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JUSTIFICATIVA

_----------------un.,.....Tl,tellÇie ..;...__

E~OA AO AN'rEPROJE'rO nA S~Iss1.0 llClS
ESTADOS.

"§39 - Se favorável o pronunciamento da popu
lação à reincorpotação da área ao Estado de Pernam
buco, sucede este, no domínio, jurisdição e compe
tência, ao Estado da Bahia.

"§49 - Se favorável o pronunciamento da popu
lação à transformação da área em Estado, sucede o
Estado do São Franclsco, no domínio, jurisdição e
competênc ia, ao Estado da Bahia'.

"§ 59 - Refncorporndá ao Est.ado de Pernambuco
OU transformada em Estado a área-mencionada no caput
deste artigo, serão mantidos os mandatos eletivos dos
Deputados da Bahia correspondentes ao eleitorado n~la

existente."

EMENDA
200001-6

J

J

tu~rlmir o Inciso 11 do Art. 2S do ~teprojeto, relativo ã criação
de Santa Cru7-.

.111 plenário.

m----- 'u..".lt/ÇOGlI..ie'....'.tlu..b

~Jãa 4& OralDizlcjo do ~1~dMKo ~

.----- UIT./oIVSTlrec.çM .....

EMENDA AO Alln:PROJETO DA SUBCOMISSl!o OO~

ESo;;'AJ)OS.

Suprimir o Art. 32 do anteprojeto.
JUS'1'IFICJ\TIVA

Ainda que exi.ta um reqistro hi.tórico, não atendem ao pro~

sito r1.e transferir o oeste da Bahia (l\lar~em esq\l(ilrda <10 F-iio 'Pranci!
co) para o Estado de Pernambuco, nem razões juridica~. nem eeonorn~

eas, HEilT••oeiais, r.elll culturais, nem demoaráflcas, nem físico-terr!
\.criai:>" Pelo contrário, até a foma aeógr~fica da íixeZi e)l' xl!!lloç,i:o
a Pern&r~uco e a distancia em relaçio a su~ Capital d~saeonselh.n.

que isto venha a acontecer.

Por. outro lado, recentemente integr"do fisican.entt', com ~ CC!!
c1usão pela União, da ponte de Ibotirama, sobre o rio são Frunciscc,
o 06ste da Bahia vem sendo àesenvolvido, mais celere~ente a p~rtir

do 1an9a~ento_do Programa de Ocupação Economica do oeste, no inic~c

dos anos 80, como ~a importante área de expansão agrlco1a, carac~!

rizeda pelo crescimento exponencial da produção de grãos, que se avo
luma ano e ano. Infraestruturas vem sendo imo1antadas i medida em
que se ampliam as atividaàes aqrlco1as, que dispõem aI de mais de 9
JII11klos d. ha , devendo ae constituir; até o fina"l do Século, num im
portante celeiro agrlco1a do paIs.

Em todo este processo não há qualquer vInculo com o Estado de
Pernambuco, salvo a concentração, er.! U1lIll subárea, i. ll\argem do riO,
de projetos agropecuários apoiados pelo FINOR, de propriedade de ~r~

pos econom1cos daquele Estado, o que nio leqitill\l e reivindicll(,'iio,
se'jll 'POrque atividade cOlllpleJnentllr ~ Jlalf1iío, seja pelo pouco 1l11Pa~

J
ru.:",iIlfQ/cO"','tSÂo/'W!"e-MltSAC - --

CillISSÃO DA illGANlZAÇÃO 00 EST~ _

EMENDA
200002·4

JU"TIFICACÁO

o território correspondente à antiga Comarca do
Rio de São Francisco tem geográfica e historicamente, a confi
guração e a,vocação de unidade autônoma.

No momento em que o Anteprojeto da Subcomissão
dos Est~dos, de que é Relator o nobre Constituinte Siqueira Cam

pos, 11ropõe a reincorporação daquela área ao Estado de Pernambuco,
condicionando a medida ao pronunciamento favorável da população,
defendemos que seja facultada à mesma população a oportunidade
de manifestar seus verdadeiros anseios, que sáo de emancipação
político-administrativa.

Desta forma, apresentamos Emenda no sentido de in
eluir na consulta plebiscitária j~ prevista, questão que permita
ã população pronunciar-se sobre a transformação dá área em Estado,
modificando-se, em decorrência, a redação e a numeração dos atuais
parágrafos do Art. 32 do referido Anteprojeto.

Mais do que resgatar proposições anteriores que vi
savam desmembrar aquele território do Estado da Bahla para a cria
ção do Estado do São Francisco, objetiva a Emenda apresentada con
tribuir para melhor divisão territorial do País, o que permitirá
uma administração mais eficiente no sentido de promover o desen
volvimento socioeconômico e melhorar a qualidade de vida de nosso
povo.

~ 'LENÁ"IO/cottIUÃO/.UBCOMIUio----- _

INCLuA-SE NAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Subcomi ssão da União Distr ito,,~..fJ.I't.ilJ.<.ll'-!.T""e"'r"'r.=i~t"'ó'"'r.=i"'o"'s'_ ___,

EMENDA
200003-2

Constituinte CARLOS CARDINAL

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

W-.-------------AUTOIll
ê

=----- l'[XToIJUSTlFICAÇÃO --, "Art. _ Ficam prorrogados por cinco anos, a partir da promulg~

Substituam-se 05 parágrafos do Art. 32, do Capftu
10 11, do Anteprojeto da SUbcomissão dos Estados, pelos seguintes:

ção desta Constituição, os prazos dos programas de assistência fina~

ceira aos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - PROMAT e PRO

SUL,·estabelecidos na Lei Complementar nQ 31, de 11 de outubro de

"§ 19 - A reincorporação de que trata este ar
tigo fica condlcionada a um pronunciamento favorá
vel da população com domlcílio eleitoral na área
territorial correspondente à antiga Comarca do Rio
de São Francisco, em plebiscito a ser realizado no
prazo mínimo de dento e vinte dias e máximo de c~n

to e cinqUenta dias, pelo Superior Tribunal Eleito

ral.

"§29 - Para o 11lebiscito a que se refere o 11a
rágrafo nnterior, será incluída questão que permita
à população pronunciar-se sobre a transformação da
mencionada área em Estado, sob a denominação de Es

tado do São Francisco.

1978." .

JuSTIFICAÇÃO

A decisão que resultou na divisão do antigo Estado de Mato Gro~

so não décorreu tão-somente da expressa vontade do povo. Foi um ato

de poder. da autoridade federal Que assumiu, em razão disto, compr~

missos para com as duas unidades que surgiram.

Os compromissos estão expressos nos dispositivos da Lei Compl~

menta r nQ 31, de 11 de outubro de 1978.
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EntretantQ, os efeitos dos mesmos ainda não se completaram, s~~

do justo que a União mantenha, por mais tempo, os seus compromissos

para com os Estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, para en

lôJr----------R-U-B-E-N-F-I~~;~RÓ

também,Dentro deste raciocínio doutrinário, é certo dizer-se

não se pode negar a esta Unidade determinados direitos políticos ine

rentes ao cidadão que reside neste município neutro.

Doutrinariamente é correta a interpretação segundo a qual do Di~

trito Federal não é um Estado. A doutrina tem firmado, no' direito'

brasileiro não maculado por injunções ditatoriais, que a Capital da

República se assenta em um município que, desvinculado dos limites e

da administração de qualquer Estado, vem a ser um município neutro em

razão exatamente de sua singular autonomia.~
~

como ~9 o fez até o presente momento.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO

tão

mr---------- PLtNA"'O/CONlssio/auaCOMIS'XOC DO ESTADO

EMENDA SuPRESSIVA AO ANTE-PROJETO DA

SuB-COMISSÃO DOS ESTADDS:

que um município não tem na chefia de seu Poder Executivo um Governa

dor e sim um Prefeito. Igualmente, o Poder Legislativo não cabe a

uma Assembléia Legislativa e nem a Deputados Estaduais. Cabe a Verea

dores que integram a Câmara Municipal.

Este é o objetivo da Emenda que ora encaminho a esta Comissão, •

Suprima-se o texto do Artigo 27, renumerando-se os artigos

seguintes.

inovando, por não contrariar a doutrina e o direito, no sentido

se permitir que os parlamentares eleitos pelo Distrito Federal,

de

De

JuSTIFICAÇÃO

le

parl~

rios e legisladores, quer ensejando a possibilidade do processo

gislativo revisório que defere maiores responsabilidades aos

mentares para com a comunidade da Capital da República.

É a justificação:

Estou propugnando pela plena integração política do Distrito Fe

deral, quer permitindo, por direito, a escolha pelo povo dos mandat~

,putados Federais e Senadores, integrem uma Comissão Mista do Distri

to Federal, no âmbito do Congresso Nacional, para os fins indicados,

a saber: a proposição da Lei Orgâniye do Distrito Federal e de suas

eventuais alterações e a aprecia~ão~ em grau de revisão, de todas as
proposições legislativas aprovadas pela Câmara Municipal.

queporque levar para Pernambuco mais um problema dos inumeráveis

já tem no Território Continental.

Manter Fernando de Noronha como Território, creio, é medi

A União tem, mais do que o Estado de Pernambuco, condições

de manter Fernando de Noronha sob sua jurisdição.

Ademais, mesmo respeitando-se as razões Históricas, não há

da de, pelo menos, bom senso.

1:'1r--------------- TEXTOI .. uSTI'IC...çio'------ ~

[!J RuBEN FIGuEIRÓ

Subcomissão da Uniã9,~..Q,j.fêJr./;,i,~Ru.fo..,ç1.'Xlal e Territórios
eu COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~
~

INCLuA-SE ONDE COuBER DÊ-SE AO ARTIGO I, DO CAPÍTuLO I,

A SEGuINTE REDAÇÃO:

ART. A - O Bras~l é uma RepúbJi~a Federativa, constituída so~ regl

me representativo e Sistema Parlamentar de Govêrno, pela União in

dissolúvel dos Estados do Distrito Fede~al e dos Territórios.

§ 12 - O Distrito Federal, município neutro e Capital da Repúbll

ca, receberá da União os recursos financeiros imprescindíveis às ati

vidades jnerentes à sua condição, bem como recolherá os mesmos impo~

tos e taxas atribuídos aos Estados e aos municípios. JuSTIFICATIVA:

Art. - O Distrito Federal terá autonomia para eleger o seu pr~

feito e a sua câmara de vereadores.

§ 22 - Haverá no âmbito do Congresso Nacional uma Comissão Mista

do Distrito Federal, constituída pelos representantes dessa Unidade Trago à colação a Proposta Victo~ Faccioni quando conce í

Federativa, a quem caberá: tua a República e lhe dá o caráter político de Sistema Parlamenta

I - a proposição da Lei Orgânica do Distrito Federal e de suas rista de Govêrno.

são o debate sobre o Sistema de Govêrno mais adequado à realidade •

política do País, que, ao meu ângulo de visão, tende inexoravelmen

te para o Parlamentarismo.

eventuais alterações;

11 - a apreciação, em grau de revisão, de todas as proposições. l~

gislativas aprovadas pela Câmara Municipal.

Aqui repito o texto, para desde já, abrir-se nesta comis

JCJSTIFIGAÇÃO Não é demasiado repetir aqui o que afirmou Victor Faccioni,

o incansável arauto do Sistema Parlamentarista dos tempos atuais e

Não prosperando a idéia de que o Distrito Federal deva ter a sua

autonomia nos limites daquela e~i5tente para os Estados, certo é que

discipulo modelar do símbolo da nobre causa política no Brasil,

saudoso naul P~la, - sobre sua proposté/.

o
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~ TEXTO/..u!TIFIC"çio---------------__,

dos.
Suprima-se o § 2Q do art. 7Q do Anteprojeto da Subcomissão dos Esta-

Dados dos Mu~icípios citados:

01) IGUATU - área: 1.503 km' - censo/80 = 82.935
Produção: algodão, cana-de-açúcar, arroz, fava, feijão,mamona,

mandioca ,milho.
Pecuária:' bovina, equinos, suinos, muares, asininos.

02) CARIUS - área: 1.075 km' - censo/80 = 18.148
Produção: algodão, cana-de-açúcar, arroz, fava, fcijão,mamona,

mandioca, milho •
Pecuária: bovinos, suinos, equinps, muares, asininos.

03) JUCÃS - área: 869 km' - censo/80 = ZO.531
Produção: algodão, cana-de-açúcar, arroz, fava, feijão,manlona,

mandioca, milho.
Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos ,caprinos ,

ovinos.
04) SABOEIRO - área: 1.358 km' - censo/80 ~ 16.897

Produção: algodão~ cana-de-açúcar, arroz, fava, feij ão,mamona ,
mandioca, milho.

Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos,caprinos,
ovinos.

05) AIUABA - area: 2.597 km' - censo/80 = 15.609
Produção: algodão, cana-de-açúcar, arroz, fava, feijão,mamona,

mandioca, milho.
Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos,suinos, caprinos,

ovinos.
06) ANTOlHNA DO NORTE - área: 264 km- - censo/80 = 5.642

Produção: algodão; cana-de-açúcar, arroz, fava, feijão,mamona,
mandioca, milho.

ALENCAR entrçu com pedido de criação do Estado do Cariri, no Senado
do Imperio, o qual foi, também subscrito por Antonio Pedro da Cos
ta, Jose Bento F. de Melo, Nicolau de C. Vergueiro, Diogo Antonio
Feijó, João Antonio Rodrigues, Francisco de L2ma e Silva, Manoel
Inácio de Melo e ISousa, Francisco de Brlto Guerra, que encontra-se
publicado nas Atas das Sessões do Senado do Império do Brasil. De
pois, o Deputado Estadual Wilson Roriz, em 1957, entrou na Assem
bleia Legislativa do Estado do Ceará com um projeto pedindo a auto
rização de um plebiscito sobre a criação do Estado do Cariri, tendo
sido rejeitado.

Não podem9~ permitir que voltem a acontecer fatos iguals
aos ocorridos em 1914, com movimento de Forças Armadas da classe cl
vil contra o Governo do Estado, rartindo de Juazeiro, no Cariri, e
liderado pelo patriarca Padre Cícero de Romão Batista. Este, incon
formado com as irljustiças e discriminações contra os interesses da
Região, acabou se rebelando.

O movimento redundou na deposição do Governador do Est~

dã, ã época, que não ~eve a sensibilidade para atender as reiv2ndl
cações populares. O número de mortes foi elevado em função de obj~

tivos patrióticos, quais sejam, o de defender a terra natal, expl~

rada em benefício de outras regiões.

Os tributos pagos pelos Municípios constantes da Regina
do Cariri são imensamente desproporcionais aos que recebem de vo.!.
ta. Não temos com permitir que uma população considerável _contJnuc
séndo aviltada, em função de uma indivisilidade sem sentido, nun ::.::.
tado elas proporções do Ceará. Isso sem contar que o Cariri pode'
_abranger Municípios tais como Araripina, Exu, Bodocó, Oricuri, Se~

rita, Cedro e Sítio dos Moreiras, em Pernambuco, e Cajazeiras, Co~

ceição, Cachoeira dos índios, no Estado da Paraíba, se assim ror a
vontade popular, manifestada por plebiscito.

Os Municípios constantes desta região, um terço do Es
tado, ficam distante de Fortaleza, capital cearense,em media 650
kms. Em sua infra-estrutura conta com ferrovias, rodovias e acro
portos. S uma região rica e~ produção agrícola e pecuária, extra
ção mineral, meios de comunicação. O escoamento da produção utill
za mais o porto do Recife que o de Fortaleza.

Estamos aqui para represent-r o desejo da maioria do
povo do Ceará e não podemos nos furtar a apresentar emenda de Lama
nha magnitude.

No sentido de libertarmos o Sul do Estado da escravi
dão tributária e de atender as reivindicações daquele povo, c que
esperamos contar com o apoio dos nobres constituin~es, neste momen
to histórico da vida nacional.

EMENDA
200008-3

EMENDA
200009·1

legítima

PI"I.l"Rln/rn"'I"<;ÃQ/SUnCO/olI,:; ...in-------~

C(l;lISSÃO DA ORGANIZA~O 00 ESTADO

• DEPUTADO Ht:UD ROSAS

plenitude das prerrogativas do Congresso Nacional, como

cional".

Acrescente-se ao artigo 25, do Anteprojeto aprovado pela
Subcomissão dos Estados, o seguinte item VII:

"VII - Do Cariri, com desmembramento da área do Estado
do Ceará abrang í.da pelos Municípios de Iguatu, So Lonôpu

le, Carius, Jucás, Saboeiro, Aiuaba, Antonina do Norte,
Campos Sales, Assaré, Altaneira, Potengi, Araripe, Nova

. Olinda, Farias Brito, Crato, Juazeiro do Norte, Cariria
çu, Granjeiro, Várzea Alegre, Lavras da Mangabeira, Ce
dro, Icó, Umari, Baixio, Ipaumirim, Aurora, Barro,Missão
Velha, Milagres, Abaiara, Mauriti, Brejo Santo, Jati,Po];:
teiras, Penaforte, Jardim, Barbalha, Santana do - Cariri,
Par'!mbu, Catarina, Acopiara, Orós e oTauá; a capital e a
incorporação ue novos municípios fronteiriços '~o Estado
do Cariri, serão definidos por plebiscito."

representação do Povo Brasileiro, e assegurar ainda o firme desejo

da sociedade brasileira de poder part\cipar em caráter permanente,

JUSTIFICAÇ110

"O Sistema Parlamentar de Govêrno é o que pode garantir a

estabilidades das instituições políticas brasfleiras. Igualmente

constitui a única forma de sistema de Govêrno capaz de assegurar a

Ao estabelecer o limite remuneratório o anteprojeto elimina a auto".Q.
mia financeira e administrativa do Estado-Membro, forçando o Estado Unitário, repe
tindo a perversa tradição de um Estado Unitário real, disfarçado de Federação.

Ignora o disposto no § 2Q do art. 7º as diversas realidades sócio-e
conômicas dos Estados-Membros, onde o mercado -de trabalho e a oferta de empregos dr~
nam os melhores recursos humanos, deixando para as Polícias Militares aqueles que
são portadores de perfil e formação não adequados à difícil missão de manter a seg~

rança pública como UM todo. O salário e o soldo são fatores fundamentais para a es
colha de profissões nas Unidades da Federação onde existe desenvolvimento séc ío-ecq

nômico.

Com a atual redação o anteprojeto estabelece os postos de General
de-Exército, General-de-Divisão e General-de-Brigada nas Polícias Militares e Cor 
pos de Bombeiros Militares, gerando uma inadequação que contraria a hastér í a do Br~

sil, criando cargos de Oficial General nas Polícias Militares e Bombeiros dos Esta
dos-Membros.

e não apenas no dia das eleições, das grend~s decisões da vida na

JUS T I F I C A ç Ã O
A história do povo cearense demonstra que a divisão do

Estado sempre foi uma aspiração popular, principalmente no que diz
respeito aos habitantes do Sul do Ceará, que sonham com a independê~

eia de uma região composta por quase 50 municípios. A viabilidade. de
nossa emenda, além do exposto acima, se faz pelo isolamento e a dis
tância da Capital do Estado, em relação a esta região que tem carac
terísticas próprias.

Já em 16 de agosto de 1839 o Senador JOSS MARTINIANO DL

= TEXtO!JUSTlFICAÇio----------------,

__________ PLENARIO/cON"sio/sUBCO..llIsÃO_----------

P:COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO ,

(:J Cons t â tuinte FURTADO LEITE
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16) CARlRIAÇU
Produção:

Pecuária:

Pecuária:

Pecuária:

Produção:

Produção:
28) MILAGRES -

Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos, caprinos,
ovinos.

42) TAUÁ - área: 4.306 km2 - censo/80 = 46.737
Produção: algodão herbáceo, batata-doce, cana-de-açúcar,feijão,

mamona) mandioca.
Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos, caprinos,

ovinos.

30) MAURITI 
Produção:

29) ABAlARA -

área: 578 km2 - censo/80 20.806
algodão herbáceo, arroz, cana-de-açúcar, feijão, ma
mona, mandioca, milho.
bovinos, asininos, muares, equinos, suinos,caprinos,
ovinos.

área: 209 km2 - censo/80 6.554
amendoim, arroz, batata-doce, cana-da-açúcar, fava,
feijão, mandioca, milho.
bovinos, asininos, muares, equinos, suinos,caprinos,
ovinos.

área: 1.263 km2 - censo/80 = 35.816
algodão herbáceo, amendoim, arroz, cana-de-açúcar
feijão, fumo, mamona, mandioca, milho, tomate. '
bo~inos, asininos, muares, equinos, suinos,caprinos,
ova.nos ,

31) BREJO SANTO - área: 631 km2 - censo/80 = 26.555
Produção: abacate, algodão herb~ceo, amendoim, arroz, cana-de

açúcar, feijão, mamona, mandioca, melancia, milho.to
ma1:e.

Pecuâria: bovinos, ~sininos, muares, equinos, suinos,caprinos,
ovinos ..

32) JATI - área: 313 km2 - censo/80 = 7.673
Produção: algodão herbáceo, amendoim, arroz, cana-de-açúcar,

feij ão , mamona, mandioca, melancia, milho, t om.i te.
Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos,caprinos,

ov í no s ,

Pecuária: bovino&, asininos, muares, equinos, suinos, caprinos,
ovinos.

39) CATARINA - área: 485 km2 - censo/80 = B.960
Produção: algodão herbâceo., arroz, cana-de-açúcar I fava, reij âo ,

mandioca, milho;
Pecuária: bovinDs, asininos, muares, equinos, suinos, caprinos,

ovinos.
40) ACOPlARA - área: 2.046 km2 - censo/80 = 52.031

Produção: algodão herbáceo, arroz, cana-de-açúcar, fava, feijão,
mandioca, milho.

Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos, caprinos,
ovinos.

41).OR6S - área: 528 km2 - censo/80 = 19.185
Produção: algodão herbâceo, arroz, cana-de-açúcar, fava,feijão,

mandioca, milho.

22) ~UffiI - área: 237 km2 - censo/80 = 8.198
Produção: algodão herbáceo, arroz, cana-de-açúcar, feijão, ma~

dãoca , milho.
Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos,caprinos,

ovinos.
23) BAIXIO - área: 157 km' - censo/BO = 5.325

Produção: algodão herbáceo, arroz, cana-de-açúcar, feijão, mi
lho.

Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos,caprinos,
ovinos.

24) IPAUMIRIM - área: 257 km' - censo/80 = 11.124
Produção: algodão herbáceo, arroz, cana-de-açúcar, feijão, mi

lho.
Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos,caprinos,

ovinos.
25) AURORA - área: 942~m2 - censo/80 = '25.064

Produção: algodão herbáceo, arroz, cana-de-açúcar feijão, ma~
dãoca , milho. '

Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos,caprinos,
ovinos.

26) BARRO - área: 571 km2 - censo/80 = 19.073
Produção: algodão herbáceo, arroz, cana-de-açúcar, feijão, ma

mona, mandioca, milho.
Pecuária: bo~inos, àsininos, muares, equinos, suinos,caprinos,

OV1.nos.

27) MISSÃO VELHA - área: 559 km' - censo/80 = 28.801
Produção: abacate, algodão herbáceo, amendoim, arros batata

d~ce, ca~a-de-açúcar, fava, feijão, fumo,m~mona, man
ddoca , míl.ho , toma te. -

Pecuaria: bovinos, asininos, m~ares, equinos, suinos,caprinos,
ovinos.

- área: 431 km2 - censo/80 = 23.568
algodão he!báceo, alho, amendoim, arroz batata-doce
c~na-de-açucar, fava, feijão, fumo, mam~na,mandioca:
md.Lho•

Pecuária: bovinos, asininos, muare~, equinos, suinos,caprinos,
ovinos.

21) Ic6 - área: 1.967 :;1'l' - censo/80 = 53.466
Produção: algodão herbáceo, arros, cana-de-açúcar, fava, foi

jão, mamona, mandioca, milho.
Pecuária: bo~inos, asininos, muares, equinos, suinos,caprinos,

oV1.nos.

17) GRANJEIRO - área: 158 km2 - censo/80 = 4.410
Produção: algodªo herbáceo, amendoirr, arroz, bata-doce, cana

de-açucar, fava, feijão, mandioca, milho.
Pecuáriâ: bo~inos, aSininos, muares, equinos, suinos,caprinos,

ov~nos.

18) VÁRZEA ALEGRE - área: 704 km: - censo/80 = 29.866
Produção: algodão herbáceo, arroz, bata-doce cana-de-açúcar

fava, fei~ão, fumo, mandioca, milh~. '
Pecuária: bo~inos, asininos, muares, equinos, suinos,caprinos,

ov~nos.

19) LAVRAS DA MANGABEIRA - área: 1.072 km2 - censo/80 = 30.525
Produção: algodão herbáceo, arroz, cana-de-açúcar,féijão, man

dioca, milho, tomate.
Pecuâi~a: bo!inos, asininos, muares, equinos, suinos,caprinos,

ov~nos.

20) CEDRO - área: 739 km2 - censo/80 = 21.793
Produção: algodão herbáceo, arroz, cana-de-açúcar, fava, fei

jão, mandioca, m~lho.

Pecuária: bovinos, aSininos, muares, aquinos, ovinos, suinos,
capr i nos , galinhas.

09) ALTANEIRA - área: 186 km! - censo/80 = 4.432
Produção: algOdão, cana-de-açúcar, arroz, fava, feijão,mamona,

mandioca, milho.
Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos,suinos, caprinos,

bovinos.
10) POTENGI - ár6a: 389 km= - censo/80 7.222

Produção: algodão, cana-de-açúcar, arroz, fava, feijão,mamona,
mandioca, milhó.

Pecuária: bovinos, asin~nos, muares, equinos,suinos, caprinos,
mafidioca, milho.

11) ARARIPE - área: 853 km2 - censo/80 14.868
Produção: amendoim, arroz, batata-doce, cana-de-açúcar, fava,

feijão, mamona, mandioca, milho.
Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos ,caprinos ,

ovinos.
12) NOVA OLINDA - área: 179 km2 - censo/BO = 9.752

Produção: aldogão herbáceo, arroz, cana-do-açúcar fava, [ci
jão, mandioca, milho. '

Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos, caprinos,
ovinos.

13) CRATO - área: 1.026 km2 - censo/80 = 80.796
Produção: abacate, ab acax í , algodão herbáceo, alho, amendo í m,

arroz, batata-doce, cana-de-açúcar, cobola, fava,[e~
jão, fumo, mand~oca, milho, tomate.

Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos,caprinos,
ovinos.

14) FARIAS BRITO - área: 525 km2 - censo/80 = 17.387
Produção: algodão herbáceo, alho, amendoim, arroz, cana-de-aç~

car , fava, [eij ão , fumo, milho.
Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos,caprinos,

ovinos.
15) JUAZEIRO DO NORTE - área: 219 km2 - censo/3D = 135.687

Produção: algodão he~báceo, alho, amendoim, arroz,batata-doce
cana-de-açucar, fava, feijão, fumo, mandioca, milho:

Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos,caprinos,
ovinos.

Pecuária: bovinos, .asininos, muares equinos ,suinos, caprinos,
ovinos. '

07) CAMPCSSALES - área: 2.809 km2 - censo/80 = 32.142
Produção: algo~ão, ca~a-de-açúcar, arroz, fava, feijão,mamona,

mand~oca, m~lho.

Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos,suinos, caprinos,
ovinos.

08) ASSARg - área: 1.554 km2 - censo/80 = 29.582
Produção: algodão, cana-de-açúcar, arroz, fava feijão,mamona,

mandioca, milho. '
Pecuária: boyinos, asininos, muares, equinos,suinos, caprinos,

ov~nos.
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cana-de-açú
milho, tom,,::-

Suprima-se o artigo 31, renumerando-se os segulntes.

JUS T I F I C A ç Ã O

43) SOLON6pOLE - area: 2.539 km2 - censo/80 = 37.321
Produção: algodão herbáceo, arroz, batata-doce, cana-de-açúcJr,

fava, feijão, mandioca, melancla, milho.
Pecuaria: bovlnos, asininos, muares, equinos, suinos, caprinos,

ovinos.

33) PORTEIRAS - área: 206 km2 - censo/BO = 13:BOI
Produção: abacate, algodão herbáceo, amendoim, arroz cana-de

a~úcar! fava, feijão, fumo, mamona, mandio~a, melan _
cla, mllho.

Pecuária: bovinos, asininos, muares, suinos, equinos,caprinos ,
ovinos.

34) PENAFORTE - área: 213 km2 - censo/BO = 5.543

Produção: algodão herbáceo, alho, amendoim, arroz,
car, feijão, mamona, mandioca, melancia,
te.

__--c::-::-:===:-:==-=-=:-::AUTOIl _
~O~STITUIKTE KELSOK CARKEIRO

..,... -:-~ ,.Lt'"...1l10/co ...l~sio/,.U.llCOIl ssio-------------,

~540 DA ORGAKI:AÇÃO D~ ESTADO

fiJ
SUBCOll5SÃO DOS ESl ADOS - II - b

EMENDA
200011-3

Art. 32

Suprima-se.

,.,-r---------------- Tl:XTO/.tuSTll'"tCJ.:io>-------------------,

o plebiscito proposto no aludido artigo que pedimos seJa exclu~do

do Projeto.

EMENDA.
200012·1

S~la da Comissão,

Depols de tantos anos da fusão dos antigos Estados da

Guanabara e Rio de Janeiro, não se pode aplaudir a abertura de d~

~anda onde já não existe disputa, sendo, portanto, desnecessãrío

~JNSTITUI~TENELSOK CÂRNEIRO

-,.- I'LEH ..."IO/cOlollssÃo/auaCOIlI'SAn-----------

r:COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos, caprinos,
ovinos.

35) JARDIM - área: 600 km 2 - censo/80 = 22.504

Produção: abacate, abacaxi, algod~o herbaceo, amendoim, arroz ,
batata-doce, cana-de-açucar, fava, feijão, fumo mamo
na, mandloca, melancia, milho, tomate. ,-

Pecuária: bo:rinos, asininos, muares l equinos, suínos, caprinos,
OVlnos.

36) BARBALHA - area: 497 km2 - censo/80 = 31.008
Produção: abacate, algodão herbáceo, alho, amendoim, arroz, ba

tata-doce, cana-de-açúcar, fava, feijão, fumo, m"ndi~
ca, milho, tomate.

Pecuária: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos, caprinos,
ovinos.

37) SANTANA DO CARIRI - area: 923 km2 - censo/80 = 16.592

Produção: abacaxi, algodão herbáceo, arroz, cana-de-açúcar, fa
va, feijão, mandioca, milho.

Pecuaria: bovinos, asininos, muares, equinos, suinos, caprinos,
ovinos.

38) PARAMBU - área: 2.027 kmz - censo/80 = 29.611

Produção: alç?~ão herbáceo, ar!oz, batata-doc~, cana-de-açúcar,

JUS T 1 F I C A ç Ã O

Mais de seculo e meio passados, não há como relncorporar

a-Pernambuco populações que já se integraram, atraves de sucessivas

~erações, à comunidade bahiana, causando tumultos e conseqUências

imprevisíveis.

Sala da Comissão,

EMENDA
200010-5

- 3.A

Inclua-se parágrafo único no art. O. do Capítulo V, seção
Distrito Federal), ficando assim a redação.

Art. O. - O Distrito Federal é dotado de autonomia política
legislativa,administrativa e financeira.

(do

---------- PLENAIlIO/COMISSÃO/SUBCOM1SSÁO------ ,

~ COMISSAO DA ORGANIZAÇAO D~ 5STADO

CONSTITUINTE MARCIA KUBITSbHEK

__________ TE.:llO/JUSTlrlCAÇÁt -,

"Parágrafo único - Será constitui da a reglao integrada do
Planalto Central, formada pelo Distrito Federal e suas áreas de in
fluência nos Estados de Goiás e Minas Gerais, com a criação de um
Fundo de Desenvolvimento, com recursos obtidos da arrecadação do im
posto de renda.".

COKSTITjlKTE ~ELSON C4RXEIRO

~ :-:-:-::-. PI".EJrI,I.IIIIC/C.""'''.&;:l/S'''.CCflISSÃO-----------..,

ORGA~I:AÇÃO DD ES1ADO

EMENDA
200013·0

Art. 25, 11

JUS T I F I C A ç A O
Suprima-se

A integração de Brasília com ,sua reglao é fundamental, de um
lado para impedir o crescimento vertiglnoso da Capital, hoje já em
proporções inconcebíveis para a infra-estrutura aqul existente e de
outro, em virtude do desnível da Capital com seu entorno.

Não seria possível falar em Região Metropolitana compreende~

do diversos Estados.

Da mesma forma não é possível que se desconheçam os grandes
problemas existentes na Capital da República e nos municípios que
circundam o Distrito Federal.

A Região Integrada do·~lanalto Central, seria uma figura a
típica, como é também o Di~trito Federal. E sua criação permitiria
a integração de Brasília e sua região, sem perder as característi

cas de Unidades da Federação.

JUS T I F I C A ç Ã O

A divisão.do Estado não servirá ao desenvolvimento, nem

do projetado Estado de Santa Cruz, nem do que restará do Estado da

Báhia. Nem sempre a divisão trará progresso e desenvolvimento.

Sala da Comissão,

/
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tado..

Art. 4Q - Os topôni~os de Muniéipios do Estado de
o.Francl.sco que contenham a. expressão 11 de MJ.nas" tê-la-ão substi
ida por lide são r-eancascc'",

ClIPtTllLO Ir -

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TIDU,SIT6RIAS

Art. 59 - O Estado de são Francisco fJ.ca .l.ncluído na
ea de atuação da SuperintendêncJ.a do Desenvo1.-ca.merrco do ~ordeste

DE1'lE.

Art. 69 - O poder ExecutJ.vo Federal l.nstitul.rá, a
rtir da vigêncl.a desta lei, programas especl.ais de desenvolv1.ment~
de epoao fl.nancel.ro para os Estados de ~!I.nas Gera:.I.s, Baal.a e sao
encascc , anct.usave quante às despesas correntes com duração de lO
ez) anos.

§ 19 - Os programas aseeca.aas uara o Estado de são
ancisco darão pr1.or~dades ã eletrl.ficàção urbàna e rural( à navega
o fluvl.al, à legalJ.-zação das terras xucaas , ao saneamento bâaa.cc , ã
üde, à_educação, à 1.rnplantação de projetos de J.rrl.gação agrícola, à
nstruçao de estradas v1.cinal.s, aos comnlexos de silagem e arrnazen~

nto para a produção agrícola, aos term~naJ.s dee~ p.roduçac
neral, à organização de bacl.as leitel.ras e ã construção e funcl.ona
nto da ferrovia Trans-são Franc1.sco, interll.gando Brasília, Montes
aros e Porto SegurQ.

§ 29 - Os recursos para. os ':>rogramas de que trata es
artl.go deverão_constar dos proJetos de lei orçamentárl.a anual ê

uzaanuaâ, da uru.ac ~

§ 31\' - Tendo como base os gastos com a 1.Ii1i.'lantação 
Estado de Mato Grosso do Sul, corrl.gl.do Fara o preço de hoje, est!,

-se ~custo da l.mplantaçao do Estado de 5ao Franc~sco: I - Instala
o dos Poderes ExecutJ.vos, Legislat~vo e JudJ.ciâr10 em CZ$600..000. 
0,00 = SEISCENTOS MILHÕES DE CRUZADOS, os qua1.s serão de~tinados pe
Un~ão no prazo de 06 meses da data da aprovação desta Lei: II - pã
atender o fusposto no § 19 deste lirt.lgc, a UnJ.:ão destinará DOS pró

mos 10 (dez) anos, 7,5 bilhões de cruzados_ -
Art.. 79 - A um.âc providenciará as meda.das necessári

à criação, 1.nstalaçâo e funca.onamantio de uma una.ver-sí.daõe Federal
Estado de são FrMJCJ.SCO, com sede em Montes Claros.

Art~ 89 - ~ cr~ada a Zona Franca de Porto Seguro, ã
a de liv~e comérciQ de 1.IDportação e exportação e de in~entivos f~§
Le especiais, com a finalidade de criar no Estado de Sao Franc~sco

pólo industria~, Gomercial e agropecuário, dotado de cond~ções ecO
mícas que estimulem seu desenvolvimento, em face de fato~es loc~s
mitativos e devido à sJ.&uação geográfl.ca e dl.stância em xelação aOS
ntros fornecedores e consumidores.

Art~ gQ - F~ca autar1.zada a inc1usão no Plano NaC10
1 de vaaçâc , a Fer:t'ovl.a Tr~J.s-São Franc~sco, ligando Bras!lJ.a (DF)
ntes Claros-Porto Seguro, a ser construida em bitola larga, para
ansporte de carga e de passagel.ros_

Art. 109 - Fica autorJ.zada a ~clusão, no Plano Naci
al de Viação, do Porto marít1mo de Porto Seguro e a alocação de r~
zscs da PORTOBRAs para construção de porto com a capaca.dade de 02
rxos,4DOm de extensão e 12m de calado, complementando com as ~nsta
çoes de ar.oazenamento e equipamentos para carga e descarga.

Art. 119 - Esta Lel entra em Vigor na data de sua P~
icação, ~evogando-se as disposições em contrãrio..

JUSTIFICAÇÃO

Ra~ões de natureza histórica, problemas de ordem ag
ministrativa e sõcio-econõm~ca - que hOJe afl~gem o aorte de ~nas

rais e Vale do Jequit1.nhonha - e a necessidade de trazer à popula 
o regl.onal a perspectJ.va de um futuro nelhor são aspectos fundamen
is em que se basel.a a crJ.açã~ do Estado de são Franc1.sco.

