de jazida
de petróleo ou cas O respe r t o aos contratos em vigor guarda
consonância com o Projeto, na parte em Que, segundo a tradi
ção jurídica brasileira, manda resguardar o o n-e t to adqutr-tdo
e o ato jurídiCO perfeito (art 60.. 40 do ProJeto).

Somos, P01S, pelo aco l h rment o Da proposta, porem 50moS,-
po í s , pe1a aprovação, nos termos e na redação da Emenda
no 2p01517/4

Pela aprovação.

2P01998-6 JOÃO CARLOS 6ACELAR PMDB
**""****** PARECER *********

Com a presente Emenda, objetiva o ilustre Const r tu tnt e
alterar o zo.oo artigo 74, para r-eouzir- de dois terços para
três quintos, O "quorum" de aprovação de proposta de emenda
à Constituição. Argumenta ele que lSSO torna mais viável uma
alteração necesaae ra , sem, contudo, f acr t í t ar- mudanças e que
é necessar ro atenuar a r-f ç ioez sobretudo num texto ana l i t í co
como o que se vem produz indo

E louvável o objetido do i l us t r e Constituinte Uma
Constituição só pocs cumprir seu papel de
regular a sociedade pol,tica, se ela
poss tbt t i tar- o amadurecimento das tns t t t utções , o cr-esc rment o
democrat i co do povo e a consc í ent i zação dos governantes de
que ela deve ser duradoura, de que deve r-es ist u- às crises e
não ser alterada ao sabor das conveniências de momento, Para
ser respeitada e observada, deve ser rígida o suf rc tent e para
impedir alterações oportunistas e deve ser flex~vel o
bastante para permitir sua pr-opr í a atual í zação ,

Pela aprovação.

2P01999-4 JOÃO CARLOS BACELAR PMDB
********* PARECER *********

E razoável a tuat t r tcat tcão do t tust r e autor da emenda em
foca, que reduz para seis meses o prazo para a entrada em vi
gor de lei que altere o processo eleitoral O prazo proposto
é suficiente para resguardar o processo eleitoral de
eventuais iniciativas casurs t tcas Pela aprovação, é -o
parecer.

2P02000-3 ERALDO TINOCO PFL
***ot:***** PARECER *"'***"'***

Objetiva o ilustre Cons t i tu í nt e , acrescentar um artigo
ao Ato das Disposições Transltorias para determinar Que, en
quanto não for promulgada a lei complementar pr-ev tst a no item
I do artigo 80 , o valor total, da indenização compensatória
corresponderá a uma mul ta de quarenta por cento sobre o FGTS
recolhido pelo empregador na vigência do contrato, ja incluí
dos os dez por cento previstos no Decreto nr 59 820. A fina
lidade da Emenda é proteger o trabalhador que v ier a ser dis
pensado antes da regulamentação já referida.

A Emenda faz remissão a dispositivo que não tem qualquer
relação com a materia nela tratada.

Pela rejeição

2P02001-1 IRAPUAN COSTA JúNIOR PMOB
********* PARECER *********

A presente Emenda tem a mesma redação e a mesma justifi
cação da Emenda 2P02000-3 e, por esta razão, reportamo-nos ao
parecer que, então, exaramos

Pela rejeição

2P02002-0 WALOECK ORNÉLAS PFL
****"'**"'* PARECER *********

A presente Emenda tem a mesma redação e a mesma justifi-
cação da Emenda nr 2PD2000-3 e, por esta razão, reportamo-
nos ao parecer que, então, exaramos

Pela rejeição
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2P02003-8 PAES LANDIM PFL
********* PARECER **"'******

Pretendendo, alterar o 40 do artigo 74, visa o nobre
Constituinte a restringir as vedações que ímoecen a reforma
da Constituição àquelas Que objetivem abolir a Federação e a
República. Entende o ilustre Constituinte que a vedação
está impl ícHa no artigo 10 que define o Brasi 1 como Estado
Democrático de Direito, pois seria incoerência e de má
técnica constitucional, e.m tal Estado, impedir o voto direto
e secreto, não observar a separação de poderes 8: não garant i r
os direitos individuais

Inobstante os elevados propósitos do i lustre
Constituinte. a Emenda deve ser rejeitada. A exp l icitação é
não apenas salutar, mas conveniente e necessária As matérias
elencadas são de capital importância e requerem expressa
menção

Pela rejeição.

2P02004-6 PAES LANDIM PFL
********* PARECER **"'*** ... **

A Emenda dá nova redação ao art 20. do Projeto de Cons-
tituição para estabelecer que "São Poderes da União, o
Legls1ativD, o Executivo e o JUd1ciário li

Explica o seu ilustre Autor que o Brasil ê uma República
federativa e apenas nos Estados unf t ár ros pode-se dizer
que os poderes, são do Estado. Julgamos valida a argumen-
tação e acolhemos integralmente a sugestão---------------------------------------------------------------------------_.

2P02005-4 PAES LANDIM PFL
********* PARECER *********

A E.menda propõe a a Heração do Hem V do art igo 240
tanto pelO acréscimo do adjetivo "Público" ao substantivo
rtMagistério", como da expressão final "e regime jur~dico úni
co para as autarquias e as fundações criadas ou mantidas pe
la união 'I

O proponente justifica as alterações pela necess toaoe de
combater o car-tor-rat t smo e o empreguismo nas Autarquias e
Fundações ce tadas ou mantidas pela ürrí ão ,

O Relator vota pela aprovação das alterações, nos ter
mos da Emenda Coletiva No 1735-5

Pel a apr-ovação.

