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ASSEMBLÉIA NACIONALCONSTITUINTE
Secretaria-Geral da Mesa

PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO

(B)
EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIo

ERRATA

ciênci~ e se eliminam normas e parâmetros legais incompatíveis com

avanço da tecnologia.

o

cessária e injustificável 11camisa de .forçar! para a ..União.

A expressão que estamos pleiteando seja suprimida cria uma desne-

Constituição de 1889, até o texto que produz~os na Comissão de Sist~

matização, é um dever diante de nosso compromisso com o Brasil do fu-

a

turo. Cumpre assinalar que essa orientação prevaleceu até mesmo nos

últimos anos e durante o governo de Getúlio. Vargas.

Manter o esp!rito que norteou o leg1slador brasileiro, desde
QClEIRA ASSINAI.ARA NATUREZA. DA EMENDA:

o - OMISsAo - Objetr.'Zl restabelecer matéria aprovada no l' turno e nêc incluída na redação do vencldc,

O - ERRO - Redação do vencido que não ccrrespcnda ao que foi aprovado no 1- turno.

O - COll-rnADIÇÃO -D:sposrtivos contradrtónos entre sl e sobre a mesma matéria.

O - ;~:-~~I~~ LINGCIAGEf·'i - Sanar vicio de rmguagem. defeito. erro manifesto a corrigIr. ou d

[i'] - S(JPP~SIVA - Se for de expressão ou p~l;avra. não deverá inverter o senudc do d-spcstuvo,
Exempkr no texto, supnmír o l!Idvérbio "riAO-. passando a ser emenda modl'icativa e não supressiva.

-:-1.----------------=,.0'-----------------

s~?rirna-se a expressão: Qas empresas sob controle acionário esta-

ta1n C~ inciso XI, art. 21, do Projeto de Constituição (B), a?rovado

ew pr~~eiro turno.

Na área das telecomunicações, os países modernos, se nos foi per-

mitida a comparação, fazem as estraàas principais e sobre elas tran

sitam os veículos necessários ao desenvolvimento, públicos ou priva_

dos. A modernidade é que deve estabelecer as linhas operacionais.

O Estado tem asse9urado a liberdade de õecidir que a eventual ey

pa:.são dos serviços e sua execução se processem dentro da melhor con-

ver~encia do Pais.

A expressão que pretendemos suprimir é uma restrição inoportuna. A área de telecomunicações é, sem dúvida, essencial para o desen-

no resto do mundo, processa-se o rápido encamãnhemenco para a "de!,

_~egulaç!o~ das telecomunicações e serv~ços conexos. Busca-se a efi-

Repre~;nta uma limitação ao direito da União de bem administrar

Pais r.~ssa fundamental áre~.

o vol~~ento do Pais. Porém, ê menos essencial do que, por exemplo, a

saé5e ou a educação, razão porque, nunca será um investimento priori

tário no Pais. Se se auto-limitar no setor, a União jamãis terá con

diç5es de acompanhar o acelerado desenvolvimento tecnológico mundial.
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