Conforme expoe_o ~conollU.sta ExpedJ.cto ~endonça, c!:!
s estudos subs1.m.am a elaboraçao do ProJeto de Emenda a consta.tan. 
o que ora apresentamos, pode-se_afJ.rmar que o prJ.roel.ro passo objet!
para a cr~ação do Estado de Sao Francisco ocorreu na fase coloni
do BrasJ.l, quando D. João VI, vJ.$ando preservar a influênc!a do de

nio da Fazenda Rea~ Portuguesa, p~omulgou, em 1809, o A1vara de cr!
ão da Comarca de são Franc~sco, v1nculada à CapJ.tania de Pernamoucg
e se estend1.a pelo Oeste da Bahl.a, alcançando o ~orte e Uoroeste de
nas Gera~s ao longo do R.J.o são Francl.sco.

Em decorrênc~a da Revolução de 1817, Pernambuco, cO
punição, perdeu Alagoas; seu terrl.tór:l.o foJ. secc~onado e a comarcã
são Franc~sco, que atravessava a Bahl.a e chegava a M1.nas Geral.S, 

1. extinta como pena ampos ca por D.. Pedro I à rebeldl.a de 1824.
Da!, as or~gens e vínculos hl.stár1.cos e cultura1.5 

Estado de são Francisco com a regl.ão Nordeste.
Em 1840 o S!:;nado do ImpérJ.o aprovou Emenda Constitg

anal, criando o Estado de sec Franc1.sCo, que va.sava umfn.car- o Te~
tórJ.o da antiga Cap.l.tanJ.a de Porto Seguro, tendo aaõo posterl.ormen
vetada..

Em 1842 o grande estadJ.sta Theóf~lo Oton1 l.nconfor
do com o veto Impem.aj, , se colocou à frente de um Mov=mento Separa
s~a, que t~nha por obJetivo lutar pela autoàeter.minaçao polItl.ca, ~
no~ca e adrnl.n~str~tJ.va ào Vale do Mucur~ e do Vale do Jequ~t~nho

a. A rebelião durou por maas de dca.e anos, tendo s a.do sufocada pelo
que de Ca~as. Theóf1.1o Oton~ fol. preso e conduzido para ~ RJ.o de

aneazo , onde fo). Julgado e condenado a quanze anos de pr~sao pela
stiça Hilitar e indultado crês anos depo~s pelo lroperador D. Pedro

Em 1946, o então Governador de Ml.nas Gerais, Milton
amcos e Seu colega da Bahl.a, otávl.") Mangabeira, reconheceram válida
aiternat1va de desmembramento ee parte do terrl.tórJ.o do Noroeste,
rte e I'lordeste de Ml.nas Gerais, anexando parte do Sul da Bahia 9
rmando um Estado com saída yara o AtlântJ.Co.

\

t CUPé e Pavão, na nu.c.ro-rracn.âo Teõfl.lo Otani; são FranC1SCO, .renuâme ,
It~caratnbi r Manga e Montalvanl.a, na JnJ.cro-regl.ão sanfrancísc:ana de Ja
nUarl.ai Por-t.ear.i.nha , t-1ato Verde, Monte Azul, Esp~Rl.acno dos Na
cfiados, na ~aro-regl.ão Serra Geral de M~nas~/Tal.obelras, são João dô

raiso, Âguas Verm~ih~~ Sall.nas, R~illta, Rio pardo de M1.nasl' O~
Verde de Minas, Carlos Chagas, Nanuque, Serra dos AJ.morés, umburã

ba, MachacalJ.s ~ Âguas Formosas, F:r:-onteJ.ra dos vales e Bertó'OolJ.s -;
micro-reg.J.âo Alto J1).o Pardo; Rub:l.m, rue ÕO PradO, Felisbur~o, J!:

Ltn.nhonha , Almenara, Jacinto, Santo AntonJ.o do .recanco , JoaJ.ma,Ban
J.ra, Jordânia, Salta da DJ,v1.sa e Santa Mar1.a do Salto; na mJ.cro-re
ão Pastor~l de Almenara; FelixlâncJ.a, Moraàa ~ova de ~nas, Tres
r.ias, aao Gonçalo do Abaeté, na m;Lcro-reg~ão Três Marias; Lassance,
rzea àê Pa.~a, Augus'to àe LJ.ma, Buenopolis e JaaquJ.!3 FelIcJ.o, na mi

ro-regfao Med~o Rl.O das Velhas; ItarnarandJ.ba, carbonita, Turma12na ,
pe.La.nna , aanes J.iJovas, Chapado do Norte, Franc~sco Badaró e aer-a.Lc k

micro-região thneradora de DJ.amantl.na;

rr - no Estado da Bahiai Mucuri, Ibl.rapuã, LaJedâo ,
deiros Neto, Alcob~ça, Itanhaém, Prado, Itamaraju, Guaratl.nga, Por
Seguro, Santa Cruz de CabrálJ.a, I~ag~mir~m e Nova Viçosa. -

Art_ 39 - A cidade de Mentes claros é a Cap~tal do
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ASSEMB~IA NACIOl'/AL CONSTITUINTE

" A possibilidade de criaçlo de Territórios Federais ,
dentro.da ótica de melhor divisão territorial do
país encontra defesa na própria história pátria.
Foi a criação de Territórios Federais, como o Acre,
Rondonia, Amapá e Roraima, entre outros Que possibi
litou com que esses Territórios, posteriormente vies
sem a transformar-se em tstados - casos do Acre e
Rondonia, já transformados em Estados - e Roraima e

Amapá com perspectivas imediatas de vir a s~-los.

A criação de Estados a partir de desmembramentos de
outros Estados tem observado com bastante ênfase a
questão da melho;ia da eficiência administrati~al o
potencial economico regional consequente autosu-

fici~ncia economico-financeir - O~~~b:_:~:e::á~:l

El-lE"i1DA

"Art. 62 - Elimine-se o § 22 . Renumere-se os demais par!
grafos, subsequentemente após a alteração."

var em consideração os imensos vazios demográficos
existentes no país, principalmente em minha região
a Amazonia - que precisam dispor de instrumentos
legais que permitam após cumprimento de todas as
exigências estabelecidas em lei, possam a vir se
transformar em Territórios Federais - no legitimo
interesse de suas populações, hoje tão sofridas pe
lo abandono e impossibilidade de malor assistência
por parte dos Estados dos quais fazem parte."

"A lei ordinária, baseada nas exigencias de lei com
plementar, criará Estados ou Territórios Federais ,
med~ante plebiscito realizado na área a emancipar
seU.

"D art. 62 passará a ter nova redação:

JUSTIFICATIVAS

Nos termos do Art1go do Reg1mento da Assemblé2a
~ac~anal Conscituinte, o Deputado Uunberto Souto apresenta a segu~nte

Emenda a aez- inserida no capítulo "Da organJ.zação do nseeec'",

cria o Estado de são Francisco, meda errce
desmernbramen't:o de áreas dos Estados de l~

nas GeraJ.,.s e Bahia, e dá outras pzcvadêrr
eaee..

ClIP1TllLO I

DA CRIAÇÃO

Art. 19 - g cxaeeo o Estado de sâo Francisco, r.ted1
ante desmembramento de parte da área do Estado de Minas Geral.s e de
parte de área do Estado da Bahia.

Art. 29 - As áreas a serem desmembradas para cons
tituir o Estado de são Franc~sco abrangem os segul.ntes Mun~cípl.os:

I - no Estado de Minas Gerais: Presidente olegárl.o,
Lag~ar, GUarda-Mor, Vaz~,te, João Pinhel.ro, Paracatu, BOnfl.nópoll.s 
de Minas, qnaí, Arinos, Bur,1.tl.S e E'ormosp, na mJ.crCl~reql.ão Chapadões
de Paracatu: Buritl.zel.ro, Pl.rapora, Sa~ta Fe de MQnas e Sao Romao, ~
.nu.cro-regl.aO Alto Médl.o são Francl.SCOi Mantes C1aro~, En~enhel.ro ~avaE

~, Claro dos Pocoes, Ooraçao de Jesps, ~rabela, Sao Joaó da Ponte ,
Capitão Eneas, FrancJ.sco Sã, Juramento, Bacal.úva, Francl.sco Dumont,L~
ga~ dos Batas, Ubaí, Brasíl1.a de funas, vaza Lândã.a e Janaúba, na nu cro
região Mdntes Claros; Grão l-1ogo1, Crl.rt:ália, BotuI1~rl.m e Itaca1iib;.ra,~
micro-regl.ao MJ.neradora do Alto Jegul.tl.nhonhaiItJ.nga, Padre Paral.so, 
caral., Araçuai, coronel Murta, Itaobl.o, neõana, comer-m.nho , Pedra _ ~
zu1, André Fernandes, VJ.rgem da LaDa e ilovo CruzeJ.ro, na nucro-reql.ao
Pastoril de Pedra A~ul: Malacache~à, Poté, Ladainha, Teofl.lo Oton1, !

r..---------------- TEXTO/-ltlSTH·1CAÇio -y
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JUSTIFICATIVA

ASSEMB:rnIA NACIONAL CONSTITUINTE, em 26 de maio

de 1987

Emenda ao antepl-ojeto da Subco~issão da

União, Distrito Federal e Territórios.

Acresça-se Artiqo com a seguinte redação:
Art. A União manterá programa permanente de desenvol

vimento da bacia do rio são Francisco, administrado por entidade e~

pecifica, com sede e foro em Salvador, visando o aproveitamento in
tegrado de suas potencialidades e mediante alocação anual e pluria

nual de recursos or9amentários.

JUSTIFICATIVA

DEPUTADO HUMBERTO SOUTO

Suprimir o Inciso VI do Art. 259.

Trata-se de assegurar e manter, a nível constitucional, trat~

mento adequado e pr~oritár~o para a bacia do "rio da unidade nacio

nal tl
•

Nordeste de M1.nas cexar.s pertence à unidade l.ndJ.visível Nordeste,Nor
te ..e Noroeste de MJ.nas Gerais. -

_ I~cluJ.r no Estado do TrJ.àngL1lo ... a área que se supe!
poe ao Estado de Sao FrancJ.sco corrtxara.a o criterio "deaenvo.Ivamenco
e de ordem poli:taca e eccnônuca"; A vocação accnôrru.ca" da área super
posta se faz com a área do Estado de são FrancJ.sco e por outro lã
do, a grande da.apam.dede econômaca da mesma com o restante da área
pr~posta para o Estado do TrJ.ângulo, a exemplo do que ocorre em s acu
açoes semelhantes nas vár~as un~dades da Federação, fará perpetuar =
as di.sparJ.dades Norte-Sul, dentro do nevo Estado proposto, poa.s a ã
rea superposta conta.nuara.a asfJ.~J.ada, sob o poder eccnônuco superJ.or
do Triangulo. portanto, a cra.açao do Estado de são Francisco, abran
gendo a regJ.âo mãneaxa acama do paralelo 189 e Sul da Baha.a , com
saida para o mar e tendo Montes Claros corno Capa. tal, fol. aprovada 
por unana.rru dade pelos J?refeJ.tos que compareceram ao FORUM DE DEBATeS
OOS PREFEITOS na referl.da c.i.dede , nos da aa 22 e 23 de amao (86) có
pia anexa da pufifí.caçâc do DJ.ário de Montes Claros, para o qual foi
convidado o l,lustre Relator da suo-conneeâo dos Estados, ccns ta.euarr
te SiqueJ.ra Campos~

Por todas essas razões, acreditamos que a Emenda
que apresentamos com oab) etJ.vo de craaçâo do Estado de são Francis
co re=eberá o maas inteiro apoao do pov9 e das instituJ.ç~es,~
atraves de pleb~scJ.to, quanto a def~niçao em última instanc~a, da
convem.enea,a da cr~ação da nova una.dade federat~ve.,

A constituição de 46 já o conte~plava, ~o art. 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, assegurando-lhe inclusi

ve recursos da ordem d~ um por cento das rendas tributárias da Uni-

Envolve a proposta de ériação de Estado, desmembrado do Pará.

Verifica-se claramente a abrangencia de uma vasta área territórial,

como é caracteristico na Amazonia, mas inclusive seccionada pelo

caudal do Rio Amazonas, com dificuldades portanto de integração,

mesmo a longo prazo, vez que o novo estado secclQnaria verticalme~

te o Parã.

De outro lado, registre-se que os estados do Norte e ° Pará
em especial só recentemente pode dar inicio aocsea processo de de

senvolvimento acelerado, com base na infra-estrutura anteriormente

implantada e definição de grandes p~ojetos nacionais para sua área.
Por isto, parece prematura e precipitada a divisão do Estado.

~ TEXTO/olUSTlflCAÇÃO-----------------,

~ AUTOR---------------

tQ.constituinte w~r~ECK ORNELAS

r;-r----------------TtxTOI"unl'lcAlf~O---·-------------....,

Emenda ao anteprojeto da Subcomissão dos

Estados.

wr--------,------ AUTO!!:c= Constituinte WALDECK ORNELAS

s cargos de conf~ança do Governo de MJ.nas, 93% são entregues ao Cen
ro, Sul e Tr~angulo de M1nas GeraJ.si das 53 vagas de deputado federal
stas m=smas regJ.ões detém S2 e das 76 vagas de deputado estadual f ape
as 6 sao preench~das por deputados das regJ.ões i\i ,N'E e ~~O de M1.nas c;e
ais. O poder econônuco do Sul, sustenta a lI!:dratarl.a" do voto e o "pã
aquedãsmo" eleJ.tare1.ro r levando 2/3 dos vot~s da regJ.áo, concorrendo
ara seu enfraquecimento polít~co, uma vez que J.D.vJ.abJ.Il.za o creecamen
o de lideranças próprJ.as. -

gula do f~sco estadual sufoca os produtores, aniquilando as at~vl.da

es produtivas da pequena e média empresa reg10nal, arrancando tr~bu 
o~ e multas de forma âvaõe e ferrenha, a qualquer custo, revavenõc as
raticas de Dar~o I nas antigas s atn-âpa.aa , empregando ãa.eeeas e polJ.c~

ia armados para coag~r os produtores como vem ocorrendo em Mato Ver
e, ~sp~nosa, Porteir~nha, p.rej udj.cando o bom desempenho da at~vJ.dade
eonornica. O produtor rural da região paga 17% da produção ao Estado 
ob a forma de tr~buto e mal.s 9% quando o produto va~ para outro Esta
o perfazendo, então, 26% de cárga tr.J.bui:ár~a sobre o setor pr~máJ:'~o,=

, j,nviabilizando a agrJ.cultura. MUJ.tas 'vezes o tributo a arrecadado na
egião é investido no Centro e no Sul de Minas Geral.s.
elo Censo de 1980, o plano de dava.sâo de rendas, constatam-se contras
es chocantes. A renda "per capã t.a" da região do Estado de são Franc15

(NO, NE e N de MG), gl.rava em tomo de US$392,OO, contra US$l ..540 :
O do restante de M1.nas Gerais, podendo-se concãuar que, de cada CZ$4,
O de renda gerada no Estado de funas Gerais, CZ$ 3,00 vão para o Sul
nquanto apenas CZ$l,OO vai para o :.-vorte.

No ReJ.atório da Sub-Comissão, obJ eto da presente E
"Exame das Sugestões I', o a.Luatir-e Constituinte Relator
reporta que dada a exigihdade do trempo , deixou de da s

rrer sobre as propostas de forma mais comej.eca"; .. -
_ No entanto, na parte espe~Ifica da Análise das Suges
oes oDJetivando a criação de novos Estados, lias cr~têrios usados pã
a efeito dessa criação zcr-am históricos, de 1ntuito desenvolv~ment~s=
a, ou de ordem polltJ.co econõnu..ca" ~

uanto..às sugestões aprovadas, Estado de Santa cruz (ant:l.ga capa.eam.a
e Ilheus), que foJ. incorporada à capa,tianaa de Todos os Santos, hOJ e
stado da Bahl.a) e do Estado do Trl.ângulo), apresentam s'qPerpos~çao de
rea com a presente proposta.
o que tange ao Estado de Santa Cruz, a questão da superposição de áre
, ObJeto de debate na cidade de Goiânia, torna-se oportuno que essa =
omissão reveJ a e xeexenune COI1 base nos eratéríos anter~ormente refe
idos, as impl1.cações hJ.stôricas e geográfl.cas da aludl.da proposição -;
e forma que, seu autor examJ.ne a poSS~bill.dade de elaborar um stibstJ.
utivo de Larru,tando o territõr~o do Estado de Santa Cruz, ao Sul, até

fóz do ~o Jeq~t~nhonhar corno entendJ.a o ~lustre h~stor~ador, Jurl.S
a e Governador baa.ano , oeâvao Mangabel.ra, que a área da fóz desse rJ.o
ara o Sul faz _ parte do terrJ.tórJ.o da antJ.ga Capa,tanJ.a de Porto Seg~

(Estado de Sao Franc~sco). AssJ.m, ficaria eli.mJ.nado o confl~to de
uperposJ.ção da área, dando ao Estado de são Franc~sco saída para o
ar.

Quanto ã sugestão do Estado do Tr~ãngul0, no que se
efere à superposl.ção com o Estado de são FrancJ.sco, observa-se que os
imites propostos pelo ilustre ConstJ.tu~nte Humberto Souto, seu autor,
nflitarn com os crJ.térios adotados por essa ComJ.ssão. flJ.storl.camente,
rque englobam áreas que est~verarn, desde o Impêr~o, polit~camente ,

eparadas: O TriânguJ.o fo~ anexado à Prov!nc~a das Minas no f~nal

o século XVIII, -eelo O~vi.dcr-Mor desta Provin<7J.a, à pedJ.do de D~ ~eJa
(Ana Jacinta de Sao Jose), sendo seu l1rnite, ao i-Iorte o R~o Parana~ba

~e à Leste, o ParalelO 48 que passa por Araxá. Do ponto de v1sta hJ.s
'tórico e cultural, seguindo as pegadas do imortal Gu~marães Rosa, õ

Milton Campos reconhecia que o Estado de M2nas ~
rais, a norte do Mun~cip~o de Cozn.ntio I apresentava caracteristl.cas
que por raízes histõr~cas, etn~cas, cultura~s, geográf2cas, econôm2 
eas e políticas maa s se J.dentJ.fJ.ca COM a Ball1a e o i.'lordeste do que
com o resto do terrJ.tórJ.o m].ne~ro ao sul do ~o Paraopeba&

Otávio Mangabeira dJ.zJ.a: "O terrJ.tórJ.o da CapJ.tanJ.a
de Porto Seguro nunca fol. Bahaa nem MJ.nas Ge::ra1.S I a sua extJ.nção e
conseqüente desmembramento por atos subseqüentes do Marquês de Pombal
e do Imperador D. Pedro I fol. equívoco político e h1.stórl.co .. HOJe, d!:
fendemos a sua unifl.cação. 'Num Estado que l.ilt:egre sua cultura, euas
tradições e sua gente e que se] a uma ponte de J.iqação entre os doa s
brasis, o do Sul f xacc , próspero, de aenvoLva.dc e o do Norte, pobre e
subôesenvoâvãdo" ..

A criação do"Estado de são Francisca, abrangendo a
região mineJ.ra aCJ.ma do Paralelo 189 e o Sul da Bahia, com salda para
o mar e tenda Montes Claros corno Capital, ~ a alternatJ.va para o d§
senvoã.varaeneo de toda essa amensa área que apresenta os maas b aa.xos 
nrveis de qualJ.dade vJ.da do país. A crJ.ação do novo Estado J.rá unifJ.
car essa extensão regJ.ão (antJ.ga CapJ.tania de Porto Seguro) que, por
um casuísmo polit1.co, no J.nícJ.o do Século XIX, teve suas fronteJ.ras -

, violadas e perdeu o acesso ao AtlãntJ.co, Mas que permanece una, J.nd!
visível nas suas tradJ.ções, na sua Histór1a e na sua cultura. Essa r§
gião não nasceu ml.neira. Incorporou-se a M.l.nas GeraJ.s após 1825, mas
encontra-se à margem do desenvolvl.mento, apresentando um quadro de eé
tagnação econômica dos maJ.s graves do Pais e com uma dívJ.da sOCJ.a1 ~
larmante.
SAODE - Enquanto a aMa recomenda 5 leJ.tos hospitalares por 1.000 hab~
tãDtes, as regJ.ões NO, ~ e NE de ~nas GeraJ.$ contam co, apenas,1.28/
1.000.
Em 58% dos Municí.pios nos quais vavem 70% da população regional não
há hosp.:Lta~s s, e dos..hospJ.ta2.s existentes na regJ.âo, ap!;nas 31.~ são
mantidos pelo poder público.. Mais de uma dezena de muna ca.p a.oa nao cOQ
ta com pr-o.fa as.i.oneu.s mêda cos nem COM. Postos de Saúde.
A cada 3 horas morrem 2 crJ.anças na fa~xa etár~a de O a 1 ano, por 
desnutrição ou por doenças evi.nâveas , Em 19S1, confo~e estatístl.ca~
do SES-MG, morreram, 5.760 crJ.anças~ Enquanto os padroes da OMS sao
de 3,130 kg para uma criança, ao nascer, nesta regJ.áo f devido à desn~
trição das maés, as cr2.an~as nascem, em médJ.a, com menOS de 2,300 kg,
nivelando-se ao Laos, EtJ.op~a e Bangladesh.

DUCAÇÃO - Das crJ.anças em idade escolar, apenas 3/4 conseguem matrí
cuIa na escola e dessas, apenas 50% chegam à 29 sérJ.e do 19 grau. Em
1985, 213.0QO cxa.enças na faixa eeâr-re de 7 a 14 anos, em 1.08 mUnJ.c.ípJ.
os das regl.oes NO, a e NE de Minas Gera~s, fJ,cararn fora ga escola, con
denadas ao analfabetismo e, de acordo com a SEE-MG, o enaa.no na regJ.ãõ
se enquadra na fa1.xa de "Regular", uDeficitã-.cJ.o'" e "Altamente def:l.c').tá
rio ll

• Em 91,2% dos munacIpaos o ensanc é defJ.citár~oi em 2,8%, altamen
te deã.í.ca.t.ãr-ao , com as maa.s baa.xaa taxas de esco1arl.zação do planeta.
i'1a zona rural, quase a totalidade das escolas são de uma sala só, anele
se misturam alunos de sérl.es d~ferentes, o que faz o z'errdamentic caa.x
a niveis baixíssimos, sendo a médJ.a de menos de 1 (uma) sala de aula 
_ r escola, eVl.dencl.ando-se o funcJ.onamento de escolas em porões, paJ.
is, na casa da professora ou deba~xo de árvores. 
AODE E EDUCAÇÃO são easenca.aí.s para assegurar um mr~JDO ind~spensãvel
e qualidade de vida da população e sem o que não há desenvolvimento~

sse ab~ndono da população da zona rural é uma das causas do êxodo das
opulaçoes do campo para as perifer~as urbanas, fazendo aumentar a mar
in~lJ.dade social e econônu.ca, a crJ.m1nalJ.dade, agravando o quadro de
erruz-a.a e pobreza das cadadee e reflet~ndo a U1poll:êncJ.a do governo pa
a resgatar essa extensa região do sub-desenvolvimento. -

ISPARIDADES NA POU1TICA-ADMINISTRATIVA, ECONÕMI~. FINANCEIRA, DE REN
AS E NA REPRESENTA AO POL TICA A N VEL ESTADUAL E FEDERAL
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ão. Não repetimos esta regra, por conta da nova sistemãt~ca que se

estrutura para a redistribuição espacial e regional dos investure.!l

tos e gastos do governo central. Não Se pode contudo permit~r que o

trabalho iniciado pela Comissão do Vale do são Francisco e~ atualmB~

te a cargo da Companhia de Desenvolvimento do Vale do são Francisco

(CODEVASF) possa ser interroMpido, particulaemente quando se sabe
que somente agora teve inic~o um esforço f~rme e decidido, resulta~

te de decisão politica, de imnlementar a irrigação no Nordeste, de

que o são Francisco é o maior e mais sign~ficativo manancial.

Por outro lado, apenas recentemente teve inicio a ocupação eco
nomica dos cerrados, particularmente no Oeste da Bahia, onde cresce

a cada ano a produção de grãos, devendo se constituir no grande ce
leiro de dbastecimento do Nordeste.

Assim, Se é certo que o aproveitatnento do potencial energéti

co se completa com as hidroeletricas de Itaparica e Xingó, inicia-se
uma nova etapa, esta dest1nada a 1nternalizar no vale e na bacia do

são Francisco os efeltos economicos e sociais que tanto se espera do

seu desenvolvimento e que inspirou, na Carta de 46 o entao constit~

àmte Deputado !lan-oel Novaes.

t por consequinte indispensável Manter-ne dispos~t~vo constitu

cional que assegure o aproveitamento economlco dessa área, que con~

titui a g~ande reserva e representa o maior potencial de desenvolvi

Menta agricola - via irrigação e exploração dos cerrados - numa va~

ta área do pais circundada por grandes metrópoles, tais como Salva
dor (capiu~md2stadooRgelocalizaa maior parte da bacia), Belo Hori
zonte, Brasilia e Recife.

Justificativa

Trata-se de preservar, neste particular, o disposto na Consti
tuição vigente, que vem de constituições anteriores.-

são dois setores - o de telecomunicacões e o de energia - cue
estão estruturados e funcionando de modo eficiente e satisfatóriõ
no pais. Os modelos administrativos e financeiros destes dois siste
mas estão testados e nrovados, não se justificando sua modificação
em busca de urna descentralização pura e simples.

Ao contrário, é notória a de~endencia rinanceira dos estadcs
e municípios em relação à União. Não se justifica por conseguinte
que, no mo~entõ em que se busca reforçar as finanças destes niveis
de governo também se venha a lhes sobrecarreqar COM novos encargos
que não lhes afetam a autonomia desejada e buscada.

Restringir a ação da união nest~s dois raMOS de ~erviço~ i~
fraestruturais e corr grandes implicaçoes tecnoloaicas e integraçao
setor~al pode, ao contrário do que se imagina, perturbar o processo
de absorção de inovações tecnoloaicas e de implantação e aMPliação
de serviços, COM prejuizos para a economia e o desenvolv1~ci

na!.
~ certo que há inovações a incoporar. Uma delas é a energia

nuclear, já destacada na aliena e do mesmo Inciso XIV, assim corre
o próprio apróveitamento de eneeqia hidráulica de potencia reduzi
da, a ser incluido em outros capitulos da nova Carta.

~ AUl'Ol'l---------------

f9

1":1 TUTO/JU5Tlf'ICaçio-----------------,

Emenda ao anteprojeto da Subcomissão da
União, Distrito Federal e Territórios.

Açresça-se paragrafo ao Art. 19, com o sequinte teor:
§ - O cupante de cargo eletivo ou de confiança não poderá,

sem perda do anterior, ocupar outro, ~m qualquer dos tre
niveis de governo, salvo os casos previstos nesta Consti
tuição.

JUSTIFTCATIVA

1":1,---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇ~O'_--_-_-- -'

Emenda ao an~eprojeto da Subcomissão da

União, Distrito Federal e Territórios.

Acrescente-se ao Art. 59 do anteprojeto o seguinte paragrafo úna co :

Paragrafo único - Não será criado estado que dependa da ajuda

financeira el união para sua irr-plantação, rersalvada a transfo~,"ação de territórios.

_~---------------TlXTO/"u'TI'I~.t;lo _,

Emenda ao anteprojeto da Subcomissão da
União, Distrito Federal e Territórios.

Dê-se a seguinte redação às alineas a e h do Inciso XIV do Art. 79:
a) os serviç~s de telecomunicações;
b) os serviç~s e instalações de energia elétrica de qualquer

omlgemóeu natureza;
Suprima-se o Inciio XIV do Art. 89.

I§A
..L~Hi.tO/eo~lIuia/.u.co.u"io-----------1 200021-1

COOSSÃO DA ORGANlZAÇAQ 00 I!STAOO
-----'

r:-I TUTO/olUSTIFICAÇÃO -,

Emenda ao anteprojeto da Subcomissão da
União, Distrito Federal e Territórios.

Incluir como paragrafo do artigo 19, o seguinte dispositivo:
§ As Regiões constitueM entidades territóriais de desco~

centração da União, que terá sempre em consideração a
heterogeneidade fisica, economica. cultural e social do
país e atuará objetivando adequado ordenamento territó

rial, com vistas ã correção dos desequilibrios inter e

intraregiDnais de desenvolvimento.
Suprimir, por correlato:

o Inciso XI do Art. 79;

o Inciso VII do Art. 89;
a alinea E do Inc~so XV, Art. 89.

JUSTIFICATIVA

A nova Carta, incoporando um dado nov~ da realidade sócio-eco
nomica do país deverá conter várias normas que dizem respeito às re

JUSTIFICATIVA

t da tradição constitucional brasileira, que remonta à primei
ra Constitu~c~o da Republica, que a invest~dura em função de um dos
poderes do Estado não-pode ser exerc~da conJuntamente com a de outro

O que se pretende é ampliar esta norFa, fazendo prevelecê-Ia
também entre os niveis de governo e, inclusive, num mesmo nível de
aoverno.
- Tempo já houve em que o cidadão podia candidatar-se a mais d=
uw cargo eletivo, inclusive UM executivo e outro legislativo, e ate
por ma~s de UM estado. Cab~a ao povo escolher.

Os costumes administrativos no entanto criaram, faz pouco,por
não haver vedacão constitucional, a prática do cidadão eleito,"€ já
aqora até mesmó exercendo carqo de confiança, dewissivel ad nutuF e
um nivel de governo poder ocupar cargo de confian~a em outro . No _
caso da ocupação inicial de cargos eletivos há uma visivel fraude a
vontade do eleitor.

Do mesmo modo, eleitos para carqos executivos passam a aCQFU-
lar, no mesmo nivel de aoverno, a no mesmo poder, função de confia!'.
ça. t uma prática nova, que precisa ser coibida, antes que s= qener
l~ze e qanhe a força e a ~nérc~a do que se torna consuetudinario e
culturalmente assimilado.

Ressalvam-se, por evidente, os casos previstos na própria Con
titu~ção.

[ôJ Constituinte WALDECK ORNELAS

EMENDA
200019·9

EMENDA
200018-1

••••••""',."'UI••1n/•••,.nllll'••1n _

muSSllO DA ORGANlZAÇAQ 00 ESTAOO

.---- Jo'''UÀRlo/coLns5~o/sUDCOr.:ISS;;O_-;:- _

ceMISS!l.O DA ORGANlZAÇAQ DO ESTAOOL _
f9 Constituinte WALDECK ORNELAS

A rediviãão territórial para a criação de novos estados-me!!!
bras deve estar subordinada ao critério da viabilidade econotnica.

No caso da criação de novos estados os primeiros gastos dLzem re~

peito ã montagem de orgãos de cúpula administrativa e não da melh~

r~a ou ampl~ação dos serviços à popUlação. Dessa formal não faz sen

tido o suporte financeiro da União para tais qastos.

Ressalva-se, pela sua própria condição e natureza, o caso de

transformação de t,;rritório em E~tado, quando há claramente o inte!'.
to de dar autonOm2a politica a uma área que está, anteriormente, ao

ministrada pela União.

fD Constituinte WALDECK ORNELAS

'-~



11 - Comissãoda Organlzação do Estado • 011

EJeClA ~ITIVA - SlIlCXI4ISSIlO DA ::"~:TO fEIERAI.. ETEJlRITOIIOS-l
Art. • •• - DDistrito f'ederal , a cap1tal da t)dIo, • 6rglIos a ant1dacles

dllIdIlWatretBo federal, aretos diretMente 80S M1n1stfrlos. deverIo S!
d1ar-se nela.

giões. ~ mistér por isto mesmo que inclua norma de ordem geral rec~

nhecedora das reqiões como principio básico da organização nacional
Não se trata de dar às regiões personalidade política mas.de reconh
ce-Ias como unidades de desconcentração ad,~n~strativa da União par
melhor gerir o país, tirando part~do da qrande diversidade de condi
çôes geo-ecolóçicas e sócio-econo~icas eX2stente, bem como das pote

cialidades qU~lapresentam e não apenas dos problemas, carencias e

aspirações que manifestam.
eão salutares normas quanto à organização administrativa das

Regiõe;, reqionalização dos orçanentos públicos, vinculação de re
cursos orçamentários, etc. Mas serão incoRoletas se faltar um disp~

sitivo de ordeM geral corno o nronasto.

E preciso prestigiar as polícias milita
res, pois essas corporações não podem acietar injustaslofensas ao
seu brio, nem tratamento que não corresponda ao respeito que lhes
é devido. Neste sentido, submeto aos ilustres Constituintes a pr~

sente proposta, para cuja aprovação conto com o seu decidido apoio.

sala de Sessões,

ffi~')
NYDER BARBOSA
Deputado Constitunte

tra D, liquidou qualquer possibilidade de se criarem Tribunais I

de Justiça Militar em todos os Estados da Federação.
Toda~ as Constituições que se seguiram a de

1891 recervararn aos Estados a competência para legislar sobra a
sua divisão e organização judiciária, com a observância dos pri~

cípios gerais nelas contidos.
Afeta, portanto, o princípio ,federativo e I. a

autonomia dos Estados o fato de suprimir-lhes ou limitar-lhes
impondo-lhes dispositivos que invadem sua ebfera de competDncia.

Comparando-se com os demais Estados bra
sileiros, é inegável que os 6rgãos de justiça especializada nos [~

tados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais têm sido ins
turmentos eficazes para a preservação da higidez moral e sanidade /
profissional das Polícias,Militares, contribuindo par assegurar 
lhes plenas condições de confiabilidade e credibilidade.

Desse modo,mais se justifica aretomada I

do princípio liberal da Constituição de 1946, passados 411anos, I
éresceram os efetivos das polícias militares, multiplicaram-se suas
responsabilidades na manutenção da ordem e, sobretudo, da seguran
ça dos cidadãos, agredidos diariamente pelo fenômeno da viol~ncial

urbana.
Dados Comprovam que são das mais eficien

tes e disciplinadas as Polícias Militares dos Estados em que exis
tem Tribunais de Justiça Militar. Nesses Estados, vinte e quatro I

oficiais foram d~mitidos da corporação ou reformados compulsoria 
mente, no período de apenas três anos, por mera conduta irregular.

Já nos demais Estados, em que a segunda I

instância não é constituída pelos Tribunais de Justiça Militar
apenas dois oficiais foram demitidos da corporação, assim mesmo por
se tratar de crimes que causaram escândalo nacional.

As justiças militares têm que ser fonte I

de referência e de equilíbrio comportamental que iniba a ação criml
nosa, desestimule a violência e controle a força e, igualmcnle, dê
segurança psicol6gica ao policial militar de que a ação lcgílimo d~

ve ser praticada sem temores; que O julgamentc dos'atos será feito
por quem conhece as v.íe í s s í tudes e riscos de sua profissão; e que I

sua vida e futuro merecem apreço e respeito da sociedade brasilel

ra.

EMENDA

200022-9PLtH.Rlo/cCl~ISSÃo/sUIICOUI'SÃO------- _

OO>llSSÃO DA ORGANlZACI\O DO ESTADO

JUSTIFICAÇm

E por todos lIh!do que, 111 lIl::aIlnto aIP. lnJve a transfHfncla ea-
pleta di capItal Federal pa..... Bras!lla. Este fato ensejou. 80 correr ctls 1nOS,

CJJe .. 1n5Wasse no edaln1straçlo pl)11ca F'edItr8l l.1li poder paralelo no Rio de

Jlnalro, CJJe R -oigantou a ponto de C(llIIJletlr alitas vezes CCIIl o pr6prlo poder

central.
Coe o 1ntulto de ~lIflcar, cIt.os o M1n1stfrlo di Prev1denc1a e AI

alsUncia Social CJ.Ie no Rio ele Jlnlro se Iltld1v1de nos lelJJlntea 6rgIIos:
I .A.P.A.S., I.H.P.5., I.ti.A.R•••S. • L.Il.A.. Ora, todas as 8Çlles ctI 1PS (Mln1s

tfrlo fi PrevJ.dêrw.:ia • Asslstlnc1a Soclal) lIltes ele 1rrad1arell da capital Fadual
para os Estados e ItNcfplos,~~ pu.- por _tes 6rgIos -'lados
• .outra lIetr6poJ.e dlsWlte di c,p1tal Federal.

Slt~ a1a11ares alo rot1nI • proplc_ CQIIPet~ na orglIl1DçIo dos

poderes, gerlIIlI~ di JIbdne IdI1n1straUva e ... 1&1e da fistorçlles

de f6c11~ .. contar o 8XlIQI!1'O ele gestos geradores ctI def1clt pl)11co CJ.Ie
assola a nlÇIo bradleira.
C Coe excessIo ctI poder pol!t1co, possuJ-as cl.-s caplU1s federais no Brull.

Dlflc11Jlente l.1li governo teria forças para 101uc1onllr o probl~ (..-o crl
Indo o M1n1stfrlo da AdII1n1atraçlo), .. este IN: nIo te ccnsc1ent1zar • IUB res
~111dade pl_ de <rJe lhe concerne tMIb6I lIIil profl.Jvil Jefo%Wl .-lnlaueu-

j

EMENDA

200024-5

Estados
Comissão d~Or aniza ão do Estado/Subcomiss

,,- "UTO"I --,

<7"1---------- PLENAR10/COllISSÃo/suUCO\llSSAO-----------,

e: Senador LUIZ VIANA

EMENDA

200023-7

NYDER BI\RBOSA

Subcomissão dos Estados/Comissão da Organização dos Estado

EMENDA ADIT!VA

=- AUTOR-------------_

r:T TEXTO/,WSTIFICAÇio ---,

r:-J------~---PLr.HAII:IO/Co"'ISs;:o/$ueCDNI~"ÃO------------,

Art. 21 O Estado-membro poderá criar: Suprima-se o Árt. 25 - 11

I 
II-

III- ....
IV - Tribunais de Justiça Militar, como órgãos

de segunda instância, com competência para processar e julgar
nos crimes definidos em lei, os integrantes das polícias milita 
res.