2P02006-2 ALVARO PACHECO PFL
********* PARECER *********

A Emenda encontra-se prejudicada que o Decreto Lei no.
2375, de 24 de dezembro de 1987 que revogou o D Lei no
1164/71.

Pela rejeição

2P02007-1 ALVARO PACHECO PFL
*******""* PARECER **"'**"'***

Sugere o eminente constituinte Álvaro Pacheco, pela
Emenda em exame, nova redação para o Hem 111 do ar-t 85 do
projeto, a fim de substituir, naquele dispositivo, a expres
são "admtn í s tr-ação direta e indireta lt por "administração pú
blica"

Justificando a sua iniciativa, esclarece que o que pre
tende e simplesmente estender lia fiscalização a toda a Admi
nistração Públ tca , já que não se justifica restringi-la ape
nas à adm'\nistração d1reta e" tndtr-eta , como consta do Proje
to"

As razões expostas levam-nos a opinar pela aprovação da
emenda

2P02024-1 LUÍS ROBERTO PONTE PMDB
***"'***** P4.RECER *********

Pela rejeição, em face da aprovação da emenda 2pQ0976-0.

2P0202S-9 LUÍS ROBERTO PONTE PMDB
**"''''***** PARE.CER ********li<

Pela r-ej e t ção , nos termos do parecer oferecido à Emenda
n. 2POO153-0

2P02028-7 LUIS ROBERTO PONTE PMDB
********* PARECER **"'******

Emenda substitutiva aos arts. 46,47 e 48 do Projeto,
versando sobre revisão de proventos e pensões de servidores
públ1cos

Pela rejeição nos termos de parecer ofereCldo á Emenda
2p01706-1.

2P02027-S LUÍS ROBERTO PONTE PMD8
*****"'*** PARECER *********

, , Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no 2p0161S-7.

2P02028-3 WALMOR DE LUCA PMDB
********* PARECER *"'*"''''''''''*'''

< Do nobre const ttutnte Walmor de Luca esta emenda propõe
transferir-se do Supremo Tribunal Federal para o Superior
Tribunal de Justiça a Competência para processar e julgar,
or'\ginariamente a representação do Procurador Geral da.
República, nos casos definidos em lei complementar para
interpretação de lei ou ato nor-mat ívo federal.

. Parte o proponente da idéia de que o sistema adotado
pelo Projeto defere ao Superior Tribunal de Justiça velar
pela vigência e uniformiClade interpretativa. da lei federal,
r-azão por que quadraria melhor a esse Tribunal a Competência
para processar e julgar aquela representação do Procurador
Gera 1 da Repúbli ca

Temos que, precisamente por coerência s tst êmtca , e que
deve manter a competência do Superior Tribunal Federal.

Pela rejeição
---------;;ô;ôãí~ã---------õsM;;R-l:~I;:iõ----------------------------;;l:------

****1*' ,'\'*AP:~~gi~ ~;:;:~~~~a pelo Autor nos parece desnecessár-ta ,
porquanto os concursos públ tcos são prestados exatamente para
carr-etras pré-determinadas. 00 mesmo modo, se o cargo ou fun
ção for tansformado por ato administrativo, nos parece óbvio
que os candidatos aprovados na carreira transformada serão os
convocados. Nestas condições opinamos pela manutenção do tex
to do Projeto, rejeitando a Emenda

Pe1a rejeição. \



2P02032-1 RAQUEL CÂNDIDO PFL
"''''''''''''''''''''''''''' PARECER *""*"'*"'***

A Emenda propõe a tnc lusão de parágrafo no artIgo 6.
estabelecendo a igualdade de direitos e obrigações para o
homem e para a muthsr , com garantias dessa igualdade pelo
Estado.

A inclusão de tal d t.spos t t tvo afigure-se-nos lnteiramen
te procedente diante das razões a1inhadas pela ilustre Autora
da pr-opos í çãc.

._------------~~~:_:~~~~~~~~-~:_:~~~~.:_------------------------------------

2P02033-0 RAQUEL CÂNDIDO PFL
>lI******** PARECER *********

A emenda apenas reproduz o inteiro teor do art 203
30., do Projeto de const ttutcão

Ela não altera, não inova, não suprime nada do texto o 
riglnal.

Todavia. em face do acorntmento da emenda no. 2P0179D-B.

----------~~~-~~-~~~-~:~:~~~~~-------------------------------------------
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2P02034-8 RAQUEL CÂNDIDO PFL
********* PARECER *********

Somos pela rejeição da emenda, nos termos do parecer da
do à Emenda nr 2P02045-8,-----------------------------------------------------------------------------

2P02035-6 RAQUEL CÃNDIDO PFL
**.****** PARECER *********

A emenda epigrafada propõe a inclusão, no THul0 "Da ar
dem Econômica", de dispoSitlVO que obriga se façam, no País,
o beneficiamento e a industrialização de, pelo menos, 25% do
produto da lavra de minérios

A rktéria não é constitucional Trata-se de diretriz da
pol H1ca pública para o setor mineral, que deve ser objeto da
legIslação ordinária.

No marita, parece-nos que a medida seria de d1fic~ lima
aplicação no Brasil

Fatores restritivos ponderosos, como a falta de tecnolo
gia especHica e a pouca disponibilidade de capital, prova 
velmente ttwtabt t tzar-tam sua execução

Nossa manifestação é, pof s , no sentido de que a emenda
seja rejeitada.

Centro Gráficodo Senado Federal- Brasília- DF
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