.JUSTIFICAÇIlO

Atingindo violentamente a autonomia dos Esta
dos, a Constituição Federal de'1969, em seu artigo 144, ~12, le-

~USTIFICAÇIlO

Não deve e não pode estar no pensamento dos Cons
tituintes, mutilarem a Bahia tirando-lhe a sua tradicional confi
guração territorial. Certame~te, os ~aianos mu~to.se orgulham s~
ser brasileiros mas certamente tambem os brasllelros somente tem
motivos para se'orgulhar da Bahia, das suas trãdições, da sua cul
tura, da bravura com que, nos graves momentos da vida nacio~~l, j~

mais mediu sacrifícios no cumprimento dos seus deveres patrloticos
Foi assim na Independência, quando sacrificou fundamente a sua ec~

nomia, numa luta longa e memorável, para expulsar o colonizador.P~
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ra quase todos a Independência foi uma festa - para a Bahia foi sa~

gue e riqueza. Por tudo isso a Bahia quer ficar intocável e intoca
da. E assim'ficará pelo veto dos eminentes representantes do povo,
irmãos de todos os Estados.

JUSTIFICATIVA

EMENDA
200027-0

DEPUTADO NILSO SGUAREZI

(lI-b : Subcomissão dos Estados) TEUO/JuST''''''.O----------------__,
Acrescente-se ao art. 28 um parágrafo 29 , nos seguintes termos:

,,§ 29 - Formará projeto-de-lei, para criação de novo Est~

do, aoaíxo-assmeco com mais de um terço dos eleitores da

área emancipanda,e com parecer da Comissão de Redivisão

Territorial do País dado no prazo de seis meses, sendo au
torizado a plebiscito pelo Congresso Nacional".EMENDA

200025·3

5.5., 29 de maio de 1987

dos
Comissão da Or aniza ão do Estado/Subcomissão dos Est

~--_--_--_-__- AUTOII'----------------,

tJ
~~--------- PLENARIO/COIotI:lsio/suaCOIolI:lsio- -,

Art, 32 G § 12 - 22 - e 32 - Suprima-se

23 de me.Lo del3~

~~ EMENDA
200028-8

DEPUTADO NILSD SGUAREZI

Esta Assembléia Constituinte já teve a coragem de reC'nnh~

cer a participação popular na feitura de leis e desta própria Constituição ac con
templar a iniciahva das trinta mil assinaturas para constituir proposta constI
tucional. Medida salutar que pretendemos se estenda também para a criação de n:2:
vos Estados Bras i.Iearos , Já no final do século, estima-se que tenhamos mais de d!;!.
zentos milhões de habltantes, vale dizer, se pretendemos que esta Constituição d!;!.
re um século é bom imaginar esta Nação com o triplo ou o quádruplo de sua atual
população. Em consequência, no mínimo teremos o dobro do número de Estados.

I: importante pois que fique também assegurado ao povo, cE-
mo um dos elementos do Estado, ao lado do território e governo, opinar sobre a
criação de novas unidades federadas.

Só de cinco em cínco anos, é uma forma de cometer a dec.!.
sões da cúpula a criação dos Estados. Note-se que os próprios membros desta co
missão têm mandato de apenas 4 anos o que vale dizer, na prática, que não haverá
um cuidado maior com os movimentos separatistas e emancipacionistas que constitu.!.
rão a nova realidade brasileira.

Um terço de assinaturas não terá força de criar um novo
Estado, mas detonará o plebiscito, e formará o projeto.re-lei que crie um novo Est~

do.
I: prática democrática que interessa ao futuro desta Nação,

que é jovem, precisar ocupar ainda grande parte do seu solo e tamoém modernizar
se com administrações mais rápidas, eficazes e mais juntas ao povo.

A lei ordinária recomendada disciplinará o processo,
mas é evidente que não se pode sonegar o direito ao povo de requerer o plebiscito,
se ao menos um terço dos eleitores se manifestar expressamente pela emancipação.

A proposta baseia-se exclusivamente na clássico enunciado
de que todo o poder emana do povo e para ele deve ser exercido.

~----------PLEN;RIO/COMlSSÃo/sUBCO.. ISSÃO _

~COMIssno OE ORGANIZ~A~Ç~A~O~O~O_=ES~TA~D~D~ ~
( lI-C: Subcomissão dos Municí ias Ih\1mi,9~,§.,lo---------------__,

1

Dê-se nova redação ao caput do art. 59 :

E'prof'undumente lc..tl1entüve.l pre.tender-se qUE, sem qt.lGll

quer apoio de ordem histor~ca,pretende-se renovax O velho

problema da comarca do 6.Francisco,imemorialmente OCupada e

povoada pelos bandeirantes baianos e há mais de seculo e me~o

integrando pac~ficdmente o seu terlitorio. Motivo de profundos

Estudos historicos, p z-Lnc Lpei Lmerrte de Brd.z do Am<.1rtll e l'eGro

Calmon, O assunto, tal a nitidez dos direitos de, aahia, foi ü~tei

ramente sepultatlo,ficando definitivan,ente estebelecidos os l~

mites da Bahia na margem esquerda do SdO Francisco. Agora,sem

qUalquer justiticaç~o,e com l~mentuvel lev~dndade deseJa-se fa

ze~ rendscer'O assunto e o àebc..te_ ~ão CEve ser o pupEl G~ Co~s

tituinte que c. ve buscar unir os brasileiros em vez de os aiv~

dir. Ferfeitarr2nte integradas e orgulhosas de pertencerema

dS populações dos municipios mencionaàos no art.32,Depelem

infeliz iniciativa.
svs •

Comiss~o ae Orguniz~ç~o do Est~do - IIb -Subcomiss~o dos Est~

dos. Emenda a Redação Finul do AnteproJeto do Relator.

"Art. 59 - O Município será criado por lei compl~

mentar estadual".

COOSSÁO DA ORGANlZAÇAO DO ESTADO

RUY NEOEL
___________ ~Lf:H..,"o/cD.. lssio/SU.CO..lssio---- ,

t
EMENDA
200026·1 JUS T I F I C A T I V A

=----------------nxTO/JUSTIFICAl;ÃO------------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA - SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS E REGIOES -

Estamos correndo o risco de não termos Federação. Em tudo
está se propondo a intervenção da Uniao. A competência dos Estados é mera ficção p~

las propostas que se levantam aqui na Constituinte.

Onde se lê:

Art. 99 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Verea

dores serão fixados pela Câmara Municipal, no fim de ca
da legislatura, para a legislatura seguinte.

Redija-se:

Art. 99 - Os subsídios do Prefeito e do Vice -Prefeito serão fixa

dos pela Câmara Municipal, no fim de cada legislatura,

para a legislatura seguinte, devendo, no mínimo, ser 30%

(trinta porcento) superior ao dos Vereadores.

Criação de Município é competência exclusiva do legislador
estadual, diretamente ervulv.ido no contexto municipal e integrado na realidade esta

dual. A ela é que se deve atribuir a competência da criação das umdades mun~c.!.

pais e aos governadores, que dispõem do veto para propostas julgadas intempestivas

ou danosas ao contexto estadual, mesmo que reivindicadas pela população local.

O gigantismo e a disparidade de condições de nossa realid~

de nacional, por certo, impedirão a criação de muitos municípios que propãclarlam

uma descentralização maior e uma correspondência melhor com a realidade de cada Es

taco Federado. Menos de cinco mil municípios para um país como o Brasil, é um núme

ro ínfimo para nações desenvolvidas que possuem 3D, 40, a 80 mil unidades munici
pais, com territórios menores que o nosso.

Os que imaginam abusos, se preocupam com o passado, não cem
o futuro. Este será o da participação cada vez mais crescente do povo, nas ações
de governo e nos destinos do Estado.
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r:-r T&ITO/.tuln'tcAÇlo --,

Inolua-se no anteprojeto da Suboomissão da

União, do Distrito Federal e dos 1'erritórios, onde oouber, o dispos!
tive seguinte:

-Art•••• Integram a competênoia 00= da

União J!'ederal, dos Estados e dos r.."un1oípios as s,!

guintes atribuições:

VI _ aproveitamento de reoursos hídricos;

VII - proteção aos mananciais;
VIII _ proteção ao meio ambiente e oont:t'9le

da poluição; .
IX _ eduoação e saúde pública;

X _ eegurança pÚblica;

XI _ outros serviços considerados de int,!

resse metropolitano, por lei estadual.

:ticação;

IV - habitação;
V _ transportes, sistelTJl. viário e eletx:!EMENDA

200029-6

mIO ROSAS

m--------- ,LuiItIO/COIfIIIJo/.Ulca.llllo

ê cosrssro DA ORGANIZAÇIO :00 ESrADO

[!J-------------AUTOIt

I - liIelar pela guarda da Consti-tuição, das

leis e das instituições demoorátioas;

11 - amparar os documento .., as obras e os

locais relacionados com a história, a arte, a meI!!Í,

ria urbana e os monumentos ~ as paisagens naturais,

bem como os sítios arqueológioos e outros bens CU!
turais e naturais de valor ambiental, oillntífioo,

his1J5z:i.oo e artístioo;

111 - promover s planejar o desenvolvimento

Estamos aI:! que, ao prever a possibilidade de

.criação, pelos Estados,' das áreas metropolitanas, ° anteprojeto d,!

veria, desde logo, -ter -def;Lnido as funções pÚblicas relaoionadas

-eom os interesses da integração mu.nioipal, vistq como a competêl!

-cia está :l.JItimamen'te llgada à estruturação orgânioa.

regional;

r.:-r TUTO/.lUSTlf'ICAÇio --,

IV - impedir a evasão de obras de arte e

de outros bens culturais e naturais de valor hist~

rioo e artístioo;

=v - proporoionar os meios de aoesso à. cultura e
à..educação e promover a oiênoia e a cultura;

n - -organizar e promover a defesa da saúde ~

blioa;

ImLIO ROSAS

r.:-r--------- f'LE"I."roICOIl15SÃOISlllJCOIlISSÃO-----------,

001lISSÃO !lA ORGANIZAÇãO DO ESTADO

EMEI'IDA
200031-8

VII - proteger o meio ambiente -e -combater a polu,!

ção -em .qualquer de sues fo1'm!ls;

VJ:II - preservar as florestas, a t'auna. e a flora;

':IX - ~ombater a misEÍria e os fatores de marBiJl.!

J.ização sooial do homem, promovendo a integração sooial

-Jdos setores desfavoreoidos. ft

:iJU!!l!lQ!~!Q

~ emenda ora sugerida reune, em di,!

'tIOsitivo único,--as llipÓteses 'eJl1 -que a -atuação do ~der Públioo deve

-ser ilXeroida em ~odos -os seus .níveis, federal, estadual -e munioiI1fl.l,

-por se 1iratarem de atribuit;ões quEl -estão intilrámBn'te llga.d3S ~ exã.!':

..c!cio do poder de políoia ou ao 1iever assistencial ,a.o Estado, apané,

Bioa de -toda e qual~er entidade estatal.

.Inclua-se no antepro jeto da. Subcomissão da

União, do Distrito Federal e dos Territórios, no disposi17ivo que

dispuser acerca da. competência ooncorrente da União e dos Estados,

os itens seguintes:

"Art ••••• o ••••••••••••••••• •••••••••••• ••••

•••••••••••••• ~ •••• G ••••••••••••••••••••••••

.••.••..•...•......•......•.••.••.....•........••••••

•••• _ responsabilidade por danos ao IJl3io

-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor

artístico, estético, histórico, arqueológico, cientf

fico, documental, turístico e paisagístico;

r.r--------------flXTO/olUITl1lc...;1o----------------.

1:1"------------AUt'OlI-----------__
~LIO ROSAS

1!Jr--------- .LUÁlUotC::OIlI..lo/IUlcoall.aioC 001>lIssl0 DA ORGANIZAÇlo DO ES:rADO

EMENDA
200030-0

H~. - proteção ao patriDJÔnio histórico,

.cultural, art;(s1;ico, arqueológioo, documental, pai:

--sagÍstico e ambiental urbanp;

~••• _ proporcionar os mios de aoesso à

-cultura. e à educação e promover a ciência e a cult~

ra...

Inolua-se no Anteprojeto da Suboomissão

dos Munioípios e Regiões, no Oap!tulo IV, onde couber, o disP2,

s1tivo seguinte:

• são considerados do interesse

metropolitano, entre outros, os ssguintes serviços:

I - saneamento básico;

11 - uso do solo metropolitano;

111 - proteção ao patrimônio histórioo e

patrimônio ambiental urbano;

Mediante esta emenda pretendemos el!

riquecer o elenco de atribuições comuns da União e dos Estados, il!

cluindo dentre as prerrogativas e deveres dessas entidades estatais

aqueles que se destinam ao desenvolv:Ui1ento da educação, cultura e

oiência, bem como ,à proteção de bens artís1;icos, históricos, arque.2,

lmgicos e paisagÍsticos.
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2 - Renumere-se os demais.

IR - Suprima-se o parágrafo 2R do ~rtigo IR

JUSTIFICACllo

A intervenção deve ser a medida extrema, o remédio he
roíco de que disporá a União, para resguardar a Federação e os
principios constitucionais. Dessa forma, condicioná-la a pr~Y!aia

e~povação do Congresso Nacional e esvaziá-la, ou mesmo, torná-la
impraticável. Há,pp~rém, que se submeter a medida a apreciação.m~

diata do Congresso que é o Poder representativo do povo, no prazo
máximo de vinte e quatro horas, invertendo, pois, a proposição
original.

Subc.!!.

EMENDA
200032-6

Constituin~e MOZARILDO CAVALCANTI

r:T--------- P1.IE:NAIUO/COllllssio/cUBCOMlssio-- _e9 Comissão de Organização do Estado

..,.--------------TEXTO/JUSTIF1CAÇio-- -,

Emenda supressiva ao Artigo IR do Anteprojeto da
misSão da União, Distrito Federal e Territ6rios.

JUSTIFICACllo

A figura de Territ6rio Federal incluida na Federação com
a anexação da porção de terras que veio a constituir o Acre, se~

viu de pretexto para em 1943, durante a Ditatiura de Getúlio Var
gas, mediante Decreto, sem nenhuma consulta aos Estados, fofossem
criados cinco Territ6rios Federais. A Constituinte de 1946 reinco~

por ou dois deles - Ponta Porã e Iguaçu, aos Estados de origem,
mantendo,pporém, os de Rio Branco, hoje Roraima, Amapá e RondO~

nia, já transformados em Estado.

Constituinte MOZARILDO CAVALCANTI

= TEXTOIJUSTIFICAÇio ---,

Emenda aditiva ao Capítulo das Disposiçaes Transit6rias
do Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Terri

Uo1os.
O pretexto in~ocado para a criação desses "monstrengos"

jurídicos-institucionais no contexto da Federação, foi o da defe
sa nacional (estavamos em plena 2R guerra mundial), posteriormen
te aprimorado para o de deseovolvimento estratégicas das nossas
Fronteiras.

• definição juríd~co-institucionalde Territ6rio Fede
ral como Autarquia Territorial, vinculado ao Ministério do Inte
rior, na realidade reduz a um simples Departamento Ministerial,

onde vivem cidadãos inferiorizados em relação aos demais brasilei
ros, sem o direito sequer de eleger os seus governadores, mas,
paradoxalmente, elegendo vereadores e Prefeitos.

Nenhuma justificativa, seja de ordem econOmica, finan
ceira, administrativa ou política, poderia permitir que pu~edesse

continuar existindo a figura de Territ6rio Federai no Federalismo
que se pretende consolidar no Brasil.

1 - Inclua-se o seguinte Artigo:

"Enquanto não forem instalados os Estados de Roraima e
Amapá, os Territ6rios dos eesmos'nomes serão administr~

dos pela União, de conformidade com o estabelecido em

LeH"

JUSTIFICACllO

Até a implantação do Estado, que dependerá de Lei Com
pttmentar, os Territ6rios de Roraima e Amapá, deverão contar com
o resguardo de Dispositivd Constitucional Transit6rio que assegu
re a sua continuidade político-administrativo na fase de transi
ção para o "Status" de Estado membro da federação.

Portanto, a intenção da emenda é suprimir a §igura de
Territ6rio Federal da Federa;ão.

tJ Constituinte MOZARILDO CAVALCANTI
PLEHA"rO!COMISSio/SUBCOM.5Sio-----------,

Comissão de Organização dos Estados

~
~

..,. TEXTO!JUSTlfICAÇio ---,

Constituinte MDZARILDO CAVALCANTI Emenda !upressiva ao Artigo 7R do Anteprojeto da Su~c~

missão da União, Distrito Federal e Territ6rios.
EMENDA
200033·4r--------- PL.EHA"lO/cOMI'sio/sUICOlussio---- _

~ Comissão de Organização do Estado
= TEXTOIJUSTlfICAÇio -,

Emenda 8d~dilrtigos 15 e 16 do Anteprojeto da Subcomi~

são da União, Distrito Federal e Territ6tios.

1 - Suprima-se da alínea "d" do inciso XIV as
sões "ou Territ6rios".

2 - Suprima-se as demais alíneas;

expre~

1 - Dê-se ao "caput" do Artigo a seguinte redação:
3 - Suprima-se do inciso XVII as expressões " e T~rri-

Art. 15 - Compete ao Presidente da República decre
tar a intervenção "ad referendum" do Congresso Nacional.

2 - O caput do Artigo 16 terá a seguinte redação:

t6rios";

4 - Suprima-se da alínea "q" do inciso XXI a parte fi
nal seguinte: "e dos Territ6rios; organização administrativa dos
Territ6rios" •

"O decreto de intervenção, que, se couber, nomeará
o Interventor, observará em sua amplitude praze e condiçaes de de
execução, constará da Mensagem do Presidente da República, que s~

rá apreciada no prazo de vinte e quatro horas a contar do seu r~

cebimento.

JUSTIFICAClIo

A mesma apresentada à emenda ao Artigo IR do Antepro-
jeto.

3 - Mantenha-se os paragráfos IR e 2R.
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r=-r---------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO----- ~

t6rios·

Suprima-se do título as express~es • e dos Terri-

JUSTIFICAÇIlO

b) a plenitude de exercício dos direitos e liberdades

consJil.Wados no Título referente à soberania;
c) li pluralismo político.

§ ,5!! - São tarefas fundamentais do Estado:
a) garantir a independência nacional pela preservação de

condições políticas, econômicas, culturais, científicas, tecnológicas e bélicas,
que lhe permitam rejeitar toda tentativa de interferência estrangeira na determi
nação e consecução de seus objetivos internos;

b) assegurar a participação organizada do povo na forma-
ção das decisões nacionais, defender a democracia política e econômica e fazer
respeitar a constitucionalidade e a legalidade;

c) preservar, controlar e democratizar a livre iniciati
va, promovendo a distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios de produção, a

fim de abolir todas as formas pe opressão e exploração do homem pelo homem, e ga

rantir o bem-estar e a qualidade da vida do povo.

EMENDA
200036·9

Constituinte MOZARILOO CAVALCANTI

Emenda Supressiva ao Capitu;o V do Anteprojeto da

Subcomissfto da Unifto, Distrito Federal e Territórios.

A.mesma apresentada ao Artigo IQ do Anteprojeto.

r:;-r--------- PI.IEHAI'lIO/CO"lISSÃO/SUtlCOIlISSÃO---- _

f:r-------------IIUTOR

e: Comiss§o de Organizaç§o dos Estados

JUS T I F I C A ç Ã O

r.-r--------------- TEItTCIJUSTJFJCAqÃO _

Suprima-se toda a Seçfto 11, composta dos Artigos
26, 27, 28, 29, 30 e 31.

!menda Supressiva ~ Seção 11 do Anteprojeto da
Subcomissfto da Unifto, Distrito Federal e Territórios.

A presente emenda visa a alterar o texto do art. 12 do antepro-

jeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios, segundo proposta

por nós já encaminhada à referida Subcomissão, mas que não resultou acolhida.
Mantemo-nos, por outro lado, coerentes com a redação que já ti

vemos oportunidade de propor ao anteprojeto da Subcomissão dos Direitos Políticos,

dos Direitos Coletivos e Garantias.
Entendemos que as raf'erêncâas por nós formuladas nesta emenda

merecem ser inseridas no texto da nova Constituição brasileira, tendo em vista o

teor democrático que as caracterizam.

EMENDA
200037·7

Constituinte MOZARILDO CAVALCANTI

Comissfto de Organizaç§o dos Estados

t:-------------AUTOR

f:Jr---------- Pl,.iEH"'IlO/COlolISsÃo/SU8tOUlssio

JUSTIFICAÇl\:O

A mesma da apresentada ~ emenda d~ Artigo lQ do
Anteprojeto.

.., T't1TOI..usTlncAçÃG ---,

Senador Constituinte HUMBERTO LUCENA

Comissão da Organização do Estado

Dê-se ao Art. 172 do anteprojeto IJ-b da Subco

missaõ dos Estados a seguinte redação:

r:-r TEXTO/.luSTIFICAÇÃO _

l: Deputado CHICO HUMBERTO J§
W PLENAAI:)/CONISSÃo/sUBCOWISSÃO---------__ 2

EMENDOOO39A3

ê J .
EMENDA
200038·5

ORGANIZACÃO DO ESTADODE
r----------- ,.UHARlO/COUISSÃO/IJUlJCOIl'3.5ÃO----------

tJ COMISSÃO

r.;------------- AUTOR------ --,

E r.jE N O A ao Anteprojeto da Subcomissão
da União, Distrito Federal e Terr~tor~os - II-a.

Dê-se 80 art. 12 a seguinte redação:

Art. 1!l - O Brasil é uma República soberana, empenhada na cansE.

lidação de uma sociedade na qual o acesso aos valores fundamentais da vida humana
seja igual para todos como princípio permanente da dignidade de seu povo.

Art. 179 - A eleição de Governador e Vice-Gover
nador, para mandadto de quatro anos, será realizada simultanea

mente em todo o País a quinze de outubro do ano anterior ao da
conclusão d3 mandato dos seus antecessores, através de sufrágio

universal e voto direto e secreto, por maioria absoluta de vo

tos, excluídos os em branco e os.nulos, verificando-se ~ posse
no dia 12 de Janeiro subsequente.

§ 1!l - O Brasil é um Estado democrático constituído pela vonta
de popular e por ela organizado em Federação indissolúvel de Estados-membros. Di~

trito Federal e Territórios. J-U-S-J-I-F-I-C-A-T-I-V A

§ 29. - O Estado brasileiro está submetido aos desígnios da so
ciedade civil e sua principal finalidade é promover a identidade nacional' pela i.'2
tegração igualitária de todos no seu processo de desenvolvimento. '

§ 39 - O princípio da descentralização democrática da adminis

tração pública rege a União nas suas relações com os EstadoS-membros e seus muni

cípios.

Antecipamos em 30(trinta) dias €s eleições para
melhor podermos praticá-las e permitir aos tribunais Regionais

Eleitorais de cada Estada Um trabalho mais eficaz.

§ 42 _ Os princípios fundamentais do Estado brasileiro são:

a) a soberania do povo;
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m---------------TEXTOIJuSTIFICAÇÃO -,

Dê-ss ao Art. 19º do anteprojeto da II-b da Sub
camissaô dos Estados a seguinte redaçãJ:

da Federação promoverã, no prazo de 180 dias, consulta p1ebiscitãrid,
submetendo a decisão dessa Assembléia Nacional Constituinte ã populi
ção da irea atingida."

"§ 39 - A instalação dos novos Estados, prevista neste.ar
tigo, serã regulada em lei Complementar, ficando os dispêndios fina;
ceiros a cargo da União, em valores atualizados proporcionais ã pop~
lação, ãrea e ao nGmero de municrpio."

EMENDA
200040·7

De~u:ajo CHICO HUMBERTO

Comissaô d~ Org3nizaçã~ d~ Estado

t:........------------AUTOR

r:-r--------- PL.ENÁRIO/COUlssÃo/suscol.llssÃo -,

Art. 19º - Anual~ente, o Poder Executivo d3 Est~

dn-me-nbro subme í.er ã- à Assembléi 3 Legislativa a propos t a orçame!:l.
tária e a relativa a~ Program3 Anual de Trab3lho, para o exerci
cio subsequente, organizadas por regiões administrativas.

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A

As propostas orçamentarias e os Programas Anuais
de Trabalho só terão o alcance coletivo de todo o Estado se ho~

ver a participação das várias regiões ~ue compõem cada unidade
da Federação.

JUSTIFI CAÇÃO

O objetivo da presente emenda visa apenas a dar maior c1a
reza ã redação dos referidos parágrafos, de forma a facilitar a in
terpretação do texto que carrega tão importante decisãp, como o ê a
criação de novas unidades da Federação. A supressão da referência ã
lei Complementar· nl> 41, de 1981, que disciplinou a criação do estado
de Rondônia, foi motivada pela inap1icabi1idade da mesma no presente
caso, pois ultrapassada em diversos aspectos. O mesmo ocorreu com a
sugestão para aplicação da lei Complementar nl> 31, de 1977, responsã
vel pelo surgimento do Estado do Mato Grosso do Sul. Em ambos os c~

sos, recomenda-se a elaboração de lei Complementar necessária ã regu r

lamentação da proposta da criação dos Estados, oferecida ã essa C~

missão temática pela subcomissão dos Estados. -

~
~COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Iil AUTORC- Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

.-:1,---------- PLENÁI'Uo/coUI5SÃo/$tJ8CO.. lssio ~

r.I--------------- TEXTO'.lUSTlFICAÇÃO'--- ,_

I!J........------------.""'.--------------
C

Inclua-se o iteu IU ao artigo 59 do anteprojeto da SUbcanissão dos

Mmicípios e R3giões, renurneran::lo-SB os danais,

Art. 59 - :.•••••

Acrescente-sk ao art. 59 do anteprojeto aprovado

Subcomissão dos Municípios e Regiões, o seguinte item V:

I - ....•...••.••••••••..•..•••••.••••••.•••••••••••••••••••••

U - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IU - inumidade processual, desde a e><pedição do diplana até a

inauguração da legislatura seguinte, não pcdendo os Verecrlares ser presos, salvo

no caso de cr:ure inafiançável;

"V - administração própria, quanto à decretação e arr!

cadação dos tributos de sua competência e à aplic~

ção de suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de

prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados

em lei."

J li S T I F I C A ç Ã O

quanto à decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e

ã aplicação de suas rendas.

Atendendo aspiração de todos os movimentos municipali~

tas, quanto a definição da autonomia municipal na Constituição bra

sileira, esta emenda trata de medida sintonizada com a explicitação

A :imunidade parlamantar não teu atinJido Os Vereadores quando

exercício de seu mandato.

Em rone das liberdades darocráticas, tal situação é injustificável,

ainda mais eu se tratamo de fléis defensores dos interesses da poJ;:Ol.ação, no que

diz respeito aos assuntos mmicipais.

Háocasaôes eu que o Vereador se vê tolludo de se expressar con a

veemência e a autenticidade exigidas pelo caso, pelo dasemparo eu que se encontra

frente ã legislação.

A presente Elnerrla visa a anseaurar uma situação de dJIeito, no pr~

suposto básico de preservar um mandato conferido pelo povo e exercndo no contínuo

convívio con os proolElTl35 mmicipais.

do Município como parte integrante da Federação, principalmente,

e: CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO

MARCIA KUBITSCHEK
_____,- ....:H.,Uo/cONI'.io/.u.co....aio-----------,tt" DA ORGlINlZAÇÃO DO ESTADO

~
~

m--------------- TUTO/olUSTl'ICAÇÃO------------------,

SUGERE-SE A SFX>UINTE REDAÇÃO PARA O CITADO INCISO VIII: -

- Exercer indicação esclarecedora aos espetdculos de diversões e ciassif~

cação à programação das empresas de telecomunicações.

~ TEXTO/"USTIFICAÇÃO __...:...... -,

Os paragrafos 19 e 39 do Artigo 24 das OiSposlções Transi
tórias do ante~rojeto da Suboomissão dos Estados passam a ter a se
guinte redação:

"~ 19 - O Tribunal Reqiona1 Eleitoral do Estado que teve

pnrte do se~ territ~rio desmembrado para constituir a nova Unidad.

ART. 72 INCISO VIII II - A
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JUSTIFIClICÃO

Justifica-se a redação Rugerida considerando-se a propoata no Re!!

tido de que a programação das empresas de telecollPJnições, seJa objero de c]"ssi fi
cação por faixa etária e horário e que, com relação aos (JspetártllnC) dp clivert;õPR,

seja o público infonnado e esclarecido quanto a naturexa, conteúdo e f;nxa etá
ria.

A supracitada propoare consta do enbeprojetic da Subcomissão dn FrlJ!

cação, Cultura e Esportes, que dá essa competêncict a um Conselho de F:tica, vinCQ

do ao [Iofinistérío da Cul ture e composto por representantas da scx::iE'C'lade C~vi1 orÇ@.

nizada.

forma o ÔllJ.ls- não amesquinha o onerado pois acarreta-Ihe responsabilidades e
estas só engrandecem.

Que o Distrito Federal é uma unidade especial não há dúvida.
Aliás, nunca houve. A falha está na conceituação para menos e não para mais.
A sede da União Federal e capital da República há de ser e é a mais importan
te unidad~ da Federação. Sendo assim como entender e aceitar sua inferioriz~
ção perante os Estados? Por acaso em algum deles a capital tornou-se municf
pio "menor"? Não são as capitais estaduais as cidades e municípios mais
importantes dentro dos seus respectivos territórios?

A União Federal deve arcar, sim, com os recursos financeiros ne
cessários à complementação orçamentária do Distrito Federal. É a sua contr~

partida por domiciliar-se aí. Isso caracteriza o território hospedeiro como
especial. Deve, pois, ter todas as prerrogativas dos Estados e mais algumas
que lhe são exclusivas.

Por isso, com esta emenda, estamos pedindo o reconhecimento da
autonomia plena para o Distrito Federal, acrescentando na redação do antepr2
jeto a autonomia jud~ciária.

Genebaldo Correia

Comissão de Organização do Estado

e R~

~
~

TERRITdRIOS

PLUAAfO/COlil.SSÁO/suaCOU.SsiO--------

j

RAUL FERRAZ

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTf.tTI,9"'f,Rit,~f-A=L"-=E~=====.=...- __.

CO.IISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Dê-se ao art. 59 a seguinte redação.

Art. 59 - O Município será criado por lei -complementar es
tadual, obedecidos os requisitos minímos e a forma previstos na
Constituição Estadual.

JUS T I F I C A T I V A Suprima-se do artigo 19 do ante projeto do relator a

expressão
As normas para crtúção de Municípios devem ter em conta

as peculiaridades de cada Estado. Os requisitos para criação de
um Município no Amazonas não podem ser os mesmos em Sergipe.
Por esta razão, a matéria deve ser disciplinada na Constitui-'
ção de cada Estado.

de forma indissolúvel

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao art. O a seguinte redação:

r:'lr---------:;-------- TElCTO/,JUSTIf"ICAÇio--------- --,

"Art. O, - O Distrito Federal é dotado de autonomia política, ~
gislativa, judiciária, administrativa e financeira".

Emenda modificativa ao art. O do anteprojeto da subcomissão da
Uni'ão, Distrito Federal e Territórios.

ob t í doNão se conhece ninguém do povo que já tenha

dade.

qualquer vantagem por viver em um país de forma federativa. E

o pais só teve prejuízos.

De quatro em quatro anos o povo brasileiro paga pe

los desmandos criados pelos grupos dominantes, levando OS5

tados à falência na tentativa de perpetuarem-se no poder.

Disso se vale o poder executivo central para subme

ter os herdeiros oa massa falida à sua toda poderosa autori-

Essa indissolubilidade, posta nas nossas constitui 

ções desde 1891 pelas oligarquias regionais, não resulta em

qualquer vantagem para o povo brasileiro ou para o país.

Por outro lado, o regime federativo não é mais unâ-

EMENDA
200046-6

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

COMISS~O DA ORGANIZAÇ~O DO ESTADO

= PLENARIO/ÇOUI',io/SUBCOUJ"io------ _

,....--------------&U"'"---------------tJ

substituir os Estados atuais pelas regiões geográficas.

Se se pode criar tantos Estados, como se ensaia e

como se tem feito, pode-se igualmente reduzir o seu número e

até mesmo adotar-se a forma unitária, a exemplo do que ocor-L

re com 153 dos 168 países do nosso planeta.

Essa.indissolubilidade só serve às oligarquiasre

gionais dominantes e tira do debate questões fundamentais da

ciência política como a da forma do estado que mais nos con

vém.

JUSTIFICAÇ~D

Tradicionalmente, o DIstrito Federal tem sido tratado como uma
unidade menor dentro da Federação. É preciso, através da futura Carta Constl
tucional, corrigir o equívoco. Por qual reciocínio lógico havemos de conco,E.
dar que a condição de sede da União Federal diminui a importância de uma
determinada parte do seu território? Antes, cremos, o fato de ser capital da
República aumenta o status dessa. parte do território nacional denominada Di~

tri to Federal.
Assim, não se justifica o tratamento discriminatório. Por ser a

unidade da Federação que abriga os Três Poderes, o üístrãto Federal tem ben~

fícios e ônus. Os benefícios, claro, o privilegiam com relação aos Estados.
E nenhum benefício apequena o beneficiado; ao contrário, avulta-o. Da mesma

nime no Brasil. Muitos o questionam e outros tantos querem
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Dê-se ao artigo Q do anteprojeto a seguinte redação:

Emenda modificativa ao artigo Q do anteprojeto da subcomissão da
União, Distrito Federal e Territórios.

"Art. Q - Lei Orgânica, votada pela Assembléia Legislativa, disp.Q.
rá sobre a organização dos Poderes Legislativo, Executivo e Judi
ciário do Distrito Federal, observadas as normas e princípios
estabelecidos nesta Constituição".

COMISS~O DA ORGANIZAÇ~O DO ESTADO
Apresentamos sugestão ao anteprojeto do texto constitu

cional propondo a incorporação do TerrItório de Fernando de Noronha ao
Estado de Pernambuco, assinada pelos Constituintes Pernambucanos: Hor~

cio Ferraz, Antonio Farias, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, q~

raldo Melo, Gilson Machado, Gonzaga Patriota, Harlan Gadelha, Inocên 
cio Oliveira, Joaquim FrancIsco, José Carlos Vasconcelos, José Jorge,
José Mendonça Bezerra, José Tinoco, Luiz Freire, Mansueto de Lavor
Maurílio Ferreira LIma, Nilson Gibson, NIvaldo Machado, Osvaldo Coelho
Osvaldo Lima Filho, Paulo Marques, Ricardo Fiúza, Roberto Freire, sai~

tiel Carvalho, Wilson Campos, Fernando Bezerra Coelho e Marco Mo~iel.

JUS T I F I C A ç ~ O

No momento, estamos reapresentando a proposição, sob
forma de Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão da união ,
Distrito Federal e Territórios.

EMENDA
200048-2

Constituinte MAURÍCIO CORR~A

r - - - - - - - - - ,.r..I:NAFll0/cOMI5SÃo/sUDCOIlISSÃO- _

tJ

JUSTIFICAÇJ.\O

Emenda modificativa que visa assegurar autonomia plena ao Distri
to Federal.

A República encontrou o arquipélago de Fernando de
Noronha destacado do Territórirr da Província de Pernambuco. Porém,
antes mesmo da promulgação da constItuição de 24 de fevereiro de
1891, pelos Decretos de números 1.030, de 14 de novembro de 1890,a~

tigo 225, e 1.371, de 14 de feveréiro de 1891, o Governo Provisório
da RepúblIca cedeu as ilhas ao Estado de Pernambuco.

r:-r---------------TElCTO/.JUSTIFlCAÇÃO------ ---,

t? CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA

--------- PLf.:NARIO/cOIlISSÃo/sUBCOMIS5io- _

t:CDMISSAO DA DRGANIZAÇAO DO ESTADO

Inclua-se onde couber, no anteprojeto da
dos Municípios e Regiões:

~
~

Subcomissão

Veio com o regime da Constituição de 1937 (o artigo
6Q desta autoriza a União a "criar", no interesse da defesa nacio _
nal, com partes desmembradas dos Estados, Territórios Federais") a
criação do Território Federal de Fernando de Noronha, desanexando ad
ilhas do Estado. A data do Instrumento legislativo utilIzado _ O De
creto-lei nº 4.102, de 2 de fevereiro de 1942 - em plena Guerra Mun
dial, indica a motivação desses atos políticos. A partir daí o Terr~

tório esteve sucessivamente sob a jurisdição do MinistérIo do Exérc~

to, da Aeronáutica e do Estado maior das Forças Armadas, sendo então
governado por militares. Recentemente o Governo Federal enviou mensa
g~m ao Congresso nacional, pedindo a transferência do arquipélago p~

ra o Ministério do Interior.

Art. -- A Câmara Municipal regulará a participação popular na ini
ciativa das leis na sua esfera, assegurado o direito de defesa de
tais proposições através de um dos seus signatários.

É importante ressaltar que os cidadões do arquipélago
já fazem parte do Colégio Eleitoral do Estado de pernambuco, o que
dispensa a consulta plebiscitária que se fezesse necessária.

Entendemos que hoje não mais subsistem as razões de
terminantes para existencia do Território.

JUS T I F I C A T I V A

A iniciativa populat oxigenará ~ Poder Legislativo, despertando-o e
levando-o a uma atuação mais dinâmica e consentânea com as necessida-

des locais. Seria inócuo permitir a iniciativa popular das leis se
aos seus propositores não fosse assegurado o direito de defesa' das
mesmas junto ao Legislativo. Ficá, assim, garantido a um dos signatá
rios das mencionadas proposições, a sua defesa.

Desta forma, configura-se, com a Assembléia Nacional
Constituinte, o momento oportuno para sua reincorporação ao Estado
de pernambuco, conforme a proposta que apresentamos.

..U10R------- --, §
ttonstitUinte JOsÉ MOURA J EMENDA

'COMISSAO DA ORGANrz'P;ÇAO"oo"i:'§'Tilõo"o 200051-2
SUBCOMISSÃO DA UNIÃO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

------------- AUTOIl-------- ------

r=-r---------------TEXTO/olUSTlfICAÇio------ ---,

Dê-se ao § 4º, do ítem IX, do Art. f, do Capítulo I. do
Titulo "Da Organização do Estado" do Anteprojeto do Relator da Subco 
missão da União, Distrito Federal e Territórios a seguinte redação:

E TERRITÓRIOS
r=-r TCXTOIJuSTlrlcloçÃo _

,,§ 4º - O mar territorial e patrimonial é de du
zentas milhas a partir dos acidentes geográficos natu
rais e das plataformas fixas de exploração de petróleo:'

~~r~scente-se, ao Capítulo das Disposições Transitórios

do Anteprojeto do Relator da Subcomissão da união, DIstrito Federal e
TerritórIos, o seguinte artIgo f, passando o atual artIgo'f a ser ind~

cado como artigo G:

"Art. F - F~ca o atual Território Federal de Fer
nando Noronha incorporado ao Estado de Pernambuco."

JUSTIFICAÇÃO

O 11 Plano Setorial para os Recursos do Mar (1986-1989)
focaliza, com muita propriedade, a importância desses recursos para o

Brasil. Refere-se à necessidade de promover a crescente incorporação
dos recursos do mar à realidade sócio-econômica brasileira e ao conhe
cimento e utilização racional e equilibrada desses recursos como ele -
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= TEXTO/.lUSTIFICAÇio -,

Desta forma, convém consignar em nossa Carta Magnp, de
forma bem definida, a amplitude do mar territorial e é este o objetivo
da Emenda que estamos propondo.

mentos fundamentais Rara que o País possa alcançar patamares superlO 
res de desenvolvimento e para a abertura de novas oportunidades de ex
ploração e investimentos. E acrescanta:

"De fato, já nos dias que correm, existem consid~

rável contribuição, em termos de produtos e de oportunl
dades de trabalho, decorrente da produção de alimentos
e outras substâncias essenciais, que têm sua origem em
recursos renováveis de origem marinha.

"Também, no que diz respeito a produtos derivddos
de recursos marinhos não-re~ováveis, que há bem poucos
anos apresentavam participação muito discreta no cená
rio nacional, verificou-se notável mudança graças à no
tável produção no mar de hidrocarbonetos ( .... ).

"Há, portanto, êxitos a anotar; e o mar, que tem
respondido generosamente aos esforços, apesar de modes
tos, a ele dedicados, deverá alargar ainda mais sua pa~

ticipação no combate à pobreza e ao desemprego."

Inclua-se onde couber, nas Disposições Transitórias e

Finais:

Art. ••• O Brasil é formado pelos segu~ntes Estados:

Acre, Amazonas, Rondôo1a, pará, Maranhão, P2auí, Ceará, R10

Grande do Norte, paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ba

hia, Espír~to Santo, R~o de Janeiro, Minas Gerais, são Pau

lo, Go~ás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa C~

tar~na, Ri~ Grande do Sul, Tocantins, Maranhão do Sul, Tapa

jós, Santa Cruz, Triângulo, Juruá, Roraima e Amapá, do D15

trito Federal e do Terr~tório de Fernando de Noronha.

§ 19. Para a criação e transformação dos Estados

de Tocantins, Maranhão do Sul, Tapajós, Santa Cruz, Triãngu

10, Juruá, Roraima e Amapã far-se-á plebiscito na área eman

cipanda, a ser realizado no prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias da promulgação desta Constitu~ção.

§ 29. Fica o Poder Executivo autorizado a, no pr~

zo de 180 (cento e o~tenta) dias contados da execução da co~

sulta pleb1scitár1a, promover a instalação dessas novas uni

dades da Federação.

EMENDA
200053-9

JUSTIFICATIVA

bros.

- Fica extinto o Quadro Suplementar do Ministério Públi

co da Unieo, criado pela Lei 6788/80, passando seus

membros a integrar o Quadro de Carreira, respeitando

~ direito, pela ordem de antiguidade, de seus mem-

Acrescente ao anteprojeto da subcomisseo da Unieo, Distrito Fe

deral e Territórios, nas DISPOSIÇOES TRANSITORIAS o seguinte

artigo:

Assim, extinguir o Quadro Suplementar criado pela Lei
6788/80, e passando seus membros a integrar justiça, jé que todos
contam com mais de cinco anos de efetivo e ininterrupto serviço
na funçeo. Como simples exemplo o mais antigo foi nomeado em 24.

07.1963 e o mais novo em 27.04.1980, conforme publicaçeo no DO de
11.07.1986 - Seçeo lI, totalizando, na Procuradoria da Justiça do
Trabalho 79 Procur2dores e ,2 Militar 35 Produr2dores. Tal medida
estar? dando seguimento a uma tradiçeo constitucional, nos moldes
das Disposições Gerais e Transitórias das Constituiçõe, de 1946 ,

1967 e Emenda Constitucional nQ 1, de 1969.

A lei 6788/80, de 28,05.80, restruturou as carreiras do
Ministério Público da Unieo junto 2 Justiça do Trabalho e Militar
efetivando os substitutos, que, através dos artigos 7Q e 12Q, pa~

saram a integrar um quadro suplementar, vedando, todavia, seu in
gresso na carreira.

Tais substitutos, resalta-se, que neo substituem a nin
guém, ficaram estagnados na mesma classe (2~ Categoria), sem di
reito a promoçeo, tornando-se, assim, uma medida discriminatória,
vez que tem as mesmas obrigações e deveres dos membros da carrei
ra, mas neo os mesmos direitos. Por outro lado, podem ser nomea 
dos Juízes dos tribunais do Trabalho, como jé ocorreu no Rio de
Janeiro, Salvador e Campinas.

A extinçeo do Quadro Suplementar, e por conseguinte, pa~

sando seus membros para carreira n~o traré qualquer ônus aos co
fres públicos, e nem tampouco prejuízos aos jé efetivos, pois que
seré respeitada a ordem de antiguidade.

Cumpre salientar que em toda a existência do Ministério
Público, somente em 1982 é que se realizou concurso público, o me~

mo neo ocorrendo com os até enteo efetivos.
Os substitutos constituem a maioria, inclusive exercendo

chefias em v2rias regionais, totalizando cerca de 65% do Quadro de
Procuradores, tornando-se injusta sua permanênci2 em Quadro Suple
mentar se~ possiblidades de ingresso na carreira, j? que percebe~

os mesmos vencimentos, com todos 05 ônus, sem ter os respectivos
bônus.

!J

f= DEPUTADO JUAREZ ANTUNES

r:-r---------- flLENAIlIO/col.lISSi.o/su.c:Ollll:uio -,

COMISSAO DA ORuANIZAÇAO 00 ESTADO

EMENDA
200052-1~ PLENARIOfCONISllÃo/sUBCO"'I'SÃO-----------'

COMISsAo DA ORGANIZAÇAo DO ESTADO - SUBCOMISSÃO II-b

PJ CONSTITUINTE DAVI ALVES SILVA

JUS T I F I C A ç Ã O

17T---------------TUTO/"'USTl'ICAçi o- - - --,

EMENDA
200054-7

MAURICIO FRUET

COMISSÃO DA ORGA.'UZAÇl\O DO ESTADO

f:;------------- AUTO"

~ uma exigência que se impõe, nos dias atuais, que o Br~

sil, contando com Estados cuja extensão territorial não per

mite a seus governantes levar o progresso de forma 7quãnime a

regiões d~stantes da Cap~tal, o que constitui flagrante deS~qui

líbrio a vastas,camadas de populaçóes, que permanecem atravesdos

anos absolutamente desas~stidas.

Suprima-se, do art. lO do anteprojeto,
a seguinte expressão:" em especial os remunerados por taxas",
substituindo-a por " .•. inclusive pelo mau serviço ou por demora na
prestação".
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JUS T I F I C A ç A o Entretanto, se hover força maior, será
caso de intervenção, nomeando o próprio Prefeito interventor p~

ra resolver, com verba estadual o~ federal, a força maior.
Ou se assegura ao cidadao o direito de

ação para garantia da efetiva prestação dos serviços municipais,
ou somente aos remunerados por taxas.

Daí a modificação que preconizamos, que
incluirá todos os serviços, taxados ou não, garantindo o mesmo di
reito no caso de mau serviço ou de demora na prestação respectl
va.

JUS T I F I C A ç A O

Suprima-se o art. lº do anteprojeto,
adotando-se, em seu lugar, o art. 12 do anteprojeto da Subcomã s 

são da União, Distrito Federal e Territórios.EMENDA
200055·5

)MAURICIO FRUET

~c----------- I"Lr.N,UllO/eouI35Ão/sUICOMI35ÃO -,

CCMISSÃO DA ORGANI ZAÇ!\O DO ESTADO

r-,----------- TUTO/olUSTlfICAÇÃO ---,

Substitua-se, no § 2º do art. 1º, no
§ 3º do art. 2º, no § lº do art. 13, no art. 15 e no § lº do art.
20, do anteprojeto, a expressão "lei complementar nacional" por
"lei complementar federal".

JUS T I F I C A ç A O

Comfrontando os textos do art. lº do
anteprcjeto da Subcomissão dos Municípios e Regiões com o art.
lº do anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal. e
Territórios, poderemos perceber que este último dispõe mais o~

jetivamente sobre a matéria, além de desenvolvê-la ao ponto de
incluir dispositivos relativos à legitimidade para o exercício
do poder, os símbolos Nacionais e língua oficial.

o anteprojeto de texto constitucional
utiliza, equivocadamente, a nosso ver, a expressão: "lei compl!
mentar oacional" em vez de "lei complementar federal".

Ora, "lei nacional" sugere qualquerdl
ploma legal com validade no PaIs, enquanto que "lei federal" ex
plicita o nIvel de Poder Público que pode editá-la.

Nesse senttdo, temos para nós que a
inovação é inconveniente, sendo muito mais pertinente a expres
são tradicional em nosso ordenamento jurIdico-constitucional de
"lei federal".

=------ TUTO/.lU'TlfICAÇio-- --,

Suprima-se o art. 4º do anteprojeto,
adotando-se, em seu lugar, o art. 4º do anteprojeto da Subcomi~

são da União, Distrito Federal e Territórios.

JUS T I F I C A ç A D

A análise comparativa entre a redação
do art. 4º, do anteprojeto da subcomissão dos Estados, e do art.
4º, do anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e
Territórios, revela que este último dispõe de mais objetividade
e concisão, razões pelas quais deve ter prevalência. Com isto,
também, elimina-se a contradição eixstente entre os dois dispo
sitivos.

EMENDA
200056-3

AUTOR--------------

JMAURICIO FRUET

CCl>IISSÃO DA ORGANIZAÇ!\O DO ESTADO
Suocomissão de Municípios e Regiões

,.....,.--------------- Tt:XTo/.lUSTlfICAÇÃO -.

~
~

"UTOR------------~

MAURICIO FRUET -...1
CCMISSÃO DA ORGANIZAÇ!\O DO ESTADO

Subcomissão da União, D.F. e Territórios

Exclua-se no § 5º, do art. lº do ant!
projeto a seguinte expressão: ..• "na forma da lei".

r=-r--------------- T~XTOJJUSTI'IC.ÇÃO'---_------------

JUS T I F I C A ç A D

Suprima-se, do item I do art. Ll , do a~

teprojeto, a expressão " ..• salvo por motivo de força maior".

Em consonância com o-diSPositivo em
questão, somente caberá intervenção do Estado, no Município loca
lizado em seu território, se deixar de ser paga, por dois anos
consecutivos, a dívida fundada, salvo motivo de força maior.
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JUSTIFICATIVA: A emenda proposta objetiva tornarem expressos, como preceitos con~

ta.tucí.onaí.sças atribuições da União no que d1Z r-esperto à regulamentação e fisca
lização dos atos inerentes à atividade mineral.

EMENDA
200062·8

.--------------&UTOIl--------------
~ DEPUTADO NIpN ALBERNAZ

PLRtlalllDICoy.l.io/IUICOIUNio----------

cemssÃo DA ORGANIZAÇJl.O DO ESTADO - Subcomissão da UnHip, TH J
r:T--------------,tl'ritt.ll"f,~i!ral e TerritéFies

Inclua-se, no Art. 72 , o item XXII, a saber: I
"XXII - administrar os recursos adneraí,s , a indústria de produção mmer-at e a dis

tribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais." -

A redação dada a este parágrafo leva
a um paradoxo. Ou se pode usar livremente os símbolos nacionais,
ou se limita a seu uso por lei.

JUS T I F I C A ç ~ °

° povo detém o poder real e legítimo,
razão pela qual pode usar livremente os signos representativos do
Estado. Daí porque deve ser suprimida a ref~rida expressão.

Assim procedendo estar-se-á, corretamente, incluindo as jazidas minerais como ~

trimônio geral da Nação, - e não como patrimônio particular da União -, resguar
dada, em sua totalldade, a soberania nacional sobre os recursos minerais do Pals.

Representa, outrossim, o reconhec:unento do domínio emnente da União sobre as J~

zldas minerais, ou seJa, o poder de dominação ou de regulamentação que o Estado
exerce sobre as coisas inapropriáveis individualmente, mas de fruição geral da cE
let1vidade, conforme nos ensinam os mestres do Direlto Adrolnistratlvo.

EMENDA
200060·1

...-------------AUr°It - - - - - - - - - - - - - --,

~ DEPUTADO NION ALBERNAZ

r.'1---------- I'LUÁluo/cOA..lllo/luaCOMlllio-------,------õ

COOSSJl.O DA ORGANIZAÇJl.O DO ESTADO - SutJcomissão da Uni1lo,Ois
trlto Federal e Terr1tor1os

r:-r---------------TUTO/oIU TI'ICAÇio------ ,

Suprimir, no Art. 32 , o ancí.so VI.

r:-r---------------TUTO!oIUSTlf'ICaçio-----------------.

Acresrente-se mais um inciso no art.
52, do anteprojeto, com a seguinte redação:

EMENDA
200063·6

MAURICIO FRUET

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
Subcomissão dos Estados

0.-------------- AUTOIt

ê"A questão da propriedade das jazidas minerais é relativamente secundária
em face dos expressos preceitos constitucaonaes que atr-abuem à Unlão po
deres para regulamentar seu aproveitamento andustrual., Excluída a pro
pr1edade privada, enfeixados aqueles poderes nas mãos da União, é evideQ
te que no rigor desses princípios, a esta deveriam pertencer aquelas r1
quezas, Pelo Código de MJ.nas, as Jazidas desconhecidas, quando descober
tas, serão contudo incoporadas, não ao patrirOOnio particular da União,
IIBS ao patrimÔnio geral da Nação, como propriedade imprescriptível e 1~

lienavel."

JUSTIFICATIVA: O pr-opósa.to da presente emenda é alinhar-se aos doutr-anador-es que
'concluem ser o melhor para o País o sisteIIB estabelecido pelo CÓdigo de I1J.nas de
1934, assim justiflcado já naquela oportunidade:

Pretender, pois, que a propriedade do subsolo deva ter como titular a União Fed~

ral, daí podendo subtender como se fôra seu patrimônio particular e não como pa
trimÔnlo geral da Nação, estará caracterlzada a estatização do setor rolneral do
País, Já que as jazidas passarão, automaticamente, a incorporar o patrimônio da
União, independentemente de ter esta contribuído para a descoberta do depósito
mineral.

Vale lembrar, por outro lado, que a emenda ora proposta preserva o sa.stema atial.,
não incluindo, necessariamente, entre os bens da União, os recursos aninerais
que são Elo domínio eminente e não particular do Estado, evitando-se a polêrolca
sobre a matéria e o desestímulo e retraimento do setor rolneral.

"Proteger o Patrimônio Cultural",

JUS T I F I C A ç ~ O

Dentre os bens que merecem maior aten
ção e cuidado, está o cultural. Com a presente proposta, quer-se
estender a ordenação e a proteção do patrimônio cultural da ma
neira mais ampla possível, incluindo-se obras de valor artísti
co, histórico, C1V1CO, social e arquitetônico, situadas no âmbi
to territorial de cada Estado.

l!Jr--------M-A-U-R-IC-I-O-FR~~O;

~--- ffi\IISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
Subcomissão da União, D F_ e lerritórjos

EMENDA
200061·0

r;-r---------------TUTO/.ruSTlfICAÇio--------------------,
___________IoUfOIl------------------,

Dê-se ao caput do art. 12 , do antepr~

jeto, a seguinte redação:
I::-A SUB-C()O\!SS!\O DA iJ'l11\D DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS

,- -'- ,.EXTO/ofUSTI1'C.&Ç.i.o-----------------,

"A Rep~blica Federativa do Brasil é

constituída, sob regime representativo de gover~o, de forma indis
sol~vel, da União, dos Estados com seus Municípios e do Distrito

Federal".
JUS T I F I C A ç H O

Acrescente-se onde couber:
Art. - Os 6~gãos coletivos nacionais da administração direta,
indireta, das autarquias e empresas públicas, sob pena de nulidade de
suas decisões, serão integrados por um (1) representante dos trabalha
dores e um (1) representante dos empresários. Os referidos representa~

tes serão indicados por decisão conjunta das confederações sindicais '
dos trabalhadores e indicação conjunta das confederações dos empresá-'

rios.

Deve-se ficar claro, já no e apu t do a.E.
tigo que introduzirá a nova Constituição, que as entidades Mun!
cipais terão um papel de relevo dentro da Federação, como já se
pode observar pelos trabalhos desenvolvidos na Subcomissão dos M~

nicípios e Regiões.

JUS T I F I C A ç 1\ O

Uma democracia, como a que se propõe organizar a No
va Constituição, deve incluir formas Oe.participação nas decisões ad

ministrativas contemplando os trabalhadores e empresários.
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liJ "uTO~

~ Dep. OSWALDO LIMA FILHO
CO>1ISSAD DA DRGANIZAÇAD.~.~~~~~.i'/IU" ••,..i. --,

lI-A SUB-CDMISSA", DA UNIAD, DISTRITD FEDERAL E TERRITORIDS
~
~

MAURICIO FRUET

CCMISSÃO DA ORGANIZACI\O DO ESTADO
Subcomissão de Muni •. s Re i-es

EMENDA
200068·7

Acrescent-se onde ocuber:

Àrt. A União subsidiará os Estados de modo que a prestação
de seguro social aos servidores estaduais seja vinc~

lada ao Ministério da Previdência Social.
Parágrafo único

Nenhuma aposentadoria ou pensão dos servidores est~

duais serão inferior ao salário mínimo.

~---------------T[XTO/olUsTlfll:açio---------------__.

Suprima-se, do caput do art. 12, do an
teprojeto, a expressão: " ••. divisíveis".

JUS T I F I C A ç A O

E di ficílimo, quase impossível, mesmo,
definir-se quando um serviço público é indivisível ou não. O con
ceito é absolutamente duvidoso.

JUS T I F I C A ç A O

A existência de aposentadorias
de servidores estaduais e seus dependentes em
inferior ao salário mínimo não deve existir.

e pensões
quantia

Na verdade, a experiência vem
trando, à saciedade, que expressão em tela tem impedido /
iniciativas dos Municípios na instituição de taxas.

demons
várias

Daí, a necessidade de sua supressão no
texto em exame.

~---------------TUTO/"USTl"IC ...çio---- ---,

~
~

DEPUTADD MAURICIO FRU~T

CCMISSÃD DA ORGANIZACI\D DO 5STADO
.:;..;.pr1'i ssãu de; 'o1'Ji' t,_ ~j) ~:; ~ P ~~1l~~:.J_

1iJ~------------ ..UTOIt

(-
~
~

MAURICID FRULT

CDMISSÃO DA DRGANIZACÃD DO ESTADD ------,
subcon.í ssão União, D.F. e Territórioy; J

m.------------- .t~TOIt

ê

,..".,------------ TEXTO/ollJ5T1F1CAÇÃO'----- -,

Substitua-se no § 49 , do inciso IX, do
art. 3 9 , do anteprojeto, a expressão " .•• de até cem quilômetros
de largura" ..• pela expressão "de até trinta quilômetros de larg~

rau •••

JUS T I F I C A ç A D

Suprima-se no anteprojeto elaborado
pela Subcomissão dos Municípios e Regiões o art. 25.

JUS T I F I C A ç A D

Estender a cem quilômetros a faixa de
fronteira é cometer um excesso. Entendemos ser mais do que suf!
ciente a área de trinta quilômetros para a defesa do Território
Nacional.

Entendemos que a proposta carece de um
estudo bem mais aprofundado. Os percentuais não traduzem a reali
dade do País. Na Região Sul, por exemplo, existem regiões (Gran
de São Paulo, Grande Belo Horizonte, Grande Rio de Janeiro), on
de um elevadíssimo número de brasileiros vivem em condições de
absoluta miserabilidade, necessitando, também, do mesmo tratame~_

to diferenciado.

cinqüenta por cento (5D%)
à produção comunitária

~
~

MAURICIO FRUET

CCMISSAD DA ORGANIZACI\D DO ESTADO
~uocomlssão de MunicípiDs e Regiõ~s

r=-r--------------- TUTO/.I"S7IfIC...,.ÃO---- ----.

~
~

J

L!J Ac.rescente-se onde couber: TUTO( ..unlfleAr;i.o ~

Art. Ds Estados e Municípios destinarão
das áreas dos logradouros públicos
de alimentos.

EJ-----------l:-- Dep. DSWALDD LIMA FILHD

.1 CC -aSSA0 DA DRGANIZAÇAO•.ll9..~~J.aml,',u"'.'''i' _
~I - B SUBCDMISsAD DDS ESTADDS

JUS T I F I C A ç AD Dê-se ao item I do art. 13, do antepr~

o Brasil, em que setenta por cento (7D%)'
da população são submetidos a uma dieta composta de número
de calorias considerado insuficiente pela Organização Mun
dial de Alimentação e Agricultura não pode permitir o uso
indevido de largas áreas para simples jardins.

Em Brasília, por exemplo, é extensa a
área de gramados que poderá ser utilizada para produção de
alimentos.

jeto, a seguinte redação:

"Art. 13 - •.••.••.••...••..•.....••.•
I - contribuição de melhoria;

JUS T I F I C A ç A D

e conveniente deixar para a legislação
complementar a fixação dos limites da contribuição de melhoria.

Conta o jornalista Henfil que na China a
área vizinha dos aeroportos é toda ela usada para produção
de legumes.

Da forma como se encontra redigido o
dispositivo em questão, a contribuição de melhoria continuará sen
do mera figura normativa, sem qualquer aplicação prática.
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EMENDA
200073.3~ CCMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Subcomissão dos Estados

MAURICIO FRUET~
~.

MAURICIO FRUET

CCMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
Subcomissão dos Munic. e Regiõe~

tlr------------- AUTOIt

'="---------------TUTO/"'u'T1'IC"ÇÃO--:........------------~
I":"I---------------TnTO/.lUSTlflt..çio--- ~

substitua-se, nos artigos 20, 21 e 22,

do anteprojeto, la expressão: "Jlreas MetropoÜtanas" por "Regiões
Metropolitanas".

Suprima-se o art. 26, do anteprojeto,
adotando-se, em seu lugar, o art. 35 do anteprojeto da Subcomis
são da União, Distrito Federal ~ Territórios.

JUS T I F I C A ç ~ D

JUS T I F I C A ç ~ O

Não nos pareceu feliz, sob nenhum aspec

to, a introdução, no anteprojeto de texto constitucional, da e~

pressão "Jlreas Metropolitanas".

Na verdade, o vacábulo "área" tem cará
ter meramente territorial. Já no Direito Constitucional o termo
"região" ganha importância porque implica autonomia diferenci~

da, assim como ocorre em Espanha, nos Estados Regiões.

o confronto entre o texto do art. 26,
do anteprojeto da Subcomissão dos Estados, com o art. 35, da Sub
comissão da União, Distrito Federal e Territórios, revela ser, e~
te último, mais conveniente, porque sujeita à transformação, e;
Estados, dos territórios do Amapá e Roraima, à uma nova Lei Com
plementar, possibilitando-se a superação dos obstáculos e inco~
venientes da Lei Complementar criadora do Estado de Rondônia. -

Deno~inar Região Metropolitana de Jlrea
Metropolitana é diminuir seu status. f= Constituinte JDFRAN FREJAT

fi 'LlNÂI\JO/CONISSio/SU8COlllssior: Comissão da Organização do Estado

EMENDA
200074-1

1":'T---------------TEXTO/"U'TI'ICAÇio---------------~

Cresce o respeito mundial para com aqueles países
que pregam e praticam a Paz em suas relações com os outros povos. A

violência gera violência.
A guerra moderna é luta de extermínio. Devemos

contribuir para a Paz, pregando-a e praticando-a.
Não se constrói a Paz, preparando-se para guerra.

Constrói-se a paz, preparando-se para a Paz. Os gastos com as guer
ras, em vidas humanas e recursos materiais e destruição do acervo
cultural da humanidade, não têm preço.

JUS T I F I C A T I V A

Emenda adetiva ao anteprojeto da Subcomissão da
União, DF e Territórios.

Art. O Brasil é um país pacifista, não reconh~

ce a conquista de territórios ou outras realizadas por meio de gue~

ra, renuncia à guerra como forma de resolução de conflitos de sober!
nia e se compromete a não fabricar, usar, manter ou estocar armas

nucleares.EMENDA
200072·5

Trdnsforme-se a alínea "e", do inciso
em um inciso autonômo, dando-se a este a segui;lte

MAURICIO FRUET

CCMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
Subcomissão da União, O.F. e Territórios

XIV, do art. 79
redação:

Inciso n9 "Explorar direta e excl.!:!.
sivamente a PTodução, os serviços e as instalações de energia nu
elear de qualquer natureza".

= "UTOII:' _

1":"1---------------TfxTot.lU5T1f".CAÇÃO----------------..,

r;;--------------- TUTO/..uSTl'IC ..çio--- ~

SUbcomissão dos Minicípios e Regiões
Emenda aditiva.

Art. Poderá a comunidade de cada Município, sem
ônus para os cofres públicos, criar seu Conselho Comunitário,' com
posto de 5 a 11 membros, eleitos pelo voto direto da população, na
forma que a lei dispuser, destinado a acompanhar e fiscalizar a
aplicação óe verbas federais, estaduais e municipais no Município,
encaminhando seus relatórios aos Conselhos Municipais de Contas e
Tribunais de Contas pertinentes, ao Poder Legislativo e Executivo
locais, do Estado respectivo e da União.

JUS T I F I C A ç ~ O

A técnica da produção e utilização da
energia nuclear, ainda nos dias de hoje e principalmente nos pai
ses subdesenvolvidos, não está totalmente dominada pelo homem, h~

ja vista os recentes acidentes nucleares, que nos dão conhecimen
to a imprensa. Faz-se mister, assim, que a atividade nuclear este

ja sob rigoroso controle do Estado.

I: Constituinte JOFRAN FREJAT
EMENDA
200075-0
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1":"T n:noIJUSTlrlC.çio --,

Dê~se a seguinte redação ao .2!:I!!ll do Art. 1 2 , do Antepro-

jeto aprovado pela Subcomissão da união, Distrito Federal e Terrá

tórioe:

JUS T I F I C A T I V A

Sem a participação da comunidade nas tarefas dos
governos não ,será possível controlar o desempenho das atividades
administravtivas. Poderíamos citar aquele provérbio origi~ado da
sebedoria popular: ·0 olho do dono engorda o gado·.

Com a vigilância da comunidade, os recursos da
Nação poderão multiplicar os seus efeitn~

~
,.. "U1011

•
_ Do CODstituinte SjQ.llfiira Cami>0s

P'LiNuto/C::ON.ssio/sUICOM."iQ-----------

Com. da Org. do .Estado

~
~'

~
"'------------- "UTO"•_ Constituinte JOFRAN FREJAT 11-1<="1-------'----- PLIEHAIlIIO/COI.1l5Sio/SUICOWlssio,- ---, 200076-8

,-....;lI.;....;C::.;o::.;m::.;i:.:s::.;s:.:ã:.:o:....;:d:.::e:....;:O;.:r...g",a::.;n;.:i..::z.;::a.;,:c.;::ã.;::o.....:::d;::o-::.E;::s;:.t:::.ad:::.o~ --.J

nA RepÚblica Federativa do Braail é constituida. sob regi

me representativo de governo. de forma indisaol~vel, da União,doa

Es.tados, do Distrito Federal e doe I>funidpiosll
•

Justificação

Emenda aditiva ao projeto da Subcomissão da
União, DF e Territórios.

Art. Os Estados, Distrito Federal, Territórios
e Municípios limitarão suas despesas de pessoal proporcionalmen
te à população e receita respectivas, na forma que lei federal
fixar.

t fundamental que conste do te'tto c.a :futura Carta, no re

ferJ.do Artigo, a palavra"~c1pioe" t uma vez que estes são de su

ma importância para o desenvolvimento do Pala.

JUS T I F I C A T I V A

T[lCTO/olUsTI'leAl;io ~

DO ESTADOCOMISSAO 0/\

Dê-se ao parágrafo 19 do artigo 15, seção lI, do
Poder Legislativo e ao artigo 17, da seção 111, do Poder Execu
tivo, as seguintes redações:

Seção II
Do Poder Legislativo
Art. 15 .

§ 19 -O mandato dos Deputados Estaduai~será de 5 "

anos, com reeleições, aplicadas as regras desta Cons
tituição. sobre imunidade~, preTrogativas processoais,
subsídios, perdas e incorporação às Forças Armadas.
Seção III
Do Poder Executivo
Art. 17.- A eleição de Governador e Vice-governador,
para mandato de 5 anos, sem reeleição, será realizada
simultaneamente em todo país a 15 de novembro do ano
anterior ao da conclusão do mandato dos seus anteces
sores, através de sufrágil universal e voto direto.e
secreto, por maioria absoluta de votos,excluídos os '
em branco e os nulos, verificando-se a posse no dia'
15 de fevereiro subsequente.

JUSTIFICATIVA:

t= CONSTITUINTE - COSTA FERREI~A

Constituinte JOFRAN FREJAT

Art. A criação de novos Estados, Territórios e
Municípios, desmembramento de parte de um Estado ou Município e in
corporação a outro; respectivamente, dependem de lei federal, que
fixará os critérios, inclusive as exigências de reçeita mínima
para sua conpretização.

As nomeações abusivas de pessoal, principalmen
te em épocas pré-eleitorais, estão abalando as finanças dos Esta
dos e Municípios, impedindo a realização de obras prioritárias de
saneamento, educação, transporte coletivo e outras.

As leis proibitivas de admissão de pessoal nos
períodos que antecedem os prélios eleitorais têm sido inócuas.

Urge fixar na Constituição medidas gerais que
venham a ser reguladas em lei federal, fixando sanção para os
transgressores.

11-]PLlHállIO/col,unio/suICOIlISSiO-----------

J
200077-6

.....-"'--'C"'o~m~i::.ss~ã~o~d~a'-D~r~g,c:a!:.n~i=za~ç~ã~o~d~o..!E::s~t~a~d~o .

(!J..------------- aUT.o"

JUS T I F I C A T I V A

Alguns Estados brasileiros de grande ext.ensão
territorial conPortam e favorecem a criação de novos Estados ou Terr.!
tórios.

A adpptação ao período de 5 anos. aos mandatos'
dos Deputados Estaduais e Governadores, é tão somente para man
ter a igualdadede mandatos para todos os membros dos poderes'~
La islativo e E~ecu ivo conform~ ~endàs já apresentadas ante_

f? COSTITUINTE - COSTA FERREIRA

Quanto aos Municípios, se alguns comportam eco
nômica e financeiramente nova divisão, deve a lei impedir a autonomia
indiscriminada de novos Municípios, criados para atender a ~~tere~

ses de clientelismo político ou de grupos econômicos.
É importante fixar critérios para a concessão

de autonomia a Distritos que desejam transformar-se em Municípios,
apurando-se se existem condições de recéita para sua manutenção.

11_1l!J PLU'UIOICOl,flSSiiO/IlU9COWI:lSÃO,----------j 20008()..6
~OMISSAO DA ORGANIZACAO 00. ESTADO .

SUBCOMISSIlO DE MUNICIPIOS E %~oH2~1i""Ão'---------- ~

Dê-se ao inciso I do artigo 59 do capítulo 111, a s~

Quinte redação:

Art. 59..........••.•....•.......•..



n· Comissão da Organização do Estado • 025"

I - eletividade do Prefeito, do vice Prefeito e dos'
Vereadores, mediante pleito direto e sinultâneo rea
lizado em todo o País, com mandato de 5 anos.

JUSTIFICATIVA:

Sr. Presidente;
A inclusão do mandato de 5 anos neste anteprojeto pa

ra Prefeito e Vereadores é uma extensão do que já está inse~

rido nos dispositivos dos mandatos do Presidente da Repúbli
ca, Governadores, Senadores, Deputados Federais e Estaduais,
conforme emendas já apresentadas.

O Brasil se quiser sair da crise que aflige os
seus filhos, terá que partir para a organização de estruturas
administrativas de apoio e assistência para um racional apr2.
veitamento de suas imensas riquezas.

O sistema Araguaia-Tocantins é tão importante
quanto o do extraordinário São Francisco. pelo que não pode fl
car apenas sendo estudado a vida inteira.

Aliás de estudos já estamos. todos. cheios.

m---------------- Tt:ll.To/.lu'Tlfle...çio---------------~

tJ Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

fi PLUA'UO/c:;o... ,do/sUIlCOM1S3iO

r=COMISS~O DA ORGANIZAÇ~O DD ESTADO §
I

EMENDA
200081-4

..,-, PLtNAIUo/cOIlllI5'io/IUICO..IS3io-----------,

• COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

~-~_------=---,;r--,-,---=---''- Tr:xTO/.lUSTI~AÇio --::------,,:::--.,.------------,l!J ~"""""""1'J~ k,u""""'" &,~ "-u~......e -t r-e-v.-.·~
~c& 04.cR,..c.....f-,1I~ I

A Administração pública da União, direta e indireta, dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios uniformizará o
regime jurídico de seus servidores, na forma que a lei estabelecer.

Acrescente ao Anteprojeto da SUBCOMISS~O DA UNI~O.

onde couber. o seguinte artigo:

"Art. O Poder Executivo criará e manterá prQ.
grama permanente de desenvolvimento dos vales dos rios Ar~

guaia ,e Tocantins. administrado por entidade especi fíca com s.!:.
de e foro em Araguaína. Gurupi ou Porto Nacional.com o objetl
vo de promover o aproveitamentoeodesenvolvimento integrados
de suas potencialidades. priorizando-se a assistência técnica.
a irrigação agrícola. geração de energia. o transporte hidr~

viário. ferroviário e rodoviário e o armazenamento.

JUS T I F I C A T J V A

A dicotomia existente no Serviço Público entre Servido
res estatutáriOs e celetistas gera distorções e discórdia ~ntre os
servidores. Torna-se necessário promover a uniformização de seu r.!:.
gime jurídico.

Parágrafo único - O Poder Executivo apropriará re
cursos. através dos Orçamentos anual e plurianual para cumprl
~ento deste mandamento constitucional.

de
res

JUS T I F I C A T I V A

-Art. A União, os Estados e Municípios criarão
suas Comissões Conjuntas permanentes para estudo e aplicação dos re
cursos comuns destinados ao mesmo fim, como educação, saneamento, tran~

porte, agricultura e outros.

~
~

Emenda aditiva

~ 't.uAl'lo/eOMlssio/SUIlCOMI'.3io'-----------

f:J AComissão de Organização do Estado

A União, os Estados e Municípios destinam veE
bas para educação, saúde, transporte, agricultura, etc., nos Estados
e Municípios, sem consultas prévias entre si. Há, pois, superposições
de esforços não conjugados não só na especificação orçamentária, c2.
mo também na sua aplicação concreta, desperdiçando esforços e recursos.

A criação de Comissões Conjuntas nos Estados
e Municípios tem por objetivo racionalizar esses trabalhos e essas
verbas.

(ôJ Constituinte JOFRAN FREJAT

.", -:--:: TUTO/olUSTI'IC"j.ÃO

I!J ~=-"......:I:.e... U......;í, J),~ -t<&!.<-f~ 1-<-vIA~

Capítulo das competências comuns

A importância do sistema Araguaia-Tocantins para
a economia brasileira já foi longamente analisada e reconhecl
da através de estudos e recomendações da CIVAT e. mais recent.!:.
mente.do PRODIAT.

Area privilegiada. situada entre as regloes áridas
do Nordeste e as regiões alagadas e in~sPitas da Amazônia ce~
traI, os vales. dos rios Araguaia e Tocantins formam uma re9ião
de extraordinárias pote~a~id des e raríssima beleza. conte~

pIada por Deus com clim emperado e excepcional quanto a esta
bilidade dos períodos de chuvas e de estiagem. o ~ue pOSsibil!
ta enormes vantagens para as atividades de produção agropecu~

ria. industrial é de mineração.

A região, de belíssimas planícies entrecortadas
por rios e lagoas. que em breve se erigirá em Estado do Toca~

tins, deslumbra e fascine a todos que têm o privilégio de n~

la por os olhos. mesmo por instantes.

Com a introdução de modernas técnlcas de produção

JUS T I F I C A ç ~ O

agrícola sob irrigação.em pequena parte dos três milhões
hectares agricultáveis da área norte-goiana, tivemos uma
posta excepcionalmente rápida e vantajosa.

A área estudada pela CIVAT e PRODIAT. envolvendo
regiões de Goiás, Mato Grosso. Pará e Maranhão, de um pote~

cial de riquezas incalculáveis. se convenientemente aproveit~

da, abastecerá o Brasil e solucionará o grave problema d/l. falta de vI
veres e de emprego no Nordeste e apressará em muito a ocupação
da Amazônia.

De fato. os vales dos rios Araguaia e Tocantins
constituem providencial oásis para os que são tangidos pelas
secas inclementes do Nordeste e pelas constantes~ catastrófl
cas enchentes dos rios da Amazônia.
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_-------------- T~xroIJu'Tlf'IC"Ç40---------- ___, = T~XTO/"UStIFICAÇio--------------__,

~
~

JOSE DUTRA

_____________ AUTOIt _

r--------- 1'1.I:NAR10/çDUISsÃo/SllItCOIUSSlo---------~

tJ COM!SSIIO DE ORGANIZAÇIlO DO ESTADO

r: Consti tulnte~
~

Constituinte JOS~ OUTRA
~ '1.tNAIllo/CONI!Si.o/$u'CO"I'~ÂO- _

~ COMISAo OE ORGANIZAÇAO DD ESTADO

EMENDA ADITIVA

Adite-se parágrafo ao artigo 12 do anteprojeto da Subcomissão da Uniã~

Distrito Federal e Território, com a seguinte redação:
Adite-se ao artigo 102 do anteprojeto da Subcomissão de Municípios
e Regiões, o seguinte parágrafo:

"Art. A -
§ 72 - A hora legal do país obedecerá a um único fuso
horário, na forma que a lei estabelecer".

"Art. 92 •••
§ 62 _ O MuOicípio não poderá utilizar mais de 30% (trinta
por cento) de sua receita com despesas de pessoal".

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

r::'T---------------TlXTO'olUSTI'ICAÇio---- --,

EMENDA MIDDIFICATIVA

Ninguém desconhece o irresponsável comprometimento das re
ceitas municipais com o pagamento de pessoal. Nesse caso, a co.!:!.
tratação de pessoal de~necessário s~rve como mecanismo de suste.!:!.
tação de um grupo político no poder. Para_freiar isso, estou pr~

pondo que o município não pode utilizar mais de 30~ de sua recel
ta com despesas de pessoal.

COMISsAo DE ORGANIZAÇAo DO ESTADO

~
~

PLrflÁR10/Cor.IUÃtl/SUDÇONIUio _

r-------------AUTOR------- _t? Constituinte JDS~ DUTRA

A hora legal atualmente vigente no país se sustenta em
quatro fusos, consoante estabelecido na Lei 2.784, de 18 de junho de
1913, que foi regulamentada no dia 18.07.13.

Nessa época se justificava, e muito, o estabelecimento
desses quatro fusos hor~rios, não só pelas distâncias nacionais, mas
sobretudo, pelas dificuldades de comunicação.

Hoje o quadro é inteiramente diverso, especialmente no
que toc~ ao nosso sistema de comunicação, no qual experimentamos um
enorme avanço.

Esse avanço permIte uma comunicação rápida, a qualquer
momento, com qualquer parte do território nacional.

Falamos o mesmo idioma, nossa base educacional é seme
lhante em qualquer ponto do país. Não vejo, pois, porque termos hora
legal diferente, que só complica negócios e cria dificuldades até de
natureia administrativa.

Modifique-se a redação do art. 62 do anteprojeto da Subcomissão de
Municípios e Regiões, pela seguinte:

r-r--------------TtXTo/.,lunl,.K:Açio----------------,

"LI:H;'''lu/C:O''lsslo/'l.!,cO''I~si.o- _

COMISSAo DA ORGANIZAÇ~O DO ESTADO

~
~

"Art. 62 - O número de Vereadores da Câmara Munici
paI será variável, conforme se dispuser na Consti
tuição do Estado, respeitadas as condições locais,
o eleitorado, extensão territorial e renda munici
pal, não podendo exceder de vinte e um Vereadores
nos Municípios de até um milhão de habitantes e de
trinta e três anos nos demais casos".

EMENOA ADITIVA
JUSTIFICATIVA

Adite-se ao "Caput" do Art. 72 do Anteprojeto da Subcomissão de Muni
cípios e Regiões," o seguinte:

"de conformidade com os critérios e limites razoáveis
que forem estabelecidos pela Constituição estadual".

JUSTIFICATIVA

Na reda~ão do artigo sob exame, o eminente Relatar,
para fixação do número de Vereadores, coloca como limitações as
"CONDIÇOES"LOCAIS" e o "ELEITORADO". A meu sentir, em razão da
grandeza de nosso pais e dos Estados federados, essas condições r!
sultam insuficientes para fixação justa do número de Vereadores
que devem integra~ as Câmaras Municipais. Por isso, estou sugeri.!:!.
do que, para essa fixação, sejam-consideradas também a EXTENSIIO
TERRITORIAL e a RE~DA MUNICIPAL.

ser praticados
e Vereadores.
do estabeleca
tar a fixação

r-------------- AUTOIt _

f= Constituinte JOSE DUTRA
r.r--------- P1.l:Ni'llo/eo..15sÃO/su.to..ls:sio ~

COM!SSIIO DE ORGANIZAÇAO 00 ESTADO

A presente emenda visa combater os abusos que possam
na fixação dos subsídios dos Prefeitos, Vice-Prefeitos
E, para isso, nada melhor que a Constituição do Est!

os "critérios e limites razoáveis" destinados a orie.!:!.
dos mesmos (subsídios) pelas Câmaras Municipais.

Sem isso, não resta nenhuma dúvida de que abusos
concebíveis vão ser praticados, com latentes prejuízos para os
fres municipais.

r.T-------~------TUTO'..~ST1'IC..çiO------- __.

Adite-se ao anteprojeto da Subcomissão de Municípios e Regiões,o ~!
guinte artigo:

"Art. 26 - Fica instituída a SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLV!
MENTO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL (SUDAMOC) por desmem
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bramento da SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA
AMAZONIA.

PARAGRAFO ONICO - Lei complementar estabelecerá a sua comp~

tência, área de atuação, fontes de recur
sos e incentivos que poderá conceder, ~

lém de sua sede e estrutura de funcion~

mento".

t~6~aú, ~elat~vamente a t~~blLtO.6 da ~ol'lpetêllc~a '

do& Mun~úp~o.6, auegu~ada a Mte.6 'a ~&eltç.~o da
~ontlL~bu~ç.iio patJt.Onal ii P~ev~dên~úc SO~Úl.e. em lLelE!:,
ç.iio aos &eUA &e~V~doJt.e6".

] U S T I F I C A Ç Ã Ó

Po~ ~&;,o me.6mo 60lLllltllalllo& a pJt.e&eltte emenda qu~

~oll~ede ll& Plte6e~tuM& úenç.iia da. Collt~~lJll~c;.ã:O patJt.Oltat pltevúleltc.~~
It~a de ac.otuio , al~âó, com Opolt.tLllta· lLe~vútdü.a.ç.iio qlle lto& 6a~ ende.'!.!?:,

ç.ada. peto Plte6eito JOÃO GONÇAL~ES vos REIS, de Poltangatu.

Nada ju&t~6~~a que 06 Mun~cip~06 &ejam equ~palLado&

a emplLe&a&, em lLe.e.aç.~o ao& .6eu& empJt.egado.6, e 6~quem, em ~otl.6 equê,!!.

~~a, &uje~to6, como ocoJt.lLe. atualmellte, ao pagamento da contlL~bulç.iio

plLev~denc~~lL~a men&at, inuó que óõ dev~a Jt.eca~~ óoblLe aó en;t~dade&'

de 6~n& .e.u~lLat~Vo.6.

Amazonas,
de Rorai

desenvo.!.
adminis

~ sabido e consabido a enorme extensão ~
ritorial que envolve a jurisdição da SUDAM, no seu mister de promo
ver o desenvolvimento da Amazônia. Resulta quase imposslvel,um pr~

cesso de fiscalização sobre todos os empreeendimentos incentivados
por essa importante agência de desenvolvimento.

Abrangendo os Estados do Pará,
Acre, Rondônia, Mato Grosso e Goiás, além dos Territ6rios
ma e Amapá, a SUDAM tem se revelado incapaz de.promover o
vimento de toda essa extensa área, menos por culpa da atual
tra ão e mais elos sérios roblemas ue a re ião encarna.

JUSTIFICATIVA

=----------~---_TIXTo/"u.TIPteAÇlo--------------- ...

No ~teprojeto da Subcomissão da União, Distrito F~
deral e Territórios, suprima-se o inciso VI do art. 39

E por essa razão que proponho a divisão da
SUDAM, com a criação da SUDAMOC, para jurisdicionar o processo de de
senvolvimento dos Estados do Amazonas, Acre e Rondônia, além do Te~

rit6rio de Roraima, ficando com a SUDAM os Estados do Pará, parte do
Maranhão, Mato Grosso e parte de Goiás, além do Territ6rio do Amapá.

Com essa providência haveria uma descentr~

lização de comando, de poder e de fiscalização e, com certeza, os r~

sultados positivos seriam muit~ maior, com profundas repercussões no
processo de desenvolvimento daquela área.

[J CONSTITUINTE CHAGAS DUARTE

:::J
~
~

JUSTIFICATIVA

O propósito desta emenda é alinhar-se aos doutrina
dores que concluem ser o melhor para o Pais o sistema adotado pelo
Código de Minas de 1934, assim justificado já naquela oportunidade:

" A questão da propriedade das jazidas minerais é
relativamente secundária em face dos expressos con
ceitos constitucionais que atribuem à União poderes
para regulamentar seus aproveitamento industrial. Ex
cluida a propriedade privada, enfeixados aqueles PQ
deres nas mãos da União, é evidente que no rigor_ ~_
desses principios a esta deveriam pertencer aquelas
riquezas. Pelo Código de Minas, as jazidas desconhe
cidas, quando descobertas, serão. contudo incorpora=
das, não ao patrimônio particular da União, mas ao
patrimônio geral da Nação, corno propriedade impres
criptivel e inalienãvel".
Pretender, pois, que a propriedade do subsolo deva

ter corno titular a União Federal, dai podendo subentender como se fô
ra seu patrimônio particular e-não corno patrimônio geral da Nação,es
tarã caracterizada a estatização do setor mineral do Pais, jã que as
jazidas passarão, automaticarnente,.a incorporar o patrimônio da Uni
ão, independentemente de ter esta contribuido para a descoberta do
depósito mineral.

Vale lembrar, "por outro lado, que a emenda ora 'pro
posta preserva o sistema atual,'não incluindo, necessariamente, en
tre os bens da União os recursos .minerais que são do dOlllinio eminen
te e não particular do Estado, evitando-se a polêmica sobre a maté
ria e o desestimulo e retraimento do setor mineral.

~
~'COMISSÃO VE ORGANIZAÇÃO VO ESTAVO

A~~e6cente-6e ao Antep~ojeto ap~ovado pela Subcom~~

6~o do6 Mun~cZplo6 e Reg~õe6 a 6egu~nte:

JUS T I F I C A ç Ã O

t
"A~t. - 06 Ve~eado~e6, quando niio .6uje~to6 a Ir.egf

me p~õp~o de P~ev~dêncúl Socúl.l, -6e~ã.o e

q~pa~ado.6, pa~a tanta, a06 t~abalhado~e.6 autônomo6~

Wr-------------AUTOItc: Con6t~tu~nte LUIZ SOYER

r:-r---------- 'LlNÃ'uo/cONlssio/aUICOll't1S40 -,

r:-r--------------- Tl XTO' olUSTIPlCA; 10 - - - - - ---,

Co~~e6ponde a p~e6ente emenda a uma jUAtZ6&~ma ~e~

v~ndlcaç.ã.o qlle n06 6o~ 6O/t.l'lulada pela cã:ma~a Mun~c~pal de R~al

ma, p~e&~~da'pelo nob~e Ve~eado~ JAIR MATIAS FAGUNVES e que
objet~va a6.6egu~a~ a p~ot~ç.ã.o p~ev~denc~~~~a ao& no.6.606 Ed~&

~omo &e no& afi~gu~a tambêm ab&olutamente ~n~&pen6~vel.

I':T---------------TUTO/olUSTI'IC.ÇÃO--....:...------- ....

Vê-H ao a~. 76 do AlttepMjetiJ ap40vado pela Sub,·
~om~&&ão aO& MUIl~~lp~o.6 e Reg~õe& a .6egu~llte ~edaç.ao:

~'"

~
~ 1'1.INÀ"IO/cOlIlSsio/IUIICOMISdo

~missão da Organização do Estado

~ONST. I~IRA FILHO

r,r--------------- TEXTO/.lU5Tll'lCAÇ;,O-;--;-;--;::-:-;=:-õ__==IT=:c:------,
Subcomissão da União, Distrito Federa! e Territórios
Emenda aditiva
Art. A lei organizará o Serviço Juridico da União

na Administraçao Federal direta e indiretL A Chefia do Serviço
Jurídico da União sera exercida pelo Consultor Geral da República

..

~
~.

Con6tUu~llte LUIZ SOYER

COMISSÃO VA ORGAN!7.AÇIiO VO ESTAVO
m---------- 'LCNÁ"IO/COw.,'io/aullcOul'SÃO----- _

é

0,--------------...u,O"
L.

"A~t. 76 - E vedada ii lln~~o e a06 E.6tado.6 ~olt~edeJt.

i4enç.õe& ou qúa~.6que~ oútJt.O& bene6Zc~oi
§ Onico - Os membros do Serviço Jurídico da União

denominar-se-ão Procura~ores Federais e terão, no que couber, as
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mesmas atribuições, impedimentos, vantagens, prerrogativas e ornes
mo regime jurídico remuneratório do Ministério Público da União.

JUS T I F I C A T I V A

dos Estados, pelos D~retórIos Naciona1s de Partidos Polí
ticos, pleo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do

Brasil ou pelo Conselho Superior do Inst1tuto dos Advoga
dos BrasIieiros, nessas últimas h1póteses em consequên:
cia de deliberaç~o tomada por maioria de dois terços de
seus membros."

Há necess~dade de uniformização e unificação do
Serviço Jurídico da União, sob a direção do Consultor Geral da Rep~

blica. Nem pode perseverar a disparidade de tratamento vigente entre
o atual Ministério Público e os diversos órgãos jurídicos que defe~

dem os interesses da União. A proposição destina-se a corrigir defo~

mações e falhas que ainda perduram, melhorando e dinamizando a es
trutura do setor jurídico do Serviço Público.

JUSTIFICAÇ~O

A proposiç~o se inspira na redação pro
posta de um § 49 ao art1go 119 da vigente Constituição Federal
pela Emenda Constitucional n9 11/84, apresentada ao Congresso Na
cional pelo ex-Presidente da República João Figueiredo, e ao que
se diz, da lavra do Ministério João Leitão de Abreu e professor
Miguel Reale.

r.r TtJ.TO/Jl.ST.".e ..çÃc ,

Inclua-se nas Disposições Transitórias
"Art. - Fica doado ao Instituto dos Advogados Bra

sileiros, fundado em 1843, para construção de sua sede, o re
manescente do terreno situado na cidade do Rio de Janeiro, na
Avenida Marechal Câmara, do lado direito da Casa do Advogado,
designado anteriormente por lotes 1, 2 e 3, da Quadra 13, a
crescidos de Marinha, foreiro ao Domínio da União, transcrito
em nome do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industrii
rios, no Livro 3-V, fls 154, sob ng 11.363, no Cartório do

79 Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Es
tado do RIO do JaneIro.

Parágrafo OnICO - O Governo da RepúblIca provlde~

ciará para a execução do dISposto neste artigo.
~
~

CONSTITUINTE NILSON GIBSDN

De qualquer forma, a Comiss~o Afonso A_
rinos, agasalhou a idéia, que desejo submeter à elevada considera
ção da Assembléia Nac10nal Constituinte, acrescentando que a re
presentação por inconstitucionalidade também não poderá ser recu
sada quando solicitada pel~s Diretórios ~acional dos Partidos PolI

tic05 ou pelo Conselho Superior do IAB.

Na primeira hipótese, para que se com
plete a maior abrangência da medida, democratizando-a mais ainda •
e na última, pela alta expressão que o IAB tem no cenário jurídico
nacional, e reconhecimento aos tantos e tão grandes serviços pelo
mesmo prestados e que certamente continuará prestando ao Direito
e à Justiça.

EMENDA
200093·8

,..,-- ,.~E"'UIlCi.CCNs.s;;O:StJ8C;).. 55;,C------------,

~ Comissão da Organização do Estado

eu Derut?do F~8IO Rr.UNKEITTI

JUSTIFICAÇIlO

o InstItuto dos Advogados Brasileiros, em VIas de
completar seu sesquicentenárIo, é a mais antIga ent1dade de cul
tura jurídica, nas Américas. Desenvolve ela uma atividade cotid1~

na de grande qualidade e intensa dedicação de seus membros, no
sentido do aprimoram~nto da ordem jurídica e das inst1tuições.

Apenas à título de exemplo, assinale-se que, por
ano, expede o IAB, mais de 300 fundamentados e extensos ppreceres,

sobre projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional, que são
transmitidos, imed1atamente às suas lideranças partidárias. E tudo

1SSO, acrescente-se, por exclusivo amor ao d1re1to e ao bem-estar
social, sem qualquer remuneração ou recompensa.

Está a Casa de Montezuma, todaVla,espeCl~lmente su

focada, sem qualquer margem de exparsão física, limItada ao 59
andar da Casa do Advogado Paralelamente, o imóvel que se trata

remanescente de uma área que anteriormente tenha 1.180 m', está
até hoje sem ut1lização de Interesse colet1vo, constituíndo-se
unicamente, em área de estacionamento de veículos, sequer em bene
fício do erário.

Deputado F~BIO R~UNKEITTI

"'tlTO/JU5T,f1t ..I;ÃC-----------------,

Inclua-se no antejrojeto do Texto Const1tucional
onde couber.

"Art. - A represe~taç~o por incostitucio
nalidade, a que se refere o art ... , não poderá ser

recusada pelo Procurador-Geral da República, sem prejuí
zo do seu parecer contrário, quando Sollcitada fundamen
tadamente, por Chefe de qualquer dos Poderes da União ou

..,------------ 1fUD/J.JSllf.:.. :;ÃC _

SUBCOMISSAO DA UNIAD,DISTRlTO.FEDERi<L E TERRlTDRIOS ART.7 HEM VII
Ao anteprojeto seja incluido o seguinte df spo s t o :

~ Competp. à União Fedp.ral

- ORGANIZAR E MANTER A POLICIA FEDERAL COM A FINALI _
DA DE DE :

- Executar os Sevuços dp. Polícia marítima, Aérea e de Fron
teiras ;

11 - Executar med1das asseguratórias da 1ncolumidade física ~

do Presidente da Rp.públlca, de Diplomatas Estrangeirose.m
Território N~clonal, e , quando necessario l dos d~môis

represp.ntantes dos Poderes dó Repúhllca

111- PrevenIr e reprImir

a) Crimes contr~ a Segurança Nac10nal e a Ordp.m
Política e Social ;

b) Crlmp.s contra a Drganizaçãc do Trabalho ou
decorrentes de greves ;

c, Crlmes de tráfego de entorpecentes e das dr~

gas afins ;

d) Crimes nas condições preVIstas no
art. 59 do código Penal, quando o
correr intp.ressp. da União ;

e) Crimes cometidos a bordo de navio
ou aeronaves ressalvados os de co~

oeténcia militar;

f) Cri~es contra a vida, o Patrimônio
e as comuindades silvícolas ;



gl Crimes contra os abusos que ferem
a moral e os bons costumes

hl Crimes contra servidores federais'

no exercício de suas funções ;
i) Infrações às normas de ingresso ou

permanência de estrangeiros ;
jl Outras Infrações penaIS em detri 

menta de bens, serviços e lnteres
ses da Uniãa, ou de suas entida 
des_Autárquicas Ou Empresas Públi

caso, assim como aqueles cuja prá
tica tenha repercussão interesta 

dual e exija repressão conforme dis

puser em lei

IV - Coordenar, interligar e centralizar os Serviços de I 

dentificação Criminal

V - Selecionar, formar, treinar, especializar e aperfeiçoar

o seu .Pessoal Civil, de todas as Categorias Funcionais,
dadas as suas peculiaridades próprias, obedecendo a o 

rientação técnIca do Orgã~ Central do Sistema de Pessoal
Civíl ;

VI - Prestar assistência técnica e científica de natureza P~

licial aos Estados, Distrito Federal e Território quan
do solicitado ;

n. Comiss~o daOrganização doEstado • 029

VI - A criação ou supressão de DistrItos, Subdistritos e de
suas sedes, bem como o desmembramento do seu território,

no todo ou em parte para anexação a outro Município depe~

derão sempre de aprovação das Câmaras Municipais interes

sadas através de resolução aprovada, no mínimo pela maio
rIa absoluta de seus Membros ;

VII- A criação e Qualquer alteração territcrlal de Município'
somente poderão ser feitas no período compreendIdo entre

doze e seis me~es anteriores à data de eleição municipal;

VIII- Os requisitos dos incisos I e 111 serão apurados pelo I~s

tituto Brasileiro de Geografia e Estatística. os de nºs
11 e V pelo tribunal. RegIonal Eleitoral do respectIVO Es
tado E o de nÚMero IY pelo órgão fazendarlo estadual

JUSTIFI CATI VA

A Assembléia NacIonal ConstitUInte é o forum comp~

tente para equacionar problemas para se estabelecer os requisi 
tos máxImos de população, renda pública e forma de consulta pr!

via às populações diretamnete Interessadas para a crIação de no
vos municípIOS. Por conseguinte, admito legitimidade juridico
constItucional, no espaço reservado exclusivamente,aos Constitu
intes para que possam discutir e incluir na NOVA' r.arta Política,
disposição Que estabel'i'ce os requisitos mínimos de p'opulação e renda
pública, bem assim a forma de consulta prévra às PnDulações locais,

VII- Proceder a investigação de Qualuqer natureza Quando de
terminado pelo Ministro da JustIça ;

VIII· Integrar o Sistema NaCIonal de Informações e Planejame~

to .
COMISSÃO DA ORGA~IZAÇÃO DO ESTADO

EMENDA
200097-1

JUSTIFICATIVA

A presente propostã visa melhorar e aperfeiçoar os
trabalhos prestados pela Polícia Fed~al .

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

r:-<------------::--::-::~:_::_:=_=__= 'tXTc/..L~T,f'~ ..ÇÃo- _

SU8COMISSAo DOS MUNICIPIOS E REGIOES - ART. 4 "CAPUT"

Ao anteprojeto sej~ incluido o seguinte dispositivo:

.Ell.Nenhum municipio será criado sem a verificação
da eXlstênéia, na respectiva área terrItorial, dos re _
quisitos seguintes

Substitua-se a redação do art. 31 I do anteproJeto of~

recldo pela SUBCO~ISSÃO DA u~IÃO , DISTRITO FEDERAL E TERRIT6PIOS

pela segUInte disposição

"Art. 31 - Fica reincorporado ao Estado de Perna~buco, o

Território de Fer~ando ~oro~pa"

Jus t i f i c a t ~ v a

Cabe à Asse~bléia Kacicnal Constituinte re~arar~

a grave inJustIça corr.etida car.tra o Estado de Pernarbuco. O ter:o nã

pode ser invocado como razão para eacrarrentá-lo .A reversão de seu te

ritório para o Estado de PernaMbuco é medida de Inteira justiça, dade

osantecedentes h~stôrIcos. O arqUipélago possui notáveis riquezas na

turais e sua vocaqão turística é inarredável. Pode ser racionalerrBnt

aprovc~tado e gerar ~núr.eras riquezas para o Brasil. O território /

de Fernando Noronha, criado-nã-tanto terr.po, s~pre foi apenas ur.a base
População eStinmada , superior a 5.000 ( cinco mIl 1 habl 
-tantes ou não inferior a 2,5 ( dois e meio 1 milésimo da e
xistência nc Estado ;

~ilitar que, já perL~;sua razão de ser Pc/tanto, deve ser extint ~

111- Centro urbano já constitUldo, com número de casas a 200 (du
zentas 1 ;

11 - Eleitorado não lnferlor a 7,5 %
da população ;

s~te ~ meio por cento
EMENDA
200098-9

_____. --- ,.tl·cIJI.5 TI" : " ;': --------------_.-.-

SUBCOMISSAO O~ UNIAO,DISTRITO FEDERAL E TERRIToRIOS - ITEM XXI
Ao anteprojeto seja inclui do o seguinte dispositivo

IV - Arrecadação, no últImo exercício de 1 ( um 1 mIlésimo da re
ceita estadual de lmpostos ;

V SOMente será admitIda a elaboração de lei que cria municí _

pio ,se o resultado do plebisCIto ~he tIver sido favoraveI'
pelo voto da maioria dos eleitores que comparecerem às ur _

"nas, em manIfestação a que se tenha apresentado pelo
50 ~ ( cinQuenta por cent~ 1 dos eleItores inscritos ;

menos

Art. Comp~t8 à união, 18gislar súbre as se
guintes mat~rias :

- Estaselecer os Planos Nacionais da vlaçãü e dos trans

portes ;

iI - NorMas. gerais sobre serviços públicos de transporte c.2,.

letivo rodovlárlo de passagelro~, transporte de cargas'

e transito nas VlâS terrestres j 1-
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111- Explorar diretamnete ou medIante concessão ou permIssão
serviços públICOS de transporte coletIvo rodoviario, as
vias férreas e os serviços de navegação ma.ítIma ;

EMENDA
200101-2

IV - Organizar e manter a PolícIa Federal com a finalIdade

sem prejuizos de outras Que por Lei OrdinárIas,lhes po~

sam ser atribuidas de executar os serVIços da polícia ma
rítima, aérea e de fronteIras -

________ 1lXTo'....snr,,;:t;;;C---- _

Substi tua-se no Anteprojeto ,da Subcomi ssão de Municípios e Regiões
no art. 20, § lQ e no art. 21 a expressão ·~reas Metropolitanas·

por "Reciões Metropolitanas".

a) prevenir o tráfego de entorpecentes e
drogas ;

b) apurar e reprimir Infrações penais em de
trimento de bens, serviços e lnter~sses

J U S T I F I C A T I V A

Õ-l------ ------------------- -tXT:::l:LST ... ::lo;i: ------

Substitua-se no Anteprojeto da SUDcorissão de Municípios e Regiões

a redação do art. 22 para:

Estamos fazendo as emendas, já que através de

portarias e lei~ do Estado do Rio de Janeiro é mais ~onhecido pelo

grande p6blico como ~Regiões Metropolitanas· e não caDa ~reas Melro

polita"1as.

da União e entre os serVIços, os de
transporte rodoviárIO de pessoas e

de bens, executadas também por con
cessão ou permissão, assim como ou
tros, cUja'prátIca tenha repercus 
são interestadual e exijam repres

são conforme dispuser em Lei .

JUSTIFICATIVA

Espera, os transportadores Que a Neva Carta Polítl
ca, Inclua no seu texto dispositivos permanentes , afastando as

sim, definitivamnete a possibilidade de problemas na área

de VIação e dos transportes .

Cl- ~~;~~~~TE DEN1~~ A:;;~'1.~O -------------]

~~O:~IS~~O~~~~~~;~~~,~-~'~:~·S~~~;'-----------~
~
~

~
~

Art. 22 - Lei Complementar do Estado disporá sobre a autonomia, a
organização e a co~~etência da região met~opolitanas, como entida

de p6blica e territorial, pode~do atribuir-lhe:

1 - Dele~ação psra promover arrecadação de taxas, contribuição de
melhoria, tarifas e preços COl,) fundamento na execução de run

çõe~ públicas de interesse metropolitano.
_________ 'E),·el.\.~l l'.:.;:i.:: - _

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão de Municipios e Regiões
nas "Disposições Transitórias·, Capítulo V, o Art. 26.

2 - Co~pet§ncia para expedir normas em matéria de interesse metro

litano

"Art. 26 - Ficam mantidas as atuais regiões metropolitanas estabe

lecidàs pelas Leis Compl~mentares n2s 14 e 20".
JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A- ---------------
Estamos atendendo à solicitação do Governo do

Fst?do do Rio de Janeiro que considera indispensável a inclusão do
~Iesente artigo.

Estamos atendendo à solicitação do Governo do

Estado do Rio de Janeiro que considera indispensável a presente ex

plici tação.

= TEXTO/olUSTlfICf,ÇÃQ -,

No Anteprojeto da Subcomissão da união, Distrlto Fe
deral e Territórios dê-se ao item VII do art. 39 a seguinte redação: "" TEXTO/.lUSTIF1CAÇÃO j

EMENDA
200103-9

CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO

COMIssno DA ORGANIZACnO DO ESTADO

_____________ AUTOR---------------

E:[---------- PLf.HAIIIIO/CONI5SÃo/sUBCOhllssio-----------

L_....!<!e!.L~!L.!o!~'ru!!:~~:!.h!...J~!;.2..L!:!!!.Y'---- --'

~
~

__________ 'L(IlAflfroICOlJ/!uÃOI'uaco"'uÃO-----------

CtOMISSAO DA ORGANIZAÇAo DO ESTADO

[JCONSTITUINTE CHAGAS DUARTE

Art. 39 ••••••••••••
VII- as cavidades naturais subterrâneas, asim corno

os sitios arqueológicos, prê-históricos e os espeleológicos do
subsolo, na forma da lei.

Substitua-se no Anteprojeto da Subcomissão de Municípios e Regiões
"das áreas. metropolitanas" pela expressão "das regiões metropoli 

tanas", no Capítulo IV.

JUSTIFICATIVA

Em que pese a relevância das cavldades ~aturals sub
terrâneas de importânc1a arqueológ1ca e/ou pré-histórica, a redação
atual do Anteprojeto, se prevalente no texto constitucional, poderá,
por sua abrangêncla, constituir-se em seriísslmo obstáculo à mlnera
cão no país, especialmenté daqueles bens mlneralS cuja composlçâo
química e física mais favorecem â formação dos referldos sítios, co
mo é exemplo o calcário, matéria-prima lndispensável à fabrlcação do
cimento, ca1, etc. a-

Assim sendo, a prudência recomenda que se remeta
legislação.ordinária o disciplinarnento da matérla, quando, então,
ter-se-ia a oportunidade de estabelecer-se conceltos e parâmetros a
dequados à melhor decisão para o interesse nacional corno um todo.

JUS T I F I C A T I V A

Estamos fazendo a presente emenda, já que
através de portarias e leis do Estado do Rio de Janeiro é mais co
nhecido pelo grande p6blico como "Regiões Metropolitanas" e não

como Areas Metropolitanas.
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EMENDA
200107·1

r::"I---------------- TUTO/olUITl'ICAÇão,------------------,

fi AUTOIIc: Constituinte JOFRAN FREJAT
EMENDA
200104-7

li) PL.EHAI'IIO/COIolISsiol;uaCOMlssior- COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

l&bNSTTTUTNTE CHAGAS DUARTE

Inclua-se no art. 79 do AnteproJeto da Subcomlssão
da União, Dlstrlto Federal e Terrltórlos o segulnte item XXII: PROPOSTA A ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

União.

_ DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS 005 IoUNICIPIOS

pios à Previdência Social serao descontadas, automaticamente, do Fu~

do de Participaç~o dos Municípios Quando da sua transferência pela

§ Onico - A Uniao fará o repasse, simultâneo,

à Previdência Social da parcela correspondente às contribuições previ

denciári&s do município, no momento do repasse da Cota Municipal.

_ As contribuições devidas pelos municlArt.
JUSTIFICATIVA

Esta emenda objetiva tornar expressas as atrlbulções
da União no que dlz respelto à regulamentação e fiscalização dos atos
inerentes à atlvidade mineral.

Representa, outrosslm, o reconhecimento do domínlo
emlnente da União sobre as Jazldas mlnerais, ou seJa, o poder de doml
nação.9u de regulamentação que o Estado exerce sobre as COlsas lna- 
proprlaveis individualmente, mas de frulção geral da coletlvldade,con
forme nos ensinam os mestres do Direlto Admlnistrativo. -

Assim procedendo, estar-se-á J corretamente, lncluln
do as Jazldas mlnerais corno patrimõnlo geral da Nação -- e não corno
patrimõnio partlcular da União -- resguardada, em sua totalldade, a
soberania nacional sobre os recursos mlnerais do País.

Art. 79 ••.•.•••••••.
XXII- adrnlnlstrar os recursos naturals, a

indústria de produção mineral e a dlstrlbulção, o
comércio e o consumo de produtos m1nera1S.

JUS T I F I C A T I V A

",----------------TElCTO!olU'TlfICAÇÃO-- -,

JUSTIFICATIVA

No Anteprojeto da Subcomissão da união, Distrito Fe
deral e Territórios acrescente-se alínea ~ ao item XXI do art. 79:

As dificuldades financeiras por Que passam os

municípios é fato do conhecimento e constrangimento nacionais. O

processo de centralizaçao administrativa e o crescente empobrecime~

to municipal, devido à sua injusta participação na receita tribut!

ria Que ali é gerada, contribuiram decisivamente para completar a

situaçao de verdadeira penúria em Que vivem os municípios brasilei

ros. Por essas razões, tornou-se compreensível, mas nao aceitável,
a inadimplência de alguns municípios para com a Previdência Social que

é um formidável instrumento de Justiça Social. Com alguma freQuência

ministros da Previdência têm proposto condições especiais de pagame~

to dos débitos municipais, com resultados pouco animadores. Entretan

to, com a elaboração do novo Texto Constitucional, onde há praticamen

te consenso sobre a maior participaçao dos municípios na receita da

União, oportuno é propiciar à Previdência Social de meios para a obte~

ção das contribuições Que lhe sao devidas e assim poder manter o equi

líbrio financeiro essencial ao cumprimento de seus programas de seg~

ridade social.

EMENDA
200105·5

Acompanhando a tendência mundial, a propaganda e a
publicidade através da comunlcação ao ar livre ( out doors, palnéls,
etc)bé!> hoje. urna-realidade em nosso país, alcançando todo o territórlo
nacional.

Por isso mesmo, acreditamos que essa matéria deve
merecer urna regulamentação a nível federal a fim de que não haja dis
torções no tratamento do terna. Estaremos evitando futuros conflitos.

Art. 79 ••••••••••
XXI- •••••••••••••
u- meios e veículos de con~nicação, propagan

da, publicidade e comunicação Vlsual ao ar livre. -

~ AUTOJt

ONSTITUINTE PAULO ZARZUR

[lCONSTITUINTE PAULO ZARZUR
EMENDA
200106-3

..,---------------- TfXTol"u;TI,.ICAÇio----------------~

No Anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e Re
giões suprima-se o item VII do § 19 do art. 99.

JUSTIFICATIVA

IVO MAINARDI
~~ PLI:NARIO/cor.ussio/SUBCOMI5Sio,-----------,

c OMISSÃO DE ORGA!'lIZAçAO 00 ESTAOO

~
~

...... nXTo/JUSTlfICAÇio>-----------------,

Acompanhando a tendência mundial, a propaganda e a
publicidade através da comunicação ao ar livre ( out doors, palnéls,
etc )~ hoje urna realidade em nosso País, alcançando todo O terrltó
rio nacional.

Por isso mesmo, acredltarnos -- conforme está expres
50 em outra emenda de nossa autoria -- que essa matéria deve merecer
urna regulamentação a nível federal a flm de que não haJa distorções
no tratamento do tema. Estaremos eVltando futuros conflitos.

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 39 do artigo 99

do Antepeojeto da Subcomissão dos Estados :

Artigo 99 - •••

§ 39 - Appós dois anos de exercício o Procurador do

Estado não poderá ser demítido senão por decisão judicial, nem removido, 

a não ser no interesse do serviços , sendo-lhe assegurada paridade de remu

neração com o Ministério Público. aplicando-se-lhe as mesmas vedações, quan-

do em regime de dedicação exclusiva.

JUSTIFICATIVA

A paridade de remmeraçâo reclama igualdade de ve

dações, não se justificando a redação originária do dispositivo que, outor-
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devem, evidentemente, ser as mesmas, para que haja homogeneidade de trata-

gando ao Procurador do Estado o mesmo regime remuneratório da Nagistratura

edo Ministério Público, silenciou, todavia, no tocante às vedações, que,

Ora, mostra-se recomendável o evitamento da presença, em ellG.essivo numero, de re
presentantes da União naqueles órgãos de1iberadores, como ara ocorre, em participa-=
ção que se ,traduz em hegemonia da Governo Federal nos mesmos coleçrados , e, portan
to, uma dlstorção do conceitfr, hoje adotado, de desenvolvimento regional em Estada
Federativo.

O alijamento, porém, coma está contida no Anteprojeto aqui enfocado, do Governa
Federal dos Conselhos Del ibara t rvos da SRDs, salvo quanta ã amorfa, quão decorati
va, Presidência, mostra-se indefensáve1 tese. Realmente, a processo de desenvol vr
menta regional, implementado, quase integralmente, mediante recursos federais, ha .
que ser harmônica e constantemente decidida e acompanhada pelos Governas Estadual
e Federal no foro das Conselhos Deliberativos das SRDs.

Daí ser proposta esta EMENDA MODIFICATIVA ao § 19 do art. 29 da Anteprojeto da
SUBCDMIsSI\D DE DRGIINIZAÇAD DOS t4UNICIPlDS E REGIOES. Por ela, os Conselhos Delibe
rativos das super-i ntendências Regiona i s de Desenvolvimento serão parita rl amente co!!!,
pastos: _ _

1) pelas Governadones das Estadas localizados na respectiva região;
2) :e,em igual número, par t1inistros de Estado indicados, para esse efeito, pe

lo Presidente da Repub1 ica.

EMENDA
200109·8

IVO loIAINARDI

menta.

0--------- ~Lff.AAlOfeOlollssio/sUllCO.. ISsio_C C OMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

m,-------------AUTOII
t

m---------------nxTo/.ruSTIFICAÇio--------------_-,

Regio
seu

.,.2" À'~~~I~~çã~' d~' d;~;g~~i:~' d~' ~~da Superintendéncia
nal de Desenvolvimento dependerá da aprovação de
nome pelo Senado Federa1. "

JUSTIFICACI\D

§

Acrescer um parágrafo ao art. 29 da Anteprojeto da SUBCOMISslIO DOS MUNICTpIOS E RE
GIOES, com a sequmte redação:

"Art. 29 -

---------E;:;,MENDA ADITIVÃ"'o'''''''''',lo--------- ------.,

Na texto constitucional vigo!:ante!. integra a competência privativa do Senaao r-ede
ra1, entre outras, a aprovaçao previa e por vota secreta, da escolha, pela Presiden
te da República, de pessoas para ocuoar detenninadas funções significativas (art. T

42, 1Il).
Na anteprojeto da Comissão Provisória de Estudas Constitucionais (arts. 106 e

107,111), também ê deferida competência ao Senado oara aprovar, previamente, as no
mes das pessoas tndi cedas pelo Presidente da Repííb l tca oara cargos como os de aover
nadores das Terr-t tôr-tos Federais, diretores da Banca Central do Brasil, chefes de
míssdes dip1arnáticas de caráter permanente e outras de especial destaaue.

A função exercida pelos dirigentes das Superintendências ~eqionais d~ Desenvol
vimento é ostensivamente relevante, pais a célere e inadiável redução das disparida
des tnterreqronars , de natureza sócio-econômica, deve constituir-se um dos objeti-"]'
vos primaciais da ação governamental, a nível federal.

Embora, em princípio, os Super-intendentes dessas açências sejam executores das
diretrizes globais aorovadas pelos respectivos Conselhos Deliberativas, a amp l í tude
de sua atividade administrattva e influência política enseja-1hes, entretanto, cons
tantes posicionamentos próprias e a adoção de decisões específicas, muitas vezes sõ
mente de interesse do Governo Federal, de que, como funcionários, particinam. -

Pretende-se, com esta proposta, que as pessoas indicadas pelo Pres i den te da Re
publica para a direção das supermtendênc tas Regionais de Desenvolvimento tenham de
ir ao Senado, antes de sua nomeacão, e ali respondam ãs indagações e aos questiona
mentos dos tnteorentes da Cámara Alta sabre sua caoacr sação pessaal e, de modo oar
ticu1ar, sobra a orientação pôHtico-adnnni str-ativa que pretendem imprimir ã enti
dade que comandarão.

E na Senado que as Estados têm representação.
Oessa fonna, a emenda objetiva. Que a pessoa indicada pelo Presidente da Repüb1i

ca para dirigir a SUDENE tenha, antes de sua nomeação, demorado debate com as Scna::
dores e, dentre estes ,", em especial ccn os Que representam as Estadas nordesti 
bos. O apontado para a SUDAM, com os da Amazônia, o mesma ocorrendo com re1acào às
demais regiões de desenvolvtmento•.

Somente após a aprovação, pelo Senado, das nomes dessas pessoas, é que o Presi
dente da Repiib l ica ooderã nomeã-1as.

!I---'_. -------------- .....--------
• Senador Jarbas Gonça1ves Passari nho

EMENDA
200110-1

IVO MAINARDI

Suprima-se, no inciso UI do artigo. 89 , do Capítulo

I - li Dos Estados. '; Seção I, Disposições Preliminares - do Anteprojeto

d a Subcomissão dos Estados, a expressão 1111 E PROCURADORfAS DA JUSTIÇA li.

JUSTIFICATIVA

Suprima-se, no Anteprojeto da Subcomissão dos Esta

dos, as seções IV e V, artigos 20 a 23 e seus incisos e parágrafos, in-

bí.í.co,

A Expressão Ministério Publico abrange

li Procuradorias de Justiça", eis que estas são órgãos de segunda instân

-cia da organização estrtural do Ministério públ1co,

A disciplina constitucional do Poder Judiciário e do

Ministério Público encontra-se minudentemente contemplada no anteprojeto

da referida Comissão •

tegralmente.

JU5TIFICATIVA

A matéria disciplinada nas seções aludidas ,cons ti tui

o_bjeto do trabalho de Subcomissão instituída especialmente para tan

to, 'denominada, aliás; Subconussâo do Poder Judiciário e do Ministério Pi!.

!J

.------_----- PI.ENÂA10/COlolI3sio/SUIlCOMlssio---- _fl C OMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

=---------------Tf:XTO!JU5TIFIC.tÇÃO-- --,

m,-------------AlJTOII
(-

"'- ------ AU10II_ - - __

§' iQ"':" Á;' s~p~~; ~i:~~d~~~i~;' R~g;~~~is de Desenvol virnento
terão um Conselho DeliberatlVo, composto dos Gover

nadares dos Esta'Cios da respectiva região e, em igual numerõ,
de Mimstros de Estada md icados pela Presidente da Repiib l i
ca, e entre suas competências estão: "

EMENDA

200113·6

CONSTITUINTE AROLOE OE OLIVEIRA

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

- O item XIV e sua letra "a", tudo do artigo 7º do anteprojeto da
Suhcomissão lI-a passa a ter a seguinte redação:

PROPOSTA DE EMENDA (aditivo-supressiva)

JUSTIFICAÇÃO:

XIV - prestar, diretamente ou mediante autorização, permissão ou

concessão;
a) os serviços de telecomunicações;

Defendemos a aplicação, nas telecomunicações, das formas de delega

ção - autorização, permissão e concessão - porque bem próprias para o caso. Tê'll as

j;elecomunicações, na forma de prestação de serviço, três dimensões: a dimensão prl

vada, a que se aplica a autorização; a dimensão pública, que se delega por meio da

=---------------Tr:xTO/"U~lTlfIC ...çio-,__~------------....,

{:J.---------------aUTOIt--------------

,-- PLU""10/CON'ssio/SUllCOt.lISsio---------__

[!1

EMENDA
200111·0

----------Pl.lNiIlIO/coulssÃo/sUBCONISSÃO _

Senador Jarbas honça1ves Passarinho

JUSTIFI CAÇIlO

O Anteprojeto da SUBCOMISSllo DOS MUNICIPIOS E REGIOES exibe, quanta a estas, louvá
vel iniciativa, ao consagrar, a nível const itucronal , as Super-intendénc ras Reglonals
de Qesenvo1vlmento (SROs). Assim procedendo', alterou, bas i ca e necesser tanence .: a R

1
1atorio Inicial da mesma subconn ssão , que havia criado Conselhos Reoiona rs de Desen-
volvimento, com excessivo espectro de atuação. -

Porém, de fonna surpreendente, no mesmo di spcs t t ivo ora comentado a partictpacâo
da União nos Conselhos Del ibere ttvos das SRDs foi excluída, passando estes coleç í a
dares super-rores a ser cons tituídos apenas pelos Governadores dos Estados laca l i za
dos na respectiva reqt ão ,

r.r---------".EMENõAM'óõY'Fte~n\1X'-------------,

Hodificar a redação da § 19 da art. 2Q da Anteprojeto da SUBCOI'ISsIIO DOS NUNICIPIOS
E REr,IOES, com a adoção da seguinte texto:

"Art. 29 -

e: COMISSÃO DE ORGANIZACÃO DO ESTADO
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concessão, e, em certos casos, pela autorização; a dimensão intermediária, é-lhe

adequada à ap~cação do instituto da permissão.

Entendemos que "prestar" é mais adequado que "explorar".
Relativamente à supressão de "nacionais, interestaduais, e interna

cionais", entendemos que:

a) há uma confusão de conceitos. Os serviços interestaduais são na
cionais também. 1\ bem da clareza, não devem conviver os dois conceitos "nacionais"
e "interestaduais". De qualquer forma, o "interestaduais" deve ser suprimido.

b) há um detalhamento desnecessário, impróprio, inadequado, impre- .
císo, confuso e até supérfluo, em se tratando de um texto normativo Constitucional.

••••• estabelecer nornas e diretrizes ~

rais relativas 0.0 desenvolvirr.en-OO urbano, em esp2,

cial sobre:

a) tran.<Jfomação da área rurul em ur-bana]

b) uso, parcelall'ento, re~embramento do ')~

lo urbano;

c) patrim5nio ambiental urbano;

a) transportes e trânsito;

e) saneamento;

f) habitnção;

g) localização das ativid~des produt~y,ae,

em especial das indústrias."

Assim, deve eaber-lhe a definição da poli

tica nacional de desenvolvimento urbano, assim como a fixação das di

retrizes gerais normativas que ~sem a discpliná-lo, com o que poderá

;nvp~p~ o nro~esso do êxodo rural e minimizar a marginalização soc~a

Não há negar a necessidade de se atrjbui~

à União a competência de orientar o desenvolvi~nto urbano no País,

tendo em vista o objetivo básico de ordenar o próprio desenvolvimento

sócio-econômico.

JUSTIFICAÇÃO~
~

Ccnstituinte AROLDE DE OLIVEIRA

COMISS~O CA ORGANIZAÇ~O DO ESTADO

~ O item XIII do artigo 7º do anteprojeto da Subcomissão lI-a terá

a seguinte redação:

XIII ~ manter, em regime de monopólio, nos termos da lei, o serviço

postal.

PROPOSTA DE EMENDA (aditivo-suoressiva)

"" TUTO/olUSTI'ICAt;ÃO-------------------,

w,...--------------AUTO"'---------------
é
1":1,...---------- .Lt:NÃ"ll)/CO ..ISS.io/$u.CO"'lllSio,-----------~

JUSTIFICAÇ~O:

Advogamos o regime de monopólio para a prestação do serviço postal,

tendo em vista que é mais uma necessidade social que uma atividade econômica.
Propomos a supressão de "O Correio Aéreo Nacional" visto que se

trata de uma instituição dentro da Força Aérea Nacional" (Ministério da Aeronáutl
ea), nada tendo a ver, com o "Correio" onde o povo posta suas cartas, suas encomen

das, vales postais, etc.•.
Com a redação que propomos, não há lugar para apor-se a oração

"vedada permissão, autorização QU concessão", porque incompatíveis com a nossa

idéia.

fi olU1'Ultt Constit=nte Hn.IO roSAS
EMENDA
200116-1

"'"'~....,.- - n:tTol.luS7J"~...t;Ãrt·_--_- . -..

Acrescente-se ao texto do Anteprojeto aprovado

pela SUBC~~SS40 DE klnITC!PIOS E REGIOES o sebu~nte:

EUO ROSAS
r-------------- AUTOIl----------------,

tJ
1":1r-"--------- 'L["'UllO/CO.,ls~io/su.CO"'lssio--------·---_,

EMENDA
200115·2

n Lei estadual estabelecer~ 03 requis~tos

mínimos de população. eleitores, aspectos st

cio-econômicos, necessidades region~s e for

ma. de conau.Ltra pr~via às ,populações diretame..:l;

te interessadas, para criação de novos Muni

e!pios, bem como sua divisão em d~stritos".

COl.íISS~O DA. ORGANIZAÇãO IX> ESTADO
,.,.., • TU'TO/JUSTlI".CAÇio-----------------,

JUS T I F I C A ç ~ O

Inclua-se no anteprojeto da Subcomissão

da muro FBDSRAL, DO DISTRITO FEDERAI. e DOS TERRITcJRIC'S, no arti[lO

que discrinar a competência da União, os ítens seguintes:

Cumpre, sobretudo, à Constituinte restabelecer,

na sua plenitude, o federalismo bras~.Leiro ,profundamente desfi&ur~

do durante o 10n30 período autorit~~o imposto à Nação pela força

das .a:t'Jnas.

••••...•..........•...........•...•................

definir B política nacional de d~

senvolvi~ento urbano e estabelecer os mecanismos vi

sando à sua execução;

"Art. . ..•....•.....•••.......•...•...
ImPõe-se, portanto, seja devolvida aos Estados a

iniciXiva de flerir autonooaaente as mut~r~as de seu peculiar LUte

resse, de natureza estritamente reeibnal, notadamente as afetas à
sua organização polít2co-admin~strativa,sem qualquer iDtierência da

Uniüo.

H4 de caber. desse modo, aos Estados. como prevê
a reuente eme .dn le.-~slar nobre cz-aa ão do l.!ull~c{\1ios •
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!J Con..CJtitUl.nte HtLIO ROSA.3 AUTOIII

llJ 2-CO:,:I3j~O DE OR:}:Jtl~AoÇ~ÔIS~~.~C:;~~~O.
EMENDA
200117·9

nia Ocidental, com sede e foro em Rio Bra~

co (AC)".

JUSTIFICP,TIVA

~T I F I C A ç ~ O

EMENDA
200120-9

A AMAZONIA OCIDENTAL formada pelos Estados do
ACRE, RONDONIA e parte do AMAZONAS, é uma re
gião que pela distância dos grandes centros PQ

pulacion~is do país, pelo isolamento qus só a
gora começa a ser diminuido pela construção de
estradas efetivamente trafegáveis, há mJito as
tá a merecer por parte da União, inversão de
recursos que realmente possibilitem seu deson
volvimento e plena integraçãosóci~economica.

Salienta-se também a localização estralégica ,
dos pontos de vista economico e de segurança 
nacional pela extensa faixa de fronteiras com
Peru e Bolivia, bem como a futura interligação
com outros países, via Oceano Pacífico, de Dn
de dista a Região apenas mil quilômetros.

r---------- PLEtu.lllo/eOlJlssÃo/suncONlssio- _

CJCOMISSflO DJ\ OI,GANIZIIÇ'flO DO ESTADO 1

li] DEPUTADO ENOC VIEIRII·

Inclua-se no Anteprojeto apr-ovado pela SIf.BCOlúI53hO DA ffiiI:;;Op

~ISTRITO FED:UAL E TEnRIT~RIOS, como um dos itens relativos à compo -

tência da u~ão, o seGUinte:

·XVIII - organizar e mantcr a Poltcia Rodovi'ria Federal co
mo Departucento de Pol{c~a Fedcral Rodov~ár~a, ~nteGrante
do I,h=st~r~o da Justiça".

Iniciou e~ 1935, nas rodovia" do ECtado do Rio de Jar~~ro,suas

atividades, a Pol:Lciu Rodov~lh~a Federal, sucedendo a ant~Ga "Pol~ 
cia de Estrada", ~n3t~tu:Lda por í/aslnngton L~z, pelo Decreto n!';clll,!;.
1'0 18.323, de 24 de julho de 1928.

Sua iroport~c~a e s~Gnificação cresceu atrav~s dos anos· com o
desenvolv~ocnto rodoviúrio brasllel.ro que conta, ~re~ente~ente, com
124.167 q~lôreetros de estradas sob a fiscal~zação da Pol{c~a ?odo 
viúria, aa.nda hoje vancu.Laô.a ao DepartaJ:lento nac~onal de Es.radas de
Rodu~emo

Tal subor~nação é, contudo, inte~racente inadequada, eis que
na sua fa3e atual a Pol{c~a Rodov~~rLa Federal estú a ~erecer ~ova

estratura a~nl.Gtrntl.vu como órG~o que ~nteGra as atl.vl.d~des do ee
gurança pil:bl~ca Jevendo, acsãra , f~ct.r COI:l. o~ de Dc!lurt=ento
e fazer p~~e do Kinistér~o da Just~ça, ao lado da Pol{c~a Federal
propr~a~ente dita.

f o que r~escreve a presente.emenda.

_____________ TfXTO/olUSTI'ICAÇÃO --,

P

r:-r--------------- Tf.:XTO/JUST1FlCAÇio----- ._--,

RUBEM BRANQUINHO
EMENDA
200118-7

r:-r--------------- TtllTO/~u$TIF1C...ÇÃO----------------_,

Suprlma-se do Anleprojeto da Subcomissão dos Estados
o Art. 25 e seus Parágrafos.

JUSTIFICATIVA

"ACRESCENTE-SE AO ART. 5º"

,,§ lº - A Assembléia Legislativa do Estado a que pertença
o Município que pleiteie sua anexação a outro Es

tado, não poderá negar autorização se o resultado'
do plebiscito realizado para tal fim obtiver r~su!

tado favorável igualou superior a dois terços dos
votantes".

Pelo artigo acima citado, ficam criados
os Estados do Tocanlins, do Triângulo, de Santa Cruz, do Mara
nhão do Sul, do Juruá e do Tapajós.

~ inegável que a atual divisão territori
al do País vem diflcultando maior desenvolvimento das Regiões
Norte e Cenlro-Oeste. Em alguns casos pela extensão de suas á
reas e em outros, pela deficiência dos meios de comunicação.

JUSTIFICATIVA
Entendemos que o espírito que norteia a convocação

da Assembléia Nacional Constituinte seja a criação de mec~

nismos legais capazes de permitir às popula9ões a correção
~e distorções em todos os níveis, sem subordiná-los a sit~

ações que embora permitam em tese o aterdimento das rein 
vindicações, enfrenta obstáculos práticamente insuperáveis.

Difícilmente, as Assembléias Legislativas,por razões

diversas, permitirão a anexação de uma parte de seu territó
rio a outro Estado por mais dificuldades que tenham de ,em'

atender a essa comunidade.
Por isso, entendemos que a vontade popular da COMUNI

OADE, seja efetivamente respeitada e dois terços é um número
que determina definitivamente qual o anseio dessa população.

No entanto, o País atravessa uma de suas
maiores crises financeiras de sua história, com sua dívida ex
terna de quase cenlo e trinta bilhões de doláres e uma dívida
interna em igual valor, além da dívida social, reclamada por
toda a sociedade brasileira.

Desse modo, torna-se inviável, no momen
to, onerar a Nação com incalculável débito com a instalaçHo e
funcionamento desses novos Eslados.

Dê-se ao art. F, inciso XX, po alinea li, passando a atual
a constituir a allnea V, do capítulo 11 a seguinte rcdaç30:

~-------------AUTOI'l--- _
RUBEM BRANQUINHO

mr----rlrI-:rC""'m-1T5Slltj:'t17\"í1~ITÃ'Wi'l!'J\'ç';'\iJDO E5TADO
C.... .llb-SU8COMISSllO DOS ESTADDS

EMENDA
200119·5

CONSTITUINTE MIIRCIO ORAGII
EMENDA
200121-7

m---------------TUTO/JU5TI'ICAliÁO--------- --,

ACRESCENTE-~E AO TEXTO DO ANTEPROJETO:
"ART. 40º - Cei complementar disporá.sobre a criação,

os recursos financeiros e as atribuições
da Companhia de Desenvolvimento da Amazo-

li) direito notarial e direito regislraI e e
molumentns renumeratórios dos atos praticados pelos respe~

tivôs serviços.
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Justi fi cativa--------

o dIreIto notar:al e o dIreIlo registra]
hoje ineqUIvocamente r8mos al~tõno~OSt mant6~ eslreltas

vinculações com o dr r e ít.o c-ivil e o d i r e í t o comercia], os
dOIS ulti~os afelos, qunndo à legislação, à cOlnpctêncld e>

clusiva da União Federal. Por consegujnte, a ~oa raz50 cs

t' a ind:car que todos esses ramos de dlreltos devão rcce
ber um único tratamento, o que só será viavel se tamb6m
for única a compelência para legislar a respeito de lais '
assuntos.

-~- --------.----.--- l'IIO/Ju'l!IrlCl,çAO • •• _

1\0 an t ep ro j e í;o da s ubcomí asiio da un í âo , ua s cr t to Fede]-al e 'l'er
ritórios, dê-se ao I\rt. - 39 a seguinte redação:

I\rt. 39 - lncl uem-se en tre os bens da UnIão Federal:

I - as terras devolutas ~nd~spensáveIs ao desenvolv~mento

e à segurança naCIonais, assim declaradas em lei;

Indentica 6 a situação dos emolumentos ren~

meratórios dos atos praticados pelos serviços notariais e
registrais, que devem ser cotados segundo um critério fe
deral

11 - os lagos e quaisquer correntes cl'5.gUil em terreno de

seu dominio, ou que banhem maa s de um Estado, consti

tuam lJ.rnites com outros países ou que se eslendam a

territórios estrangeJ.ros;

111 - as ilhas cceârucas e as f Luvaa í s e Lacus t re s em águas
de seu domínio, dCl;tro da Ca).>..« de Lron ce a r a , confor

me definida em le~;

IV - o espaço aéreo;

IX - as terras ocupadas pelos iJld10S, que ,dclcls Lcn-iío pos

se permanente e usufruLo exclusivo das rJ.tjuc.las natu

rais do solo;

V - a pLa Laforma con tinen lal;

Parágrafo ....•• - As praias banhadas pelo mar to r r a t.or i.a I e água.
interiores n3.o são auacct.Lve a s de uso d í scr í.nu,

nado, salvo por conven~êncJ.a da proteção ambi

ental, ou da scquranç..l da nação, do i nd av Lduo ,

de bens e serviços públ~cos.

XI - os que atualmente lhe pertencem.

VIr - os recursos minera15 do subsolo;

VIrI - as cavidades natural." subterr5neá,s, assim como os si::"

tios a rqueo Lôq a co s , pré-lllstór~cos e os espeleolóyi

cos do subsolo;

x - as terras banh ...rcla s pelo mur territorli1l e po l a s :"H.JUc1.S

interiores; e

VI - o mar territorial;
EMENDA
200122-5

,
J

INCLUIR AONDE COUBER:

Art •... - Qualquer região metropolitana cuja população superar 5,i

Jhões de habitantes deverá,no prazo e na forma previstos em lei,ser
transformada em ESTADO.

JUSTIFICAÇAO:

O poder de polarização das regiões metropolitanas tem
sido de tal forma que termina por concentrar os recursos estaduals.

A parlir de um certa d~mensão,que estImamos de 5 mllhõ~s

de habitantes a graviade dos problemas sociais advindos da aglor.c:a
ção termina por sobre -concentrar recurso- e preocupações. A regiÊ~

metropolitana em si,pelas divergências municipais,a partir desle pon-,
to não é capaz de enfrentar tais problemas.

CES4R M.UA

cr---------- PLEHARIO/c.Ol.llSSÃO/SUBCOIlISSÃO-'----- _

P? CaMrSSA~ 11 - (Sub= dos Estados) ~
1':"1----------------TEUOIJOSTlfICAÇÃO--------·-----

JUSTIFICAÇAQ

""' TEXTO/JUSTll'lCAÇÃO I

m;--------------AUTOR---------------,

ê
,.,-r---------- PLEHAR10/COU:ISSÃO/SUDCOIIISSÃO

t};2MlSSAO II - (Sub= dos Municípios)

EMENDA
200123·3

Numa conJuntura internacional e nac~onal caracterizada pelos co~

flitos de interesse, há a necessidade de o texto constItucional con
ter dispOSItivos que resguardem a integridade do patrimônio naCIO

na l., E essencial que a f aa.xe mar Ltn.ma se constitua porção deste P2,
t.r z.mônLo com vistas a peruutir sua ut i La aaçâo racional e exclusiva 

mente segundo os .i.n t.e re s se s da Nação brasileiru.

INCLUIR AONDE COUBER:

Art ... - Nenhum município poderá ter população superior a 1 milhão

de habitantes.
§ único:Lei definirá as condições e prazos para a trans

formação definida neste artigo.

JUSTIFICAçlJe:

Por outro lad9, o texto da nova constituição, no que se referir
à plataforma continental, mar terrItorial e mar pa t.ramonLeL, não de
verá contrariar o que fo~ definido na Convenção-das Nações Unidas s!:?
bre o DireIto do Mar, após vár~os anos de debatés, reun~ndo mais de

100 paises.

O Brasil está em vias de ratificação da Convenção, dependendo ap~

nas de sua aprovação pelo Senado Fedoral.

~
~

----- 1[1I10/JU51IncAçÃo-------- ._~ .

Art. 79 - Compete a Uniiío Federal:

.!. Ao an t.epro j e Lo da Subcomissão da Uni5.o, DJ.strlto Federal e 'l'erritó

rios dê-se ao arL. 79 a seguinLe redaçâo i

Os Municipios com grande população tornam-se de difícil

adinistração,além de restringir o contacto e a participação das co-o
munidade~. Ademais geram um desaquiLibrio político entre tais metró

poles e seus Estados.
Em função de tais aspectos,entendemos,como já o fazem os

países desenvolvidos,ser necess'ri3 a sua subdivisão.
Os argumen~os relativos a continuidade territorial não se

aplicam já que o mesmo acontece nas regiões metropolitanas.
Convergentement~ encaminhamos proposta à sub-comissão dos

Estados acerca da transformação de regiões met~opolitanas sobre

aglomeradas em Estados.
I manter relações com J::staclos e s t r anqe ar'os , celebrar tr.!!

t.ados a convenções sobre u1üLér1i1 de nn Luro zn 1l1terna

c.í onu L, pa r t Lcf par de orgilnl.ZaçÕes a.n ue rnac í on a í s s
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me La Lur

l'rofi~

compotê!!

COHcl'didos

sões;

JII) Jazidas, minas, ouL r os, recursos mí nor a í s :o

gia; potenciais de C!JtC'rgÍi:.l h.ld r âuLr ca , boiu iH.. ':>J.1lI o r'o

glJl\C do seu aproVCJ.tilll~:lJtO"c oxpLo.raç âoj

n) recursos naturais,·vlvos ou não, das águas ao mar ter
r í.tor i a L e pa t r i.mou í a L, f LuvLuas e lacustres do solo
e subsolo. dessas águas;

o} fll1ciouülldüde, cidaclullia c t1üturulizüÇ"do;
p) populações ~nc1íyelH\5;

q) emigrilção, iJrligrilção, entrada, extradição e eX[Julsão
ele estrangeiros;

r) cond.í.çóe s de ctlpac~utltlt) par!.l o exor c Lc í o du s

s) h Lq a e no e segurançn do tri:IJJalho;

t) símbolos nacionals;

u) u. faixa ele íronLc.1ras c no longo do 1II11r tcrrl.torJül c

5yuas Lu eer-Lozc s , v í suuuo o dc s cnvo Lv r raon tio c n dcLouu

do pa t r i.môn í o nacLouaL, a navegação c o meio WlIUlCIlLc;

v) organizdç;;o ]utlicJ5riil elo Ninlstúrlo PúbliCO do OiS

trito Federal e dos 'í'c r r r Lô r a.o s r organizução aduu n í s

trativa ~os TerritórlOS;

x) s Ls coma cstatíselco e curl:ôyr5íico nuc i.onní.s r

z) condições ue exercício do elireito de reunião;
proteção do melO umbionte;

outras llml:êrias necessárias ao exercício da

cia legislat1va e elos poderes que lhe siio
nesta cOllsLituição.

ab)

na)

XIV - manter o serviço postal;

II - declarar a guerra e celcbrnr a paz;

XII - p l ano j a r e promover o de sonvo Lví.mcnt.o nacronu I , OtlV1

dos os Estados e os órgüos regl0na1s J.nLeressaclosi

XIII - estabelecer os planos nacionais de va açâo , t r an spor ces ,
hab1tação e 1nformáLica;

VIr - au t.oz-a z.ar e f~sca.lJ.zilr a produção e a comercJ.all.zação

de mater1al de emprêgo mi11tar, armas e explos1vos;

XI - fiscalizar as operações de créd1to, de capitalização

e de seguros;

v - planeJar c promover a segurança naclonul;

VI conceder permissão, nos casos prevl.stos em le1. cOl11pl~

montar, para que í o rç a s e s t r anqo a r a s tranSJ.Lcm pe Lo

território JlilCJ.OI1ilJ ou nele perllldl1Cçam tClIlpornrl.amcn

te;

111 - o r qan a zu r , p r epe ru r e elllpn:~giJr as rorças. Artuado s r

>;. - emitir moeda;

VIII - organizar e maflter a Policia Federal;

IX - exercer a class1ficação de tliversões púb11cas;

IV - decretar o estado de sitio, a 1ntervenção federal e

as medidas de emergência;

XV - c~plorar, dirctalllellte ou IlIeelJ "fi Le au t o r r an çno
SllO:

brils I 1p J ro';

aerocspa-

ser•
IlUCl.9.

explici cada ,
Além uu oryan~zação e do prcpnro,aí embULiuo os progrül11<ls de

treinamento, de reequipamento, de desenvolv11l1ento tecnolú~1~0, etc,
deve caber-lhe, também, a faculdauc exclusiva elo cllIprêgo das ['orças
i\I:madas no cnso de conflito externo ou de grave perLuudçüO da ordem

interna, dou cro dos Luní t es da lei.
1\0 auaLas a r o a spe ct;o do r cqu í s xçâo de Lclis c scrv 1..1"';05 tOE

nau-se transparente que a expressão ulllol)l.lizéJç5~ nuc í ona L" pos s u 1 UIIla..

ma~or abri:\n<J~l\cia Já que. e.nvolve. todo o nnpoc Eo da tição que o PaIs

adota para enfrentar as adversidades de uma ameaça exLerna.
O meio ambí.cnbe , certmllenLc, será a qz aude proocupaçâo da II~

lRauiduuc, nas próximos décadas. C; de bom ulviLre que fique na esfera

da Unlão a compe cênc i a para Lcq í.s Lar sobre d proLeçiío <lo ruoi o illllbie!.!.

te, unia Vez lJue por o s s a formil evita-t,c que os Bslr.ldos l! [iUIIJcílJ~OS

ado t our Lcq r v.Laçjic contrdria nos a.ut.cro s so s da Naç:5.o COlHO um Lodo. I;~

te 6 o cn so , por oxotupLo , da lC~jJ 51 <It~:to ro r c r cu t o fi proLl'c~·;to ceJlltrn

ruídos )JdS iíredS de cn Lorno dos aoroporcos , cabellClu J ulILiio I (,'t( j slar

sobre a matGriil.
QULlllto fi Ml\lUNlIl\ Hl.;lU;l\U'J'E quo LL'I11 -Lmpor Lâuc Lc Lund.uuc-u t.u L P::!.l

ra O pouer NariLilllo (enLre cujos com[Jonentes está n Narlnhil de Guer

ra), há IlcccssjtlacJc do Qsseyurilr-lhe cOlld~ções de 5ubrevJvênc.Lil Hum

mercado a Ltamcnt,c compo t I t í vo c qcnu i.u.uucut,o nuc i ou.i L, HeCUt"hOS (JOl1tl~

ráveis despendidos em fretes mar It.Lmos s50 drenados pa r a o J.:xterior.
O assunto é tão importante que as Con[erullCl<.lS Ln t.c r unc i oun r a de r'r.s.

tes estipulam os percentuais de carga que devam ser transportados nos
JlaVlO.s dos pilíscs ~lllporLildorcs{c:-:porL<:1Llorosno comúrcJo lnliJternl, e

nos uaqueles de terceira banueira.
l\ lllilIJuLcnç50 UiJS ll-nitan de clIbolaljelll tem HlqUl J i(~.I(';'o c~ntr~

tégica IllUito y:rande para o País o, COIUO {,'ssa lluvc~a~"ii.o Sl" realiza cu

tre portos nacionais, não há razão que Justifique, a 1150 ser em conui

ções excepcionais e ntcndendo exclusivamente nos ..intcrcsscs brilsilci

ros, que St1ju aberta n lluvios de oul:ros puísas.

J US'uFlcJlçiio
h União, COIltO pessoa do lJiraiLo Público que reprcscnlu a. re

deraç50 brus~lcira e que pa1ra sobre os illtcrcsses loculiz<ldos c set2

riais de Bslados e 'l'erritórios, deve compelir Q parcela iua i o r d.i ra,!

ponsabr Ld dadc quunLo às ações relütivns ao i!l:Jr.lJllorilJllcnLo d a s condi

ções de vlda do povo, na busca da renlizaçi:io elo belll COIllUIll dell}rO de

um ambiente de tranquiliua<le e }lUz soe i a L 1\ União, po r t au t.o, deverão

ser alocados 11lstrumenLos que Lor ncm facLivel ° a Lí nq unun t,o de tais

obJctJ.vos.
Venuo, também, sob tal ontoque é ÓbV10 que a aoqu r auç a

JlaI deve ser de sua cOlllpctêncid c, purLi:lIlLo, Lul iJ.sberLlV<.1 u~vo

COIICCSnu

a) os servlços de telecOIIIU'llCações;

bl os serviços e instalaç.ães de energ1a eléLr1ed de 'lua!.

quer oriyelll ou l1tlLurcz ü , excelo o élprOVCl.talllcllto ele

ener q i a hidr5ulica de po.LUIICiu reduzida c, ('111 qualquer

caso, a ctlptaçáo de cllerg~l:l solar;

c) a n[lvcg~lção ncrocHpücÍal c a util17ilÇJ.O da lllfrltr!stru

ra acrOl)Ortu~r1Q c de proLQç~o ao v~o;

u) o transporte aquava â r i.o entre porto-.

~E?~,lLeirü~ ~~c~olh.lis ou quo LrüllSpollilt.l OH Li mr Lcr. do
Bs t ado ou do 'í'e r r 1. Lór 1.0;

e ) os servl.çOS e ~lJsLulaç'õeb de energltl JlUclC'1J- d o
~ ~. llua~.

quer nC:1tu.l:CZui

JIIilJl ter cooperação QCOJlÔlfllCa I ndlllinis Ern tJ. VU, r 1 u.urco 1 r a

C cultural COlll os ~sLados Q ouLr~s PCSSOllS jurIllic~b de
c1ireito púbLlCO Lnbe r no r

celebrar CUllVUI1JO o acordo IJiU·u cxecuç~ío do Lu r s U s o r v L

ços federais;

orqam.ztrr c man ce r o Podo r .Jud i c í Iir i o e o f4l111sLérlo [lu
blico do ua s r r Lc.o l."edert\l c dos 'l'crrJ t.ô r a o s r

orgünizur e man ter os serviços e a s 1.n5t~ t.u i çôus of.i.caa.is

de estaListiea, geografia e carLograf1a;
conceder anistiui

organizar o sistema nacional de defesa CiVll;
legislar sobre:

a) direl.to cJ.vl.l, comercial, pcnal, processual, ele1.t.9.

ral, lIIurít:1.1II0, uorocspac.ru L e do t r abcLhoj noruras g~

rais de direlto tributário;

b) defesa CiVll, defesa Lerrltorlal e defesa
cial;

c) orgill11.Zaçü'o e Eu ncLou.uuon Lo dos sorv rço s íeUCrd!c,;

el) mobilização naclonal;
e) desapropriação;

f) 5guub, tcleCOutUllicilCç'Õ~S, l n l o rmfi t j Cal, 5CLV1ÇU 1'0::>1.(\1,

energia e Iê t r í.ca , térllllc(l, nucLoa r ou qualquer outra;

g) Sl.stCJllél monetário e de 1'led.Ldas, tILulo e Cjaral1Li..! de!

metais;

11) polItica de crú,hto, c:im1Jio o trall.sforüncia de valo

res para fora do País; comércl.o exterl.or c ~nlcrcst~

dual;

i) a ndvegação maríLimd, fluvial e lacustre;
J) o rcyil11C: de porLos;

1) Lr:ilIs~Lo e trúfcyo J Ill.crl!s Lilduül c rodovJ as [~L1crltLS;

XIX -

XVll -

XVI -

XX 

XXI 

XXI! -

XVIII -
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W--------------AUTOttr: Constituinte JOS~ THOMAZ NONO

mr---------- PU:NAR10/CONI5SÃo/sUDCOMISSÃOC- COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

EMENDA
200126-8

Dê-se ao item 11 do art. 6º a seguinte
redação:

=----------------TEI(TO!JUSflfICAÇÃO------ -,

EMENDA ao ~.19, Item V,o do art. 99 do Anteprojeto da SUBCOMISSÃO
DOS MUNICfpIOS E REGIOES

11 - imunIdade e inviolabIlidade de mandato dos
Vereadores no territórIo do Estado a que pertence o município.

Sala das Sessões, 01 de JU~hD de 1987

J

J;,~/J
Deput2do~-5~A0RA
~ (/

o item V, § 19, do art. 99, passa a ter a seguinte redação:

v - concessão de licença para localização, abertura, fu~

cionamento de' estabelecimentos industriais, corner-ca.aLs e de servi:

cos , inclusive postos revendedores de derivados de petróleo e ál
cool etílico hidratado combustível, "bem como a fixação de horário
de funcionamento, respeitada a competência da União ou do EstaGo,
quando for O caso.

JUSTIFICAÇÃO

Constituinte NLlscn Glbson

r:'l---------- l>U:NÂIUO/CO/,lIS:;:;..o/sllncolllll'lÃO- ",

COMISSÃO DE ORC~1I41~~O D0 ESTADO

EMENDA
200128-4

"'---------------_tE:XTO/JUSTIFICA,.io --,

DOS MlmIC!PIOS E REGIÕES um PARÂGRAFO ONICO, com a seguinte I

redação

fazer uma tal distribuição de rendas que permita a todas as esf~

ras de poder uma atuação dLgna e profIcua.

EMENDA
200129·2

ANTEPROJETO DA SUDCOMIssfo

I~WOSTO TERRITORInL RURAL. Precisamos /

Constituinte Nilson Gibson

Justijõicativa

~cFescente-se ao art. 20 , do ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO

§ 49 - O Imposto Territorial Rural é arrecadado pelo

Município •

Acrescente-se ao art. 23 do

MUNICípIOS E REGIÕES , UM PARáGRAFO , com a seguinte ~edação

rios com esse tribuno

2 necessário que se;am feitas mudanças de crité

rios atuais para que os MunicIpios sejam os grandes beneíiciá

oos

A presente emenda tem por objetivo incluir, de forma e~

plícita, na compet~ncia privativa dos Municípios a concessão de li:
cença para localização, abertura e funcionamento de postos revend~

dores de derivados de petróleo e álcool etílico hidratado combusti
velo

Se bem que, de forma residual, essa atribuição ainda peE
tença às autoridades municipais, na realidade ela perdeu o caráter

privativo. Em função da crise do petróleo, em meados da década de
70, o Governo Federal avocou a si o poder de decidir sobre a mat§
ria, com base na prerrogativa concedida ao Conselho Nacional do P~

tróleo (CNP), pela Lei n9 2004, de 1953, de "superintender as medi:

das concernentes ao abastecimento nacional de petróleo" Cart. 39).
Verificou-se, poste~iormente, que o un1CO instrumento

eficaz de redução do consumo de combustível se';ia uma adequada po

lítica de preços. Não obstante, permaneceu o CNP com a incumbênci~
do control; burorrático centralizador e ineficaz.

A matéria, pela sua natureza, é nitidamente de competê.!l
cia municip~l, uma vez que interessa tão-somente às normas de z~

neamento local. Aliás, anSes da referida centralização, a abertura
e funcionamento de postos revendedores dependia exclusivamente de
autorização do Município interessado.

Além de inócua, a centralização, neste caso, traz indese
jáveis con~equências administrativas e econômicas. Primeiro, sobr~

carrega o CNP, desviando-o da sua fu~ção mais nobre, que é a de óE
gão formulador de políticas. Segundo, enseja a formação de verd~

deiros cartórios~ que impedem o ingresso de novos concorrentes e
se colocam na posição de árb~tros das conveniências do setor. TeE
ceiro, prejudica, os consumidores, na medida em que a limitação à
abertura de po s tros , em algumas regiões, obrig.a ao deslocamento de
veículos até regiões distantes em busca de abastecimento. O mesmo

se aplica à questão dÕ horário de funcionamento dos postos.
Finalmente, é prejudicado o próprio Município, que se ve

~rivado da normal ampliação de um setor dinâmico e gerador de e~

preg9 e de receitas financeiras.

A descentralização administr~tiva - pressuposto do revi:

goramento da Federação e da agilização da máquina administrativa 

implica em atribuir à autoridade local competência específica e e~

clusiva para regular matérias que são do seu peculiar interesse.

CInL PARA AS DIFERENTES P.EGIÕES DO PAís E PARA AS liREAS HETRQ

POLITANAS OBJETIVANDO A PROl.IOÇÃO DE Ul-IA pOLíTICA DE DESENVOLVI

~!EN'l.'O URBANO QUE PRIVILEGIE AS CAIIJ\DAS DE ~!1\IS BAJXA rumDA E

PREVEJA ~ONDIÇÕES ADEQYADAS DE SnNEA}IENTO BAsrco, T~lspOnTES,

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO POPULAR E DE~!1\IS EQUIP~

~IENTOS SOCIAIS "E" URBANOS •

tJ Depu t ado ....:::J:::.E:::.S:::.U-=S~T:::.A:::.J:.:.R:::.A.:- .J

"' TtXTO/JUSTlFIC4ÇÃQ _

Emenda ao Anteprojeto
Municípios e Regiões

EMENDA
200127-6

PARAGR1>-FO úNICO LEI ESPECIAL ESTABELECERÁ PLANO ESP~
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Justificativa As medidas ora propostas buscam essa compatibili-

zação~e querem material~zar uma resposta concreta do governo bra

sile~ro ao desafio do desenvolvimento harmônico da Amazôn~a.t preciso fixar o homem à terra e oferecer aos

habitantes marginalizados das grandes metrópoles condições d!
c

gnas e humanas' de sobrevivência. Isso somente sexn possível

co~ a elaboração de um grande plano nacional, para cada um dc~

ses setores.

------~---

CJSENADOR CONSTITUINTE ALUIZIO BEZERRA

r---------- 'LENAJUo/cO"'15:lio/.uacOlllssio,-----------

fJCOMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

EMENDA
200131-4

"" TExTot.lUSTI'ICAÇÃO-----------------,

~ TEXTO/oIUSTI'ICAÇio-------------------,
"" AUTOIl---------------,

---, 'LINÃ'UO/COWIS'slo/suacOulasÃO-----------

tco~issão de Organização do Estado

EMENDA
20013().6

segu~nte redação:

ANTEPROJETO DOS ESTADOS - II-b

Dê-se ao item IV do art. 25 do Anteprojeto a

Anteprojeto dos Municípios e Reg~ões lI-C.

Inclua-se no capítulo lI, das Reg~ões de Desenvol-

vimento Econômico o seguinte artigo 49, renumerando-se os seguin-

teso

Art. 49 - A Amazônia é um patrimôn~o ecológico n~

cional. O se~'processo de desenvolv~mento socioeconômico será sus-

tentado, de forma conciliadora, com a necessária preserva9ão.

Parágrafo único. A lei criará conselho de defesa e

desenvolvimento da Amazônia, adotando os seguintes princípios e

normas:

I - produção, organização e difusão do
conhecimento dos potenciais e dos proble

mas da Amazônia;

,lI - elaboração de planos e projetos de

desenvolvime(nto da Amazônia;

III' - consultoria a entidades públicas ou
privadas em assuntos vinculados à Amazô

nia;

IV- defesa intransigente do patrimôn~o e

colôgico e cultural da Amazônia, através
da coordenação dos organismos de vig~Lân

cia e fiscalização atuantes na região.'

JUSTIFICAÇÃO

o processo de desenvolvimento ac~lerado, ocupando

as novas fronteiras nac~onais e interiorizando o progresso, alca~

çaram inexoravelmente a Amazônia.

As modernas tecnologias dos veículos de tração e

transporte, dos herbicidas e agrotóxicos têm sido as pontas de

lanças da penetração colonizadora.

As desorientadas ondas de migração interna do Br~

sil buscam na Amazônia espaço e vida, oportunidade e progresso

As.empresas nac20pais e estrangeiras levam para a Amazônia a Tec-

nologia e o progresso, deixam'na esteira, frequentemente, a morte

e a devastação.

t preciso coordenar, orientar e yigiar esse pro-

cesso de colonização.

g preciso conjugar com lucidez e conhecimento a

preservação do santuário ecológico com os potenciais econômicos

do" território.

Art. IV - Do Juruá, com o desmembramento das
áreas dos Estados fo acre e do Amazonas abrangidos pelos municí

pios de Fe1jó, tarauacá, Jordão, Mário Lobão, Marechal Thaumatur
go, Mâncio L~ma e Cruze~ro do Sul, do Estado do Acre e os Municí

pios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamim Constant, Carauari, Ei

runepé, Envira, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Jutaí, ?ão Paulo de Oli
vença, Tabatinga, no Estado do Amazonas, tendo a Cidade de Cruzei
ro do Sul como capital.

JUSTIFICATIVA

Historicamente, o~ municípios, tanto no Estado
do Acre como no Estado do Amazonas, estão situados às margens das

mesmas vias naturais de acesso e comunicação, ou seja, do próprio

rio Amazonas, ou dos seus afluentes pela margem dire~ta, que cor

rem na direção do sul para o norte e às vezes do sudoeste para nOE
deste e desaguam, finalmente, no grande caudal, o rio Amazonas.

Desses, destaca-se como o ,maior afluente pela

margem direite, em cujo vale situa-se o maior número de municípios,

tanto no Estado do Amazonas como no Estado do Acre, e que dá nome

ao novo Estado.

Os municIpios do Estado do Acre não possuem n~

nhuma via de transporte terrestre ou fluvial com a capital do Esta

do, Rio Branco, daí, porque as relações econômicas entre o centro
administrativo acreano e os municípios só tratamento administrati

vo para essa mesma região geo-eccnômica que se materializa, hoje ,
no projeto do Estado do Alto Juruá.

Os juruaenses sejam do Amazonas ou do Acre es

tão ligados desde o início do século através de atividades econômi
cas extrat~vistas, bem como por laços familiares e culturais, fato

que explica a existência de verdadeiros bairros na capital amaz2

nense formados por acreanos vindos dos municípios do Estado do A

cre.

Com relaç~o à indicação da cidade de Cruzeiro

do Sul para capital do Estado está desprovida de qualquer espírito
bairrista ou regionalista, mas o objetivo dessa localização da se
de do novo Estado obedece a determinados indicadores que serão ex

tremamente benéficos para o desenvolvimento do futuro Estado.

19 - As lições que temos, com relação ao dese~

volvimento das cidades ribeirinhas, são de que o progresso sobe o
rio, até a sede principal, lia motor", e para as que se situam mais

acima, na remou.

29 - Para que se assegure o desenvolvimento haE

monioso das cidades que se encontram no novo Estado, situados à maE
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m----------------TUTO/olusTlrlcAçÃo--- --,

39 - Cruzeiro do Sul possui infraestrutura de transporte aéreo,
telecomunicações, energia e serviços públicos em condições de abrigar a sede do
futuro Governo do novo Estado e, por outro lado, fica no centro geo-econõmico Bra
sil/Peru de onde poder-se-á adm~nistrar o intercâmbio comercial, técnico, cientÍfi
co, turístico e cultural com as vizinhas cidades peruanas de Cantamana e Pucalpa,
um corredor de exportação e importação, em benefício do conjunto do novo Estado qu
se dará através da 11gação !,odofluvla1, Cruzeiro do Sul - Contamana - Pucalpa 
Iquí tos , bem como através de aeronaves que utilizarão os aeroportos internacionais
de Cruze rro do Sul, Pucalpa e Iqui tcs ,

Esses indicadores nos parecem suficientes para fundamentar a for
mação do novo Estado, baseado nos elementos fundament.a as que são, em princípio, as
vias naturais de transporte e comunicação já existentes na região, a razão primei
ra da delimitação da nova região geo-econômica e administrativa.

Entendemos tambêm que a localização da sede deve obedecer funda-s
mentos que contribuam para o desenvolvimento econêmico da futura unidade federada.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DÓ ESTADO

EMENDA
200133·1

Senador Constituinte JUTAHY Ml\GALlll\ES
f:r-------------- auTO"

r.l---------- PLUÁIUO/COloll'lio/auaeo.. lolio ,

39 - Cruzeiro do Sul possui infraestrutura de

transporte aéreo, telecomunicações, energia e serviços públicos em

9çndiçõe~ de,abrigar a sede do ~uturo Governo -do novo Estado e, por
outro lado, f~ca.no centro geo-econômico Brasil/Peru de onde poder
se-á administrar o intercâmbio comercial, técnico, científ~co, tu

rístico e cultural com as vizinhas cidades peruanas de Cantamana e
Pucalpa, um corredor de exportação e importação, em benefício do
conjunto do novo Estado que se darã através da ligação rodofluvial,

Cruzeiro do Sul - contamana-Pucalpa - Iquitos, bem como através de
aerona~es que utiliza~ão os aeroportos internacionais de Cruzeiro

do Sul, Pucalpa e Iquitos.

gem da sua principal via de navegação, o rio Juruá - do médio ao al
to rio - a posição geográfica do novo Estado pode contribuir decis~

vamente para o'desenvolvimento conjunto de toda a região, razão pOE
que com esse objetivo propomos através dessa emenda a sede no novo
Estado em Cruzeiro do Sul, Uma vez que todas as embarcações em via

gem a capital do Estado passarão obrigatóriamente pela maioria dos
outros mun1cípios, que, no caso, situam-se no rio Juruã, o mesmo se

dando com a movimentação de aeronaves.

Esses indicadores nos parecem suficientes para
fundamentar a formação do novo Estado, baseado nos elementos funda
mentais que são, em pr~ncípio, as vias natura~s de transporte e co

municaçâo já existente na região, a razão primeira da delimitação
da nova região geo-econômica e administrativa.

Suprimam-se os arts. 25, 27, 26, 29, 30, 31 e 32

das Disposiçôes Transitórias e Finais;

Inc]ua-se:

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Entendemos, também, que a localização da sede
deve obedecer a fundamentos que contribuam para o desenvolvimento ~

conômico da futura unidade federada.

Art. O Poder Executivo criará a Comissão de Redi
visáo Territorial do PaIs, que contará obrigatoriamente com um repr~

sentante do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, para, no
pra zo de 160 (cento e oitenta) dias da promulgação desta Constitui

ção, encaminhar proposta de redivisão territorial do País ao Congre~

so Nacional.

JUS T I F I C A ç A O

= n:xTo/olUSl"I'ICAÇÃO ....,

Acrescente-se ao art. 25 o seguinte item VII:
VII - Do Alto Juruá, com o desmembramento das áreas dos Estados

do Acre e do Amazonas ab rangados pelos municípios de Feijó, Tarauacã, Jordão, Má
rio Lobão, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul e Benjamin Constant
do Estado do Acre, e os Municípios de Eirunepé, Envira e Ipixuna do Estado do Ama
zonas, tendo a cidade de Cruzeiro do Sul Como Capital.

~,

~

Senador Constituinte JUTAHY MAGALHÃES

Transitórias do
giões':

"Art. - A União despenderã, anualmente, quantia

nao inferior a três por cento da sua receita tributária durante,

A questão da redivisão territorial do País envolve

critérios muito complexos de natureza política, histórico-genética,
técnico-econômica e geográfica. Envolve, também, uma análise mais
aprofundada, sob todos estes pontos de vista, da experiência poste

rior a 1937 da criaçáo de TERRITÓRIOS FEDERAIS. Em algums casos, c2
mo a transformação do Amapá e Roraima em Estados e, eventua~mente,

algum caso regional isolado, é ~ossivel que já se tenha acumulado i~

formaçôes suficientes para amadurecer um posicionamento sereno e ju~

to. M~s, decididamente, não há, ainda, um acervo de referenciais téc
nicos indispensável â consumaçáo, pela Constituinte, do ~rocesso de 
redivisão territorial do País.

Nada ternos em contrário à criação de novos Estados,

a partir do desmembramento dos existentes, desde que tal procedimento

venha ao encontro das aspirações por um nível mais alto de desenvol
vimento e ~ntegração nacional das comunidades atingidas. Mas os Esta
dos membros da Federação não sáo recortes arbitrários sobre o terri:

tório. são expressões sintéticas de uma cultura, de um modo de vida e
de tradições de luta. Devem, pois, serem constituídos obedecendo, sem
pre, ã esta dinâmica de- promoção do desenvolvimehto econômico cons-o, -
lidaçáo das instituições democráticas e fortalecimento do princípio
federativo. Jamais como expressões de ambições localizadas. Há que se

atentar, mesmo nos países d~ Europa Ocidental,que os enclaves "nacio
nalistas", com forte resistência aos governos centrais, têm se consti
tuido em grave problema político e militar. -

r,r----------------nxTo/olusrlPICAÇio--- -,

Inclua-se o seguinte dispositivo nas Disposições
Anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e Re~

r.1---------- 'Ll'NAIlIO/ÇO"'IUio/.U.CO.."sÃo ......,

COMISSÃO OA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

EMENDA
200132·2

Historicamente, os municípios, tanto no Estado do Acre como no E,!
tado do Amazonas, estão situados às-margens das mesmas vias naturais de acesso e co
muni cação que correm na direção da sul para o norte e às vezes do sudoeste para nor
deste e desaguam, finalmente, no grande caudal, o rio An:azonas. -

Desses, destaca-se como maior afluente pela margem d~reita, em cu
jo vale situa-se o de maior número de municípios, tanto no Estado do Amazonas coma
no Es tado do Acre, e que dá nome ao novo ts t ado ,

Os municípios do Estado do Acre situados no Vale do Juruã não po s
suem nenhuma via de transporte terrestre ou fluvial com a capital do Estado, Rio 
Branco, daí, porque, as relações econômicas entre o centro administrativo acreano
e os municípios do' vale do Juruá são inexistentes.

Entretanto, os municípios ribeirinhos, do Juruã e~seus afluentes,
sejam no Estado do Ama2tqnas ou do Acre, estão interligados por essa via natural do
transporte e comunicação. fato esae que, por si só, recomenda dar um só tratamento
administrativo para essa mesma região geo-econõmica. que se materializa, hoje, no
projeto do Estado do Alto Juruá.

Os Juruaenses sejam do Amazonas ou do Acre estão ligados desde o
início do século através de atividades econêmicas extrativistas, bem como por laços
familiares e culturais, fato que explica a existência de verdadeiros bairros na ca
pital amazonense formados por acreanos vindos dos municípios do Estado do Acre.

Com relação ã indicacão da cidade de Cruzeiro do Sul para capital
do Estado está desprovida de qualquer espírito bairrista ou regionalista, mas o ob
jetivo dessa localização da sede do novo Estado obedece a determinados indicadores
que serão extremamente benéficos para o desenvolvimento do futuro Estado.

.19 - As lições que temos, com relacão ao desenvolvimento das ci
dades ribeirinhas, são de que o progresso sobe o rio, até a sede principal, "a mo
tor", para as que se situam mais acima, lia remo"!

29 - Para que Se assegure o desenvolvimento ~armonioso das cida
des que se encontram no novo Estado, situados ã margem da sua principal via de na-

vegação, o rio Juruâ - do médio ao aI to rio - a posição geogrâfica do novo Estado
pode contribuir decisivamente para o desenvolvimento conjunto de toda a região, r~

zão porque com esse objetivo propomos através dessa emenda a sede no novo Estado
em Cruzeiro do êu L, uma vez que todas as embarcações em viagem a capital do Estado
passa.rão obrigatoriamente pela maioria dos outros municípios t que, no caso. situam
se no rio Juruá, o mesmo se dando com a movimentacão de aeronaves.

tJ SENADOR ALUIZIO BEZERRA

r:-r---------- ~Lt':HuIO/eoJl":l;.o/IlUllc:OUI!l5ÃO ......,l:COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
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JUS T I F I C A T I V A

Suprima-se o art. 32, Capítulo n,e seus parágrafos:

= TUTOI"uSTIF.CAÇÃO -,

EMENDA
200135-7]

DEPUTADO LUIZ VIANA NETO

tJillm"5A(jº1f0RGAi'l1LAÇArt'5tl'~li.tfrj/,""O""iO
SUBCOMISSAO DOS ESTADOS

(i);------------- AUTOR

ê
pelo menos, vinte ~nos consecutivos, na execução de programa hí
drico para a região do Polígono das Secas, que promova irrigação,
poços artesianos e tubulares, aguadas e pequenos açudes,l pereni
zação e navegabilidade de rios.

parágrafo único - Lei Complementar disporá ~obre

a elaboração, aprovação, execução e controle do programa a que
se refere este artigo, podendo regular a adesão de Estados e Mu
nicípios beneficiários da valorização econômica empreendida, bem
como fixar-lhes contrapartidas finan:eiras e administrativas."

EMENDA
200137-3

~
~

GibsonNilsonConstituinte

iirea
t

DE

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CONSTITUINTE ALOO ARANTES

Muni dpios da

EMENDA

politano • Portanto, nada mais justo que os candidatos a Pre -

mentos de Municípios para integrar a organização, o planejamento,

a. protl"ratraçao e a execução de funções públicas de interes&e metr.2.

Suprimam-se os artigos 32 e seu parágrafo único e 33 e seu pará
grafo único das Disposiçôes Transitórias do anteprojeto da Subcomis
são da União, Distrito Federal e Territórios, e incluam-se os seguin
tes artigos:

rea

§ 49 - A obrigatoriedade de domicílio eleitoral na

Região Metropolitana para os candidatos à

Prefeitos e Vice-Prefeitos por prazo dei

um ano, em qualquer dos Municípios da á-

suncoarssxo DOS MUNICípIOS E REGIÔES ,o segui!!.

te parágrafo

Acrescente-se ao art. 22, do anteprojeto da

~reas metropolitanas são constituidas por agrupa-

feitos e V:>ce-PrE'fci:leos por prazo de um ano , em qualquer dos

Justificativa

É inaceitável inserir na Constituição dispositivo que mereça o
repúdio unânime daqueles aos quais se aplica. De fato, não há um só baiano, resi
dente da área da antiga Comarca do São Francisco que não repila com veemência a
proposta de sua anexação a Pernambuco. Seria uma violência que não toleraríamos.

Dai, estar propondo escoimar esse aleijão do texto aprovado pe
la Subcomissão dos Estados.

_________ PLEH"Rl0/COlolISSÃo/SUDCOU1SSÃO----------

l-?

r.r---------------- n::xTol"uSTIFICAÇio--'------ -,

=__-- TuTot"UST'IF'ICAÇio -,

JUSTIFIC-AJ;í\O

A semelhança do que previa a Constituição de
1946 (art. 198) quanto a um plano de defesa contra os efeitos da
seca do Nordeste, torna:se indispensável que a futura Constitui
ção, em vias de ser elaborada, inobstante as quatro décadas já
decorridas, venha a dispor sobre a execução de um progra~a hídri
co para a região do Polígono' das Secas-e a lhe assegurar os míni
mos recursos financeiros necess~rios.

Ao longo dos últimos vinte anos em que se retirou
da Carta Mdgna qualquer mandamento que vinculasse parte da recei
ta tributária federal à redenção do sofrida Nordeste, não falt;
ram aos legisladores iniciativas - todas baldadas, consigne~se ~

bem da verdade - tendentes a corrigir essa lacuna de vezo tecno
crático-autoritário, que imperou como norma sagrada em prol da
maior flexibilidade na oirçamentação dos recursos disponíveis e
que, afinal, deu no que deu: o Nordeste continua sendo uma região
-problema, onde vive um terço da população de todo o-País, mas em
que são realizadas apenas 12% dos investimentos nacionais; a po
breza, ali, assume índices alarmantes de carência, subnutrição,fo
me, enfermidades, mortalidade infantil, esperança de vida, subem~

prego e desemprego, êAodo rural e inchaço urbano, conferindo ao
Nordeste os mais elevados coeficientes de me~suração da miséria
em nosso País (índice de Sen:8rasil 516; Nordeste _ 780).

Afigura-se, pois, do ~ais alto interesse da sobe
rania reverter tal situação - perigosa e explosiva no âmbito po~

lítico-social interno, vergonhosa e desumana aos olhos da comuni
dade internacional. -

A sugestão de norma ao Projeto de Constituição,
que temJs a honra de submeter à apreclação jos eminentes Consti
tuintes, visa, exatamente isso: assegurar a execuçdo de um progra
ma hldrico (como diria Teotônio Vilela, "o que falta ao Nordeste
é água") para a região uO Polígono das Secas que promova irriga
ção, poços artezianos e tubulares, aguadas pequenos açudes, pe
renização e navegabilidade de rios. Esse programa será viável s;
cont.r com os recursos financeiros mínimos ora previstos, de 3%

da receita tributária consignada no Orçamento Fiscal da União du
rante, pelo menos, vinte anos. O que não impedirá que, na forma
a ser regulada em lei complementar, possam os Estados e Municípios
beneficiários dessa valorização econômica aderir ao referido pro
grama, assu.indo também encargos financeiros e administrativos. Es
tima-se que tal programa hídrico necessitará do equivalente a cer~

ca de US$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de dólares) para alcan
çar dois milhões de hectares de terras rurais carentes de irriga
ção nos diversos Estados nordestinos. O qJe faz admitir, outrossim,
a cooperação financeira e técnica de organismos internacionais pr~

motores de desenvolvimento econômico e social.
~ a crença na alta sensibilidade de nossos Pares

quanto à importância do assunto e à via~ilidade de ~ua so.ução,
que nos leva a propor-lhes essa Emenda, passível, evidentemente
de aperfeiçoamento.

" Art. - Fica criado o Estado de 8rasília, que compreenderá'
o Oistrito Federal, como município neutro, as cidades-satélites e os
municípios circunvizinhos.

§ 1º - O Distrito Federal abrangerá o Plano Piloto, numa ex 
tensão de 1.100 quilometros quadrados.



§ 2Q - Os mun~c~p~os circunvizinhos farão parte do Estado de
Brasília de5'de concordes, através de plebiscito".

" Art. - A população do Estado de Brasilia elegerá, nos ter-
mos da lei, governador, vice-governador, membros da Assembléia Leg~s

lativa, prefeitos, membros da Câmara de Vereadores e parlamentares'
federais.

§ 1Q - O-Distrito Federal terá prefeito, membros da Câmara de
Vereadores e deputados federais eleitos pela sua população".

n Art. _ A população do Estado de Brasilia definirá, através

de plebiscito, a localização da sede do governo estadual".
" Art. Lei Complementar definirá, no prazo de seis meses ,

a partir da publicação desta disposição transitória da Constituição,
ás condições de implantação do ~stado de Brasilia, inclusive a dota
ção de recursos da União para tal fim, e os mecanismos de relaciona-

mento do Distrito Federal com o novo Estado".
" Art. - As primeiras eleições para governador, vice-governa-

dor, Assembléia Legislativa, prefeitos e Câmaras de Vereadores, incl~

sive do Distrito Federal, serão realizadas no dia 15 de novembro de
1988, tomando posse os eleitos em 12 de janeiro de 1989 para um mand~

to coincidente com o atual mandato dos governadores, vice-governado 
res, deputados estaduais, prefeitos e vereadores".

JUSTIFICAÇÃO

A proposta de criação do Estado de Brasilia e a transformação do
atual Plano Piloto no Distrito Federal, como municipio neutro, tem
como objetivo buscar uma solução definitiva para os problemas politi
cos, econômicos e sociais da população do Distrito Federal e dos muni
cipios de seu entorno.

A questão do Distrito Federal vem sendo tratada com descaso pelo
governos que têm-se sucedido, por nomeação, na sua administração e pe
lo Governo Federal. Brasilia é uma cidade concebida de acordo com uma
concepção modrna, que encantou o mundo e que é exemplo para novos pr~

jetos urbanisticos. Esse fator, porém, esconde os problemas de uma c~

munidade que não vive de romantismos, de palácios e monumentos.
A concepção urbanistica de Lúcio rosta, mereéedora de louvores e

de aplausos, surgiu a partir de algumas definições, de um perfil tra
çado para a nova capital do Brasil, quando foi tomada a decisão de
cpnstrui-la. O plano urbanistico foi concebido com base na previsão '

de que a nova capital teria, no ano 2.000, uma população de 500 mil
habitantes. No entanto, o O~ já ostenta hoje população de 1,6 milhão'
de habitantes, dentro de seus limites.

O problema assume proporções gigantescas, a ponto de já se ter'
uma representação do DF no Congresso Nacional, com oito deputados fe
derais e tr~s senadores, eleitos e~ 15 de novembro passado. Essa medl
da já foi um reconhecimento da necessi~ade que o DF enfrenta a falta'
de canais de comunicação com o Estado. O crescimento do Df e a forma'
de administrá-lo utilizada até agora levelam uma defasag~m gritante '
diante da realddade que se vive.

A partir da própria Cidade Livre, hoja Núcleo Bandeirante, já fl
cou caracterizada a impossibilidade de se conter a nova capital den 
tro das previsões urbanisticas que se previa. A Cidade Livre era para
ser extinta na época da inauguração de Brasilia, mas não o foi. Muito
pelo contrário. Aqueles pioneiros que ali se haviam instalado mantiv~

ram ali um núcleo habitacional sólido, condizente com a realidade em
que viviam, embora fora dos planos.

A cidade-satélite de Taguatinga também nasceu assim, nasceu da
necessidade de trabalhadores que, construindo uma nova e bela cidade,
dela se viam alijados. À exceção de Brazlândia e Planaltina, localid~

des já existentes quando da construção da nova capital, as demais ci
dades-satélites surgiram por forças de uma realidade que exigia a
abertura de novos espaços.

Vale lembrar que o DF, quando sua criação foi aprovada pelo Con
gresso Nacional, acabou ficando com uma dimensão bem inferior aos
14.000 Km' que se previa. Acabou ficando com uma área de, exatamente,
7.782,80 Km'. Hoje, o que a realidade revela é que boa parte da popu
lação do Df, assim caracterizada por viver em função dessa Unidade da

Federação, mora fora dos seus limites.
Especialmente no limite sul do Df, onde situa-se o mun~c~pio

goiano de Luziânia, foram construidos inúmeros núcleos habitac~onais,

como o Novo Gama, Pedregal, Ceú Azul, Valparaizo, Cidade Ocidental e

11 - Comissão daOrganização doEstado • 041

outros. Esses núcleos habitacionais existem em função do DF. São ver
dadeiras cidades-dormitórios, que abrigam uma população cuja atividá
de econômica é desenvolvida umbilicalmente com o DF. Mas isso não
ocorre apenas com os novos conglomerados urbanos, criados por conta '
da necessidade de ampliar as possibilidades de moradia para uma popu

lação crescente.
Cidades mais antigas, seculares, como é o caso de Luziânia e For

mosa, para citar dois exemplós, também vivem muito mais atreladas ao
DF do que ao Estado de Goiás - exceto em periodos eleitorais. Nessas'
ocas~oes, os votos ali existentes (Luziânia é, hoje, o terceiro maio
colégio eleitoral de Goiás) são disputados com promessas que nunca
são cumpridas.

Em qualquer uma das ci9ades circunvizinhas ao DF, os principais'
serviços públicos são mantidos' pelo Governo do DF. Os telefones são
da Telebrasilia, o saneamento básico é bancado pelo GDF e assim por
diante. Na hora do recolhimento de impostos, especialmente o ICM
porém, os tributos vão para Goiás. Cria-se, assim, uma situaçâo deve

ras confusa, que a todos prejudica.

Embora assumindo a implantação de parte do equipamento comunitá
rio dessas aglomerações urbanas, o GDF o faz de forma deficiente, pr~

cária até. No campo dos serviços públicos, então, a questão ganha di
mensões dramáticas. É o caso da segurança pública, por exemplo.

O Estado de Goiás, até pela distância que essas aglomerações e~

da Capital, pouca atenção dedica a'essas áreas. Com isso, criou-se a
chamada terra de ninguém,onde os crimes são cometidos sem nenhuma '
punição e onde a própria policia do DF, conhecida nacionalmente pela
sua truculência, costuma despejar os cadáveres frutos de ações do
Esquadrão da Morte Local.

A sofrida população do Df acaba arcando com a manutenção dos
serviços que, embora de maneira precária, são prestados aos seus vi
zinhos. Ainda mais: é do orçamento do GDF que saem os recursos para
manter os sofisticados equipamentos urbanos necessários à hospedagem,
em Brasília.. do Governo Federal. E nenhum órgão público paga o impo~

to Predial e Territorial Urbano (IPTU), por exemplo.
Não há dúvidas de que essa situação precisa mudar. E não mudará

com a simples eleição d~reta do governador e de um Poder Legislativo
local, embora esse já seja um avanço em relação à situação calamito
sa em que o DF se encontra. A questão precisa ser resolvida tendo em
conta a realidade concreta que vive o DF. Tendo em conta que o DF
não é apenas aquele retângulo que se vê nos mapas do Brasil. O DF Ja
estrapolou as linhas geométricas que, quando da sua criação,sonhava-s
como o ideal.

A ciração do Estado de Brasil ia nos parece ser a maneira mais
realista de resolver o problema do DF. Como ocorre em outros paises
do mundo, o Distr.ito Federal passaria a se restringir a uma área de
1.100 Km', que equiv~le ao Plano Piloto, com alguma folga. O DF se
ria um Municipio Neutro, que escolheria seu prefeito e vereadores ,
mas não ficaria subordinado ao governo do EStado cuja criação esta

mos propondo.
As cidades-safélites e as localidades do entorno passariam a

ter a condição de municipios, quando assim se jsutificasse, elegen
do seus Prefeitos, Câmaras de Vereadores e participando na eleição'
da Assembléia Legislativa do Estado, dos seus representantes no Co~

gresso Nacional e do seu Governador. O novo Estado passaria a ter '
uma vida econômica própria, mais dependendo, por exemplo, do impos
to sovre as importações do trigo, que até hoje contribui com 12% do
orçamento do DF. Se màntida a situação do jeito em que está, será'
dramático para o DF o dia em que o Brasil conseguir sua auto-sufi

ciência na produção de trigo.
A proposta de criação do Estado de Brasilia não é, pois, um

produto de discussões de gabinetes. É uma proposta retirada de uma
detida e criteriosa análise da situação real do DF e das localidades
do chamado entorno. A criação desse novo Estado, temos certeza, ate~

der á plenamente aos anseios e necessidades dessa população desampa

rada que vive nessa região.
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EMENDA SUBSTITUTIVA

r.l----------------TtXTo/olUSTlrlcAçÃo _

o Art. 2Q, do Projeto aprovado pela Sub-Comissão dos Hun í c fpdoa

e Regiões, da Comissão de Organização do Estado passa a ter a seguan tc redação:

"Art. 2Q - Lei complementar nacional regulará a criação e a DE

ganizacão de Regiões, integradas de Estados Lanu t rc fe s e cujos

territórios J no todo ou em parte J pe r t ençam ao mesmo com

plexo geoeconômico, vedada a ocorrência de superposições".

a

Não é exagero afirmar que a "Floresta Amazônica" um patrimônio da

Humanidade sob dave r sos ângulos dos interesses e considerada

própria sobrevivência universaL

3. A Lei Complementar balisaria os critérios que deverão ser obser-

vados na elaboração dos planos a serem submetidos à aprovação do

Congresso Nacional, disciplinaria, as compeuênc Las e os critérios de coordenação

da ação federal e estadual, através da administrnção direta c Lndf.re t.a , a execução

de programas ou projetos de investimento e infraestrutura ou qualquer :leões que in

íluam sobre o ecossistema - da região e da floresta amazônicas.

"pat r amênac nacLona L" J cuja uz í.La.zaçjic far-se-á e~l ~ond~ções que assegurem a ccn...

servdc;ão de seu ecossistema, mediante planos a serem subme tn.do s ã aprovação do Con

gresso Nacional.

2.

EMENDA
200138-1

SIQUEIRA GUERREIRO
r.r----------,.LtNAfIIOICClIJI$sÃo/suacOIlI"ÃO- ~

COMIssno DE ORGANIZAçnO DO ESTIIDO

W'-------------AUTOIt
C MANDEI GABRIEl

JUSTIFICATIVA

1. Acrescenta-se a expressão " •••vedada a ocorrência de superposi

ções" •
;;---------------AU'TOIt-- _

é o de caracterizar com nitidez os complexos geoeconômicos ob

jetivando tratamento adequado, independente de constituídas por áreas de Estados

diferentes.

2. A vedação visa preservar a própria essência do d i sposa t ãvo que
Deputado mIPE IEI\IJES

Comissão de Organização do Estado

EMENDA
200141-1

3. Admitir a superposição é admitir que a mesma área pertence a

mais de um complexo geoeconômico o que tecnicamente é inaceitá

vel e politicamente inadimissível.

Modifique-se a redação da aUnea "e" do inciso XXI do Art.
7g do Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal Ter
rit6rios para:

XXI -

o dispositivo inclui a informática no mesmo nível que outros
tradicionalmente colocados no texto Constitucional em virtude de
serem relativos a legislaçlio sobre bens da União ou sobre ativid~

de controlada pelo Estado, o que não é o caso da informática.

Justificaçlio:

e) águas, telecomunicações, serviço postal, energia elétrica,
térmica, nuclear ou qualquer outra.

EMENDA
200139-0

MANOEL GABRIEL SIQUEIRA GUERREIRO

COMIssno DE ORGANIZAÇAO 00 ESTADO

ENENDA ADI)'IVA

Acrescente-se o inciso IX, ao ar't , C, do Projeto aprovado pela

Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios, com a seguinte redação:

....---------- "LtHAR10/CO..,155io/sUICOlill"ÃO ~-_~

r;;----------------TlXTO/.,llJsnrJcllçÃo --,

.............................................................

.............................................................
EMENDA
200142-0

COMIssAo DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CONSTITUINTE ALDO IIRANTES
.... PL~NARIO/cONISsÃo/suacOMlssÃO-------__-_

l:--------------AUTOIt---------------

porIX - os bens que vierem a Ser atribuídos ã União Federal

meio de tratados internacionais.

r::-r---------------- TEXTO/.lUSTlflCAÇio-----------------,

JUSTIFICATIVA

Com a Emenda Substitutiva ã redação d~ inciso VIII lmpõe-se a

inclusão do inciso IX para acolher a situação dos bens pre

vistos.

EMENDA

Suprima-se o art. 26 e seu parágrafo único do anteprojeto da
Subcomissão dos Estados.

atENDA ADITIVA

rT/----------------TUTO/.,lUSTlfICAÇio ...,

.................................................................

JUSTIFICAÇÃO

Consideramos que a transformação dos atuais territórios do Ama-'
pá e Roraima em Estados deve ser precedida de uma consulta plebisci
tária às suas populações.

l

EMENDA
200140-3COMISSAO DE ORGANIZIIÇAO 00 ESTADO

MANOEL GABRIEL SIQUEIRII GUERREIRO

Acrescenta o § 5Q, ao artigo 32 do Proj e t;o aprovado pela Sub-Comis

suo dos Municípios e Regiões, da Comissão de Organização do Estado J com a seguinte

redação:

....---------- 'llHA'UO/cONlssio/SUICO"'ISsIo --,

EMENDA
200143-8

Dep ,tarlo EEI lPE reu::s

can1ssao da Organizaçlio do Estado

= AUTOR------ -,

fMj-. PlENAR10/cONISSÃo/sUBCOMIssio

52 - Face as pe cu Ltí.a'ra.dades ambientais da Região e da Floresta A-

mazônica, a exploração econômíca da área será dz.scãpIãnada

em Lei Complementar que assegure a defesa dos recursos naturais, da

fauna e da flora e garanta o equilíbrio ecológico".

JUSTIFICATIVA

Em termos nacionais J a importância da Floresta Amaaêna ca é tão ex-
r::-r----------------TEXTO/.,lUsnnCAçio-~ _

pressiva que o Projeto aprovado pela Sub-Comissão da Saúde, Seguri-

dade e !1eio Ambiente, da Comissão da Ordem Social J em seu art. 42, definiu-a como

S~rima-se o inciso l<IX do Art. 711 do

lküllo, Distrito Federal e Territórios.
Anteprojeto da Succxniss!lo da
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Justificativa:

Aoresentei destaque da votação deste inciso do Ante-projeto na SUbcomi2,

são, que acabou não sendo votado. Desta vez, apresento a emenda por entender

que tal dispositivo fere os princípios da liberdade ecooõaíca tanto para p~
zir quanto para consunir, ou seja, mantido o dísposãtfvo teríaroos o Governo ti.!!.
teraínendo o que seria pra:luzido e o que seria consunido, logo estaríamos em lJIl

sistema econ&nico onde os meios de prodoção serãan socializados, o que não

defendo.

ConstJ_ \ 1ante RENIITO VIIINNII
.-- pl..EnÂRlo/cOl.llssÃn/<:II1lrnu' •• ;:"--

CQ\lISSÃO DA ORGfu'lIZACAO DO eSTADO

ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DOS MUNICípIOS E REGIÕES

EMENDA N"

EMENDA
200146-2

Inclua-se item V ao art. 9 2 , com a seguinte redE

JUS T I F I C A T I V A

r:-r Tf.XTO/"'uSTlfICAÇio- • ~

EMENDA AO PARECER DO RELATOR DA SUBCOMISSAO DA UNIAO, DF E TERRITO

RIOS
- SubstItua-se, no texto do anteprojeto, a palavra "União" por "Re

pública".Alternativamente, dependendo do contexto, poderá ser usada

a palavra "Federação".

t: DEPIIl ADo VIVALDO BARBOSA

JUSTIFICAÇÃO

ção:

UArt. 9~

v - criar e manter a Polícia Municipal, corno

órgão auxiliar de defesa e segurança aos seus m~

nícipes. 1I

Muitos Municípios contam este tipo de efetivo P2

liêial, a partir da década de 60.

EMENDA
200144·6PLEHARIO/cOlollssio/sUBCOMIS3ÃO-----------

DA ORGANIZACI\O DO ESTADOl: COMISSl\o

Imavl.

Anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e Regiões

A Polícia Municipal é a SOlução para urna melhor
segurança à população.

EMENDA N"
Inclua-se no Ant~projeto da Subcomissão dos Municípios e

Regiões o seguinte dispositivo:

EMENDA
200147-1

COMISSÃO DA ORGANIZAClI.O DO ESTADO

o polic!al municipal, por ser selecionado em sua

cidade, tem maior cOQhccimento do Município e possibilitará um
maior entrosamento entre polícia e povo.

A Polícia Municipal destinar-se-á ao policiamen
to ostensivo e preventivo. Os policiais municipais estarão fa~

dados, constituindo-se servidores municipais.

ConstituinLe RENATO VIANNA

w,.---------- PLENAn'O/COJ,USSÃO/StJll!:ONISSÃO

f

Desde o intcio da República que a palavra'
União tem sido inadequadamente utilizada nos textos constitucionais

e na legislação em geral. Deriva de tradução da palavra Union, uti
lizada no Estados Unidos para designar a unidade das colônias por '

ocasião da Independência, na formação da República e da Federação'
americana. A Union tornou-se entidade de cunho forte e marcante na'
vida institucional americana e razão de ser de sua independência.

No Brasil, nossa trajetória foi diferente.
O império, já unitário, foi substituido pela República e não pela'

União. O relevante foi a substituição do império pela República.
Por outro lado, os ideais republicanos pr~

cisam ser mais cultivados e a idéia de República, mais cultuada, ~
peitada e praticada. Induz melhor o sentimento de civismo, de inte

resse público e de igualdade.
Poderá haver algumas dificuldades de subs

tituição, por isso propõe-se outras expressões que podem ser melhor

adaptadas. A mesma dificuldade que exist~ com a palavra União (ou'

República): em um momento, estabelece que a União compõe-se de Est~

dos e Municípios ~, em outro, estabelece competências separadas e

concorrentes, e permIte celebração de convênios entre si, como a'

se tratar de entes separados e antagônicos.

ItArt.

da Federação."
O Município é entidade integrante

CONSTITUINTE ALDO ARANTES EMENDA
200145-4

r:-r---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇio-------------------j

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA

Suprima-se o inciso 111 do art. 14 do anteprojeto da Subco

missão da União, Distrito Federql e Territórios.

Pretende a presente Emenda inserir no Texto Constitucio
nal, de forma objetiva e clara, para que não pairem dúvidas, o prin

cípio de que o Municípío é entidade integrante da Feãeração.~, na

verdade, a sua celula mater, razão por que deve-se-Ihe outorgar po

deres e meios suficientes para gerir diretamente, com equilíbrio e

dign1dade, os serv1ços públicos que lhe estão afetos.

A ConstiLuição vigente já lhe assegura autonomia, pela aQ

ministração própria, decretação e arrecadação dos tributos de sua

competência e a aplicação de suas rendas, bem corno a organização dos
serviços públicos locais.
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r.-r--------------- Tf:lCTO/./USflFlCAÇÃO'--- --,

Acrescente-se ao i tem VII do art. 14 do Capítulo IV

do Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Terri

tórios, a seguinte alínea h:

Constituinte RF.NATO VIANNA

PLENA"10/COIolISSÃo/sUBCO'.IlSSÃO

COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO

EMENDA
200148-9

JUSTIFICAÇÃO

Consideramos ser necessário consignar no texto constitucional
a condição de município neutro que deve ser atribuida ao Distrito '
Federal, para não confundi:50 com uma unidade administrativa normal.

h) processo legislativo~

...........................................
EMENDA
200151-9~ PLEIlAA10/cOI.lISsÃo/suaCQWlssÃO-----------e: COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO 00 ESTADO

t:==ÇQNSTITUINTE ALDO ARAN1ES~ __.......................................14.UArt.

VII -

JUSTIFICACÃO
EMENDA

A presente emenda tem por objetivo o preenchimento de

lacuna existente no Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito

Federal e Territórios, qual seja o de assegurar a observância do

princípio constitucional referente ao processo legislativo dos

Estados e do Oistrito Federal.

O art. 18 do anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Fe
deral e Territórios passa a ter a seguinte redação:

"A eleição do prefeito e vice-prefeito do Distrito Federal far-se-á
por sufrágio universal, voto direto e secreto".

CONSTITUINTE ALDO ARANTES JUSTIFICAÇÃOEMENDA

200149-7,---------- PLEN,lRIO/cOl.llSSÃo/sUBCONISSÃO _e: COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

EMENDA

Como propomos a criação do Estado de Brasília e a transforma 
ção do atual Plano Piloto em Distrito Federal, como município neu 
tro, entendemos que, nessas condições, o Distrito Federal deve ter
um prefeito eleito por voto direto e secreto.

O art. 35 das Disposições Transitórias do anteprojeto da Sub-
comissão da União, Distrito Federal e Territórios passa a ter a
seguinte redação:

EMENDA
200152·7,---------- PLENAFUo/cOI.lISSÃo/sUBCON'ssio,-----------

t:==CONSTITUINTE ALDO ARANTES

f9 COMISSÃO DA ORGANLACÃO DO ESTADOJUSTIFICAÇÃO

"Serão realizados, em 90 dias, plebiscito nos territórios do Amapá,
Roraima e no Distrito Federal para transformação dos mesmos em Es
tado".

Consideramos que a transformação dos atuais territórios do
Amapá e de Roraima em estados, bem como a criação do Estado de
Brasília, em substituição ao atual Distrito Federal, deve ser sub
metida a aprovação de seus habitantes através de consulta plebiscl
tária. Esse, aliás, deve ser o critério adotado para a criação de
qualquer novo Estado no país.

EMENDA

O art. 19 do anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Fede
ral e Territórios passa a ter a seguinte redação:

"Lei Orgânica, votada pelo Congresso Nacional, disporá sobre a orga
nização dos Poderes Legislativo e executivo do Distrito Federal
observadas as normas e os principias estabelecidos nesta Constitui 

ção"

CONSTITUINTE ALDO ARANTES

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA
200150-1r:-r--------- PLE,.,AAIO/COl.llSSÃo/tuBCQNISSÃO- _e: COMISSÃO DA ORGAN.ZAÇÃO DO ESTADO

",, TEXTO/olUSTIFICAÇÃO' -----,

EMENDA

O art. 17 do anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito
Federal e Territórios passa a ter a seguinte redação:

Consideramos absolutamente descabida a idéia de que o Distrito
Federal tenha uma Assembléia Legislativ~. Esta deve existir sim,mas
no Estado de Brasília. Não conhecemos nenhum caso de unidade admini~

trativa que não seja um Estado que tenha Assemb~éia Legislativa. O
Poder Legislativo do Distrito Federal deve seroexercido por uma Câ
mara de Vereadores, eleita pelo voto direto e secreto.

"O Distrito F?deral, município neutro, é dotado de autonomia P.2.
lítica, legislativa, administrativa e financeira".
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JUSTIFICAÇÃO

ENI;;ND1\ AO P1\RRCRR DO RI;;LATOR DA SUDCONTSSi\O DOS NUNICfp]:Qê...l~ 1;J.::.~:.\J.1:,,:!

JUS T I F I C A T I V A

Acrescente-se inciso no § 1 2 do artIgo 92:

, Iô necessário levar a referendun os temas mais fundamenlais e conl\',)ve!.
tidos que afetam a vrca das cceunídaces.

Contribui para a denocracía e faz a nonulção responsabilizar-se 0<>1 as
questões q.ie lhe af'etan,

J
. ~I - A Lei ou ato ~o Execui-lvo Uunicipal de efeitos ut.'~dTJ:í.Ji I

tl.COS que ampor-ce em alterdçao na paisagem ou no patrimôni o h i.s •.órl:.

co, no meio ambiente, provoque poLu.í.çâo , deslcoamento da popuLac.io ,

sobrecarga da infraestrutura urbana, somente produzirá seus eít 1.1.0S

se-obtiverem maioria dos votos válidos em"refcrendum popuJar'org.nizfl

do pela Câmard Municipal, não obrigatório aos eleitores insc:rIto~ rm
Município.

f: Conntituinte VIVALDo B1\HIlOSA

~
[;1---------------- TCx.ro/JusTlnc,çlo~ _

ant eprpI

EMENDA

200153·5

EMENDA

Suprimam-se os incisos 11,111, IV, V e VI do art. 25 do
jeto da SubcomlssaO dos Estados, acrescentando-se o seguinte inciso'

11:

PLENAltIO/COI4ISSÃo/sUIlCONISSÃO-----------

COMISSÃO DE ORGANIYAÇÃO DO ESTADO

" 11 - de Bra~ília, que compreenderá o atual Plano Piloto, numa ex 
tensão de 1.100 Km 2 (quilometros quadrados), como Distrito Federal,
na qualidade de município neutro, as atuais cidades satélites e os
municípios limítrofes ao atual Distrito Federal, do Estado de Goiás'
e de Minas Gerais, desde que concordes, através de plebiscito" e
dê-se ao seu parágrafo 2Q a seguinte redação:

Parágrafo segundo - O Poder Executivo adotará todas as providências'
necessárias para a instalação dos Estados do Tocantins e de Brasília
até 180 dias após 'a realização da consulta plebiscitária, se favorá

vel ~ sua criação".

t: CONSTITUINT~ ALDO ARANTES

= ~ TEXTO/~USTIFICAÇÃO------_--__~----__,

r.T---------------- TEXTOIJUSTII'ICAÇÃO---- ~

Acrescente-se inciso ao artigo 5º do Anteprojeto:

Emenda ao oarecer do relator da Subcomissão do Municípios e Regiões

EMENDA
200156-0

J
PI.ENARIO/cOlrolISSÃO/SUBCOIrolISSÃO-----------

ICOMISSI\O 011 OIlGANIZAÇAO 00 ESTADO

l? DEPUTADO VIVALOO BARBOSA

A criação de novos Estados, embora positiva, não pode ser feita
de forma indiscriminada e aleatória. Além da consulta plebiscitária'
~s populações envolvidas, condição fundamental para que se consolide
os novos Estados, entendemos que as propostas devem se basear na rea
lidade econômica e política dos Estados envolvidos.-Nesse sentido
consideramos que, com exceção do Estado de Tocantins e de Brasília ,
que propomos criar, os outros Estados criados pelo anteprojeto da
Subcomissão são artificiais, não correspondendo nem ao anseio das p~

pulações atingidas, nem à realidade econômico, social e política das
áreas atingidas. Daí propormos a supressão dos incisos.

A democracia representativa deve ser intercalada
com a democracia direta.Em muitos países isto é uma prá
tica.Devemos introduzí-Ia a partir dos Municípios.

" V- E assegurado a um conjunto de cidadãos que represe~

te 5% (cinco Dor cento) do eleitorado municipal re
Querer a reallzação de olebiscito,organizado oela 
Justiça Eleitoral,para decidir sobre a permanência
de leis ou atos de Executivo MuniclPa1.

§ Onico-Se a maioria dos eleitores do Munici
pio se manifestar contrariamente no
plebiscito,a lel ou ato do Executivo
Municipal ficará sem efeito.

JUSTIFICATIVA

eleites

cxcrce-

EMENDA
200154-3

-DJ.fitr1.tos,

Acrescentg-~e alineª ao inciso IV do artigo 92:

Ef1ENDA 1<0 PARECER DO rmr.ATOR DA SUDCOmSSÃo DOS [·mIITC1pIOS

a) Serão instituídos nos Eiu..licípios di vididos em

ConseJhos Distritais Comunitários, intcgrãdõs-por cidaà50s

nos Distritos, por voto não obrignt.ório, não remunerado, que

~ão competência que lhes for determinada em lei.

~ AUTon

L-_Constituinte VIVALDO DAIU30SA

1':"1,.---------------- TEXTr..IJUSTlrlCl.qi....-

JUSTIFICATIVA

r.T---------------- TEXTO/..uSTlrtcAÇÃO--- ~

EMENDA AO PARECER DO ~E~~TaR DA SUBCOMISSi\O DOS ESTADOS

Dê-se nova redação ao artigo llº:

"11Q - Incumbe aos Estados, com auxílio da União, a adminis

tração dos estabe,ecimentos prisionais que recolham as pessoas pre

sas por decisão da Justiça local, em condições tais que assegurem o
respeito aos direitos humanos e a obrigatoriedade do trabalho.

,- PLENAl'llo/col.lISsio/suacoMI55ÁO----- _
EMENDA

200157·8

VIVALPO BARROSAConstitu in te

Gs Distritos são,geralmente,regiões abandonadas pelas
sedes dos Mun~cípios.Em consequência,os movimentos pelas
emancipações,algumas vezes serno Di~trito oferecer as condi
ções próprias para se tornarem Municípios.Precisamos dar aos
Distritos um mínimo de governo local,cóm a formaçfio desRes
Conselhos Que servirão Dara indicar suas prioridades c nece!
sidades.
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§) As renuas produzida$ pela mão-Q~-obra carcernria, um

percentual fixado em lei, serão investidas nos próprios estabelecimeQ

tos prisionais.

Art. 23-C .. Ao membro da Defensoria Pública, como garantia

do exercício pleno e independente de suas funções, são asseguradas as

seg~intes prerrogativas:

JUSTIFICATIVA
I - Independência funcional, sem prejuízo da unidade e

indivisibilidade da instituição;

da

Não é próprio à Constituição descer aos detalhes previstos

no artigo 11". Por outro lado é preciso tornar obrigatório o trabalho

nas prisões e a reversão do produto desse trabalho nos próprios esta

belecimentos prisionais.

11 - Vitaliciedade, não podendo perder o cargo senao em vir

tude de sentença judicial;

111 - Irredutibilidade de vencimen~os e paridade deles com os

dos órgãos judiciários correspondentes;

IV - Promoções voluntárias por antiguidade e meracimcn~oi

v - E Executivo e o Legislativo Municipal realizarão audiêQ

cias públicas abertas a todos os cidadãos.

. H1JC./Jv:.lItICrç·"------------~-.-----...,

• B-iENQI\ 1\0 PMECER 00 RCLI\TOR 01\ SWCOi~ISSI\O 005 MlNICIPIOS E REGIOES

Acrescente-se inciso ao arLigo 52:

comer-

pc.);:11 - Receber, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto,

ccntagens, honorários ou custas nos processos em que oficie;

111 - Exercer o comércio ou participar da sociedade

cial, exceto como cotis~a oU'acionista;

Art. 23-D - É vedado ao membro da Defensoria Pública, sob

pena de perda de cargo:

v - Ter direito, no exercíciO de suas funções, a trânsito

livre e isenção de revista_

IV - Exercer a advocacia fora do âmbito de suas atribuições.

'I - Exercer qualquer outra função salvo os cargos de magis

tério e os eletivos, bem como os em comissão, quando autoriZildos pe~o

Procurador-Geral, ouvindo o colegiado competente;

EMENDA
200158·6

Consultivos

e profissiQ

urbanis1-icas

:=J
---~

§ único - Lei Municipal instituirá Conselhos

Comunitári~~ com participação de entidades comunitárias

nais reconhecidas por lei, a serem ouvidas nas questões

e outras de interes&e local.

JUSTIFICATIVA

mr----------------TCXTD/"U$TIFlCAÇ1D---------.-------~

§ l~ - A atuação da Defensoria Pública inclui a postulação,

judicial ou extrajudicial, contra pessoas físicas de direito público

ou privado.

Devemos levar ao maximo as hipóteses de participação da população nas decisões muni

cipais como contribuição à democracia. O Município é O local em que a democracia

deve ser oraticada em toda a sua extehçãc,

. 'Art. 23 - Os Estados organizarão a Defensoria Pública como

instituição permanente e essencial à prestação õa Justiça pela RepQ

blica, tem como incumbência e postulação e a defesa, em todas as in~

tâncias, dos di~eitos dos juridicamente necessitados.

o Br~sil é um País em que, historicamente, as pessoas se r~

lacionam de maneira desbalanceada. De um lado, os que podem e têm, se

relacionam com prepotência. Do outro lado, os que não podem e não têm,

em relação de submissão.

Há muitas explicações. Destaco uma: no Brasil, as pessoas

relacionam-se despidas, despro~egidas de seus direitos. A visão da ci

dadania faz com que pensemos em vestir e cobrir as pessoas com seus

direitos mínimos.

JUSTIFICATIVA

Nada há mais importante para o exercício e a emoção da cid~

dania do que a adequada defesa nos processos judiciais e o asscssorª

mento nos conflitos e necessidades jurídicas. É o que faz a advoc~

cia, que amplia nossa possibilidade de conflito.

Os princípios fixados na proposta são os necessários a atin

gir os SeUs propósitos. Eu, que conheço de perto a Defensoria Públi
ca, sei bem avaliar as suas possibilidades, sua u~ilidade e suá indig

pcnsabilidade na proteção à cidadania, na construção da democracia e

na prática da República. A República requer a Defensoria Pública a ni

vel Constitucional.

A Defensoria Pública é a advocacia COlocada à disposição

das pessoas carentes e desprotegidas. Há de ser feita de forma insti

tucional, de modo a ~eforçar os laços de lealdade entre o defensor,

advogado, e seus clientes, os necessitados.

~DA

200159-4

renumerando

EMENDA AO PAREClm DO RELIITOR DA SUBCOMISslío DOS ESTADOS

substitua a redação do art. 23, acrescentando artigos e

os demais:

Constituinte vrVAI,DO IJARIJOSA

"....- PLtN"Rl0/cOI.lISSÃo/$urCOWISSÃO-- _

f:J l\Y.~ISSI10 01\ ()',1G1\N17.l\ÇI10 00 ESTIIDO'

,.,.,r----------------TCXTO/,JUSTlfICAÇÃO-----------------,

Constituinte VIVALDO BARBOSA

§ 2" - são prinicípios institucionais da Defensoria Pública

a unidade, a indivisibilidade e a autonomia administrativa e financei

ra.

Art. 23-11. - A Lei estabelecerá a organização da Defensoria

Pública e as normas de sua atuação.

,- AUTOfl _

[:J
PI,.[tlARloJCOl.llS$;.o/sunCONI:l5ÃO-----------

~110 O,~ ORGIINIZI\C1l0 QQ., ESTI\IXt

EMENDA
200160.8

Parágrafo un1CO - o ingresso na carreira da Dercnsoria P~

blica dar-se-á na classe inicial, mediante concurso público de pro

vas e títulos.

EMENDA AO PARECER DO RELATOR DA SUBCOMISslío DOS ESTADOS

Acrescen~~~se artig9s na Seção II - Do Poder Legislativo

do-se os demais:

renumerall

Art. 23-D - A Defensoria Pública é dirigida pelo procur~

dor-Geral da Defensoria Pública, nomeado Pela Chefia do Poder Executi
vo dentre OS ocupantes dos cargos da classe final da carreira..

Art. 17 - As Assembléias Legislativas Estaduais terão, den

tre outras, as seguintes atribuições.
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I - Censurar o desempenho de Secretários de Estado, dirigcQ

tes de órgãos, autarquias, empresas públicas e de empresas de econo

mia mista e integrantes da msgistratura.

municípios de ate um milhão de habitantes; e no mínimo de 25 e má
xi mo de 61 nos municípios acima de 1 milhão de habitantes."

§ l~ - A moção de censura pelo Legislativo importa, se

aprovada, na substi~uição do titular pelo Chefe do Executi
vo.

§ 2~ - A moção somente poderá ser apresentada seis meses

após a nomeação.

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo dessa emenda é gara~tir que as grandes cidades,
com milhões de habitantes, ampliem o número de integrantes das suas
Câmaras de Vereadores, pára aumentar o nível de representatividade
dessas Casas Legislativas, estabelecendo limites mínimos e máximos
para a sua composição de forma proporcional às populações.

11 - Controlar a execução orçamentária, inclusive BS dotª

ções para o Judiciário, com a atribuição de liberar parcelas do orçQ

mento, em cada trimestre, mediante prestação de contas dos gastos do
trimestre anterior.

111 - Estabelecer a obrigatoriedade do funcionamento das CQ

missõ~s em cará~er permanente, facultando-se a setores organizados da

sociedade a delas paFticiparem com direi~o a voz.

IV - Fiscalizar os gastos públicos, inclusive os do judici~

rio, e organizar serviços de auditoria para esta finalidade.

e: CONSTITUINTE LÍDICE DA MATA

.---------- Pl,.lNA"IO/co"'lssio/sUllCO"'lssio _

tJ COMISSÃO DE ORGANIZAÇºAO DO ESTADO

EMENDA

EMENDA
200163·2

Art. 18 - Homologar as decisões judiciais que decidam sobre
a responsabilidade civil ou criminal de magistrados e membros do Mi
nistério Público. Por decisão de dois terços dos seus membros a& As

sembléias Legislativas poderão reexaminar a decisão judicial.

JUSTIFICATIVA
Embora a nova' Constituição haverá de reconhecer a autonomia

do Estado para organizarem livremente as suas instituições, os legis

lativos estaduais deverão assimilar as novas atribuições que se ~spg

ra que o Legislativo venha adotar no Brasil nos novos tempos da demQ

cracia ..

As atribuições aqui previstas têm sua natureza e objetivos

evidenciados em seu enunciado e dispensam justificativas especíCicas..

O art. 11 do anteprojeoto da Subcomissão dos Municípios e
Regiões pas sa a tef a seguinte redação:

"A intervenção do Estado no Município será regulada na
Constituição do Estado, somente podendo ocorrer quando houver sido
comprovada a prática de atos de corrupção, desoandos na condução
da administração pública municipal ou atos lesivos ao patrimônio
público.

§ 12 - A intervenção poderá ser solicitada pela maioria ~

bsoluta dos membros da Câmara de Ver adores e deverá ser aprovada por
2/3 (dois terços) da Assembléia Legislativa.

§ 22 - No caso de a intervenção implicar em perda de man
dato do prefeito ~ do vice-prefeito deverão ser convocadas novas
eleições no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

=----------------TEXTO/"u$T~ncAçi.o------------ ___,

EMlmDA AO PARECER DO RJ~LA'fOR OA SUBCOMISSÃO DOS ES'fADOS

Constituinte VIVI\I,DO IlI\RIlOSII

COMISSl1n nA ORGIINIZIICAO 00. EST/lOO, ___'

~
~

JUSTIFICAÇÃO

A autonomia municipal deve ser preservada e resguardada
só sendo permitida a intervenção do Estado no Município em casos
extremos que impliquem em prática de corrupção ou de atos lesivos
ao patrimônio público, comprovados e com a aprovação da Assemblél

a Legislativa Estadual.

Dê-se ao art. 72 a seguinte redação:

ItArt. 7~ - As Polícias Estaduais exercem as atividades de

polícia judiciária relacionadas com os delitos de competência das Jll§

tiças estaduais, auxiliando o Ministério Público e o Judiciário, e as

atividades de pdliciamento ostensivo.

.., TEXTO/tluSTlfICAÇio--------- -,
Parágrafo único - Le~ estadual estabelecerá a

e as atribuições das polícias estaduais.

organização

tJ DEPUTADO JORGE HAGE
,..,., ru:NÂRIO/COLtISsio/suseOMlSsic -,

COl>1ISSÃO DA ORGANIZA ÃO DO ESTADO íI.b

~
~

Suprima-se, no Art. 17 a expressão "e Vice-Gove!.

JUSTIFICATIVA
Previu-se, por outro lado, a ocmpetência dos Estados organ~

zarem suas próprias políciãs nas conqdições peculiares que forem con

sideradas adequadas aos Estados:

nadara"

JUSTIFICATIVA

= il:XTO/olUSTIf"ICAÇio -,

CONSTITUINTE LÍDICE DA MATA
A nossa história revela a impressionante incidên

cia de problemas e crises políticas geradas a partir de situações em

que se coloca a sucessão do Presidente pelo respectivo Vice-Preside~

te. Por isso mesmo, a Comissão própria já eliminou a figura do "Vice

EMENDA
200162-4

de Organização do Estado
r---------- PLENÂfllo/eoJ.lIS'io/suecOloll"io-----------

['êomissão

EMENDA Presidente". Devemos fazê-lo agora, no âmbito desta Comissão, no t~

·0 art. 62 do anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e
Regiões passa a t~r a seguinte redação:

"Respeitada a proporcionalidade com a população do Munici
pio, o número de vereadores será no mínimo 9 e no máximo de 21 nos

cante à figura do Vice-Governador, que apresenta as mesmas caracterís

tica. Se bem as examinarmos, todas as crises institucionais vividas,

pelo menos nas útl~mas três décadas, têm na sua origem essa questão,

sob diferentes formas.
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eleição do Vice é decorrente da eleição do Titular (Presidente ou Go

vernaQor) ou, por outro lado, situações que resultam de pleiçõesde Ti

tulares e Vices que representam posições políticas contrastantes, se

2. Certos Estados, como o do Pará, por força do Decreto-Lei nê 1.164
perderam jurisdição sobre cerca de 70% (setenta por cento) do ter

ritório que passaram ao domínio e jurisdição da União. -

4. Em Emenda Aditiva especifica propõem-se a inclusão do inciso
IX, ao art. C, a fim de manter entre 05 bens da União os que vierem a ser atribuí
dos por meio de tratados internacionais.

3. Respeita-se, com a redação dada, as situações jurídicas já cri.!,
das com a administração, pela União, das terras devolutas transferidas.

menta econômico, sem qualquer anuênciá dos Poderes Estaduais competentes ou pagame!!,
to de andenfaaçác ,

história)

quando a

são
crises, d~

As alianças que se compõe usualmente,

as eleições são independentes (como Já ocorreu em nos~a

- enfim, por um caminho ou por oulro,/,,;quc se tem visto
situações conflituadas, a desembocar sistematicamente em

vido às contradições políticas que se acabam armando.

Muito mais simples e menos custoso, política e s~

DEPUTADO VIVALOO BARBOSA
PLEHAI!.10/COMISSÃO/SUBCOMli!I:sÃO _

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

EMENDA
200167-5

,
Emenda ao oarecer do relator da Subcomissão dos Municíoios e Rcqiões:

r.-r----------------TEXTOIJUSTIFICAÇÃO------- --.

r.-r TEXTO/JUSTlfICAÇÃO ---,

COMISSÃO DA ORGAN1ZAÇÃO 00 ESTADO

CONSTITUINTE ALDO ARANTES

__________ PLEHÂRIO/COUISsÁo/sueeOllllssÃO-----------

[B
EMENDA
200165-9

- Acrescente-se § ao artigo 4Q do Anteorojeto:

§.2~- Os Municípios com mais de cem mil 
eleitores estabelecerão a sua proorla 
Lei Orgânica.

EMENDA JUS T I F I C A T I V A

Suprima-se o art. 20 do anteprojeto da Subcomissão da Uniáo,
Distrito Federal e Territórios.

JUSTIFICAÇÃO

Será bom que para os Munípios menores as Asserrl:lleias Legislativas estabeleçam
as condições basicas de sua' organização, para garantir práticas denocráticas
transparência dos assuntos e decisões mmtcíoaí.s,

Os municípios maiores estabelecerão a sua própria organização.

Consideramos absolutamente descabida a idéia de que o Distrl
to Fe~eral tenha uma Assembléia Legislativa. Es~a deve existir
sim, mas no Estado de Brasília. Não conhecemos nenhum caso de Unl
dade administrat~va que não seja considerada um Estado que tenha'
Assembléia Legislativa. O Poder Legislativo do Distrito Federal ,
considerado município neutro, deve ser exercido por uma Câmara de
Vereadores, cujos membros serão eleitos por voto direto e secreto.
Além do mais, não concordamos com a figura de "deputados distri 
tais" criada pelo relator. Defendemos o princípio democrático de
que todos os cargos legislativos devem ser preenchidos pelo sist~

ma proporcional de votos.

SENADDR ALMIR GABRIEL

r---------- PLI:HAIlIO/eoWIUio/&u.COWli!lsio-----------

fl
~
~

VIII - os bens que atualmente lhe pertencem, excluídas as ter-
ras ainda devolutas que passaram a União Federal por

força de atos legislativos federais ordinários (Decreto-Lei
nQ 1.164, de 01.04. 1971) •

JUSTIFICATJ:VA

r.r----------------TEXTO/JUSTlfICAÇÃO----- -,

EMENDA SUBSTITUTIVA

SENADOR ALMIR GABRIEL

-..."..,----- PI fUAAIO!CO&lI"ÃO/SU8Cg"'SSÃo _

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

EMENDA
200166-7

1. A União não poderia) constitucional e legitimamente por ato
unilateral ordinário do seu Poder Legislativo, salvo em caso

de anuência dos Estados, transferir para o seu patrimônio terras devolutas
asseguradas ao Estado desde a Cons t a.tu í.çac de 1891) 59b alegação de necessário
para o desenvolvimento econômico, sem qualquer anuênc~a dos Poderes Estaduais co~

petentes ou pagamento de indenização.

2. Certos Estados. com o do Pará, por força do Decreto-Lei
nQ 1.164, perderam jurisdição sobre cerca de 70% (setenta por

cento) do território que passaram ao domfrn,o e jurisdição da Un1ão.

4. Em Emenda Aditiva especificar propõem-ae a inclusão do inciso
IX, ao art. C, a fim de manter entre os bens da uniãQ os que

vierem a ser-atribuídos por meio de tratados internacionais. .

o Art."D tI
, do Projeto aprovado pela Subcomissão da União, Distri

to Federal e Território, passa a ter a seguinte redação:

Art. D - Incluem-se entre os bens do domínio dos Estados os la-
gos em terreno que lhes pertence, assim como os rios

que nêles têm nascente e foz, as ilhas oceânicas e as marítimas
por ê:les Já ocupadas na data da promulgação desta Cons t i.tu'í.çjio ,
as terras devolutas não compr-eenda.das no domínio da União Fede
ral e as terras a~nda devolutas, na data da promulgação desta
Constituiçao, transferidas para a Uniao por força de atos legis
lativos federais ordinános (Decreto-Lei nQ 1.164, de 01.04.l971)

JUSTIFICATIVA

3.

transferidas.

Respeita-se, com a redução dadas as situações jurídicas já cr!
adas com a administração, pela Uniào, das terras .devolutas

1. A União não poderia, constitucional e legitimamente,por ato uni
lateral ordinário do seu Poder Legislativo, salvo em caso de anu

ência dos Estados, transferl.r para o seu patrimônio terras devolutas asseguradas a-;;
Estado desde a Constituição de 1891, sob alegação de necessárias para o desenvolvi-

-\
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CONSTITUINTE ALDO ARANTES

r:T---------- PLENAR10/C;OUlSSÃO/SUBCO"ISSÃO _

EMENDA
200169-1

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO 00 ESTADO
r--r -;- TEXTO!.lUSTlfIU.çio ---,

EMENDA

Trata-se de preservar, atraves da criação de uma nova figura

de Di'reito Público Interno - a Possessão Indígena - de perpetuar, era Territ.§.

rio próprio e autônomo administrativamente, as tradições, os costumes, a cul

tura e, sobretudo, defender a dignidade de uma etnia, que o passado Lnj us t í çou ,

O art. 27 do anteprojeto da Subcomissão da união, Distrito Fed~

ral e territórios passa a ter a seguinte redação:

ASSEMBLl1IA NACIONAL CONSTITUINTE

"Os territór~os, exceto o de F~rnando de Noronha, terão seus govern.§
dores eleitos. diretamente pelo povo, com mandatos temporários, con 

forme dispuser a Lei Orgânica dos Territórios". EMENDA
200172-1

JUSTIFICAÇilO ----------TE),T(l/JU$TlnC~i;i.o--- . _

Consideramos que os governadores dos territórios devem ser elei
tos pelo voto direto e secreto. Não se justifica que apenas esses de
tentores de cargos executivos continuem sendo indicados pelo Presi 

dente da República. Esse é um direito democrático do povo.

Artigo 25Q - Suprimir

Justi ficativa

A criação e novos Estados é tão lícita quanto nec~5"é

ria, em alguns casos.

Entrecanto, todos os desmembramentos ou fusões dos

quais novas unidades estaduais ou mesmo municípais re

r.r----------------TExTot.lUSTliICAÇÃO-----------------,

t: DEPUI p,DD JORGE HAGE
__________ PLEHARIO/COWISSÃo/suOCOIiJSsio -----,

E?COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESIADO

Substitua-se, no Art. 17, a e~pressão

vembro" por 1119 de novembro".

EMENDA
200170·5

"15 de no

sultem , carecem de algo fundamental que ne~ mesmo a

constituint~ poderá suprir, quP é a asculta plebl~ci

tária das populações objeto das fusões ou desmembra -

mentos. Acresce-se ao d~reito dos que se querem ind~

pender o dos que se querem manter juntos e , nesse ca

so, todos os implicados deverão ter spu direito à m8

nifestaçâo assegurado. Em outros capítulos da consti

tuição que agora se escreve certamente eslão contidos

JUSTIFICATIVA

as disposições para criação

do dessa forma os casuísmos

de novos Estados, evitan- I
políticos localizados.

ano fiscal (exercício

Corretíssima a antecipação da posse

janeiro. Seja para coincidir com o início do

para 12 de EMENDA
200173-0

r.r---------------- TEltTO/.luSTlfICAÇÃO-----------------,

DE-SE AO ART. 19 DO ANTEPROJETO FINAL DA SUBCONISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FED~RAI.

E TERRITÕRIOS, A SEGUINTE REDAÇÃO:

de maio de 1937.

TEXTO/Ju:.Tlrlcl;iO--------

1
União .

I

Sala das Sessões, em

Acrescenta ao Anleprojeto da Subcomissão da
Distrito Federal e Território o seguinte dispositivo:

ARI. Compete a União organizar e manter a Polícia fe
deral com atuação exclusivamente, nos casos em que haja inequívoco
interesse da União Federal.

JUS T I F I C A ç A O

Da mesma forma como a Constituição fixa os limites de
intervenção das Forças Armadas nos acontecimentos verificados em
território nacional, entendemos que o texto constitucional em elabo
ração deve definir, com precisão e clareza, os casos em que se pos-=
sa dar a atuação da Polícia Federal.

A verdade é que os tempos de arbítrio das últimas dé
cadas deixaram sequelas que precisam ser extirpadas da vida nacio
nal, entre as quais eslá, no nosso entender, o desvirtuamenlo das
finalidades e da destinação ou a investigar crimes que, sem dúv~da,
são de competência das Polícias Civis, Estaduais ou Municipais.

Enuncai bem o ditado popular que "o uso do cachlnbo •
faz a boca torta", e assim a sOciedade, sem sentir, acaba aceitando
situações policialescas inadimissíveis quando se prelendo viver em
um Estado democrático de direito, em que não é proibido, é permiti
do.

Entendemos, por isso, que, a não ser nos casos em que
e~teja presente, de forma inequívoca, o inlercsse da União Federal,
nao se justifica, em absoluto, a intervenção de policiais federais,
que devem ter a sua imagem preservada e só sejam acionados para
atuar em casos de relevante intere~se nacional.

regi.

do

Indf.

vácuo e

EMENDA
200171·3

19 - O Brasil e uma República Federativa, constituída, sob o

me representativo, pela união indissolúvel dos Estados,

Distrito Federal, dos Territorios e das Possessões

genas."

"Art.

PLENÂRIO/COI,USsÃo/suaCOMISSÃO--------------,

COHISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

financeiro e orçamentário), seja para encurtar o período do

da irresponsabilidade de certos governos derrotados.

Com a perspectiva'da eleição em 2 turnos, entre

tanto, cria-se uma dificuldade concreta: 45 dias não é tempo sufici

ente para as apurações (a do 12 e a do 22 turno. depois) e para ass~

gurar-se ainda o intervalo de 30 dias previsto no § único. ~ forçoso,

por isso, admitir pelo menos 60 dias ~ntre a 1ª eleição e a posse.

tJ SENADOR LEOPOLDO PERES



OSO • 'H· Comlssáo daOrganização doEstado

Acrescenta ao IInleprojeto da Subcomissão dos Eslados,
na seção IV, refe~ente ao Poder Judiciário o seguinle disposiLivo:

Nos Estados onde existam Tribunal de Alçada as promo
ções dos Juizes integrantes ~o quinto,ÇonstIlucional far-se-âo de
quinto par a quinto.

Em conseqüência, seja dada nova redação aos parágrafos do

art. 24, na forma abaixo:

"§ 1.... Caberá às Assembléias Legislat~vas dos Estados de~

membrados, por maior2a absoluta dos seus membros, a confirmação

ou não da criação dos Estados de Santa Cruz, do Triângulo, do
Maranhão do Sul, do TapaJÓS, do Juruá e do Iguaçu.

§ 2.... Negada a conf~rmação de que trata o parágrafo ant~

rior, o Tribunal Regional Ele~toral do Estado desmembrado conv~

cará plebiscito na área emancipanda dentro de cento e o~tenta

dias da data da decisão da Assemblé~a Legislativa.

§ 3.... Aplicam-se à criação c instalação dos estados, pr~

vistas neste artigo, as normas legais disciplinadoras da divis~o do
Estado de Mato Grosso, ficando os dispénd~os financc~ros a cargo da
União', em valores atualizados proporcionais li população, área c i\Onú
mero de Hunicípios de cada Estado."

JUSTIFICATIVA

Não obstante a separação territorial, eSSas áreas,

na verdade, abrigam populações ident~f~cadas com ,os mesmos ~ntcrcs

ses, predom~nantcmentevoltadas para as atividades rura~s, d0sen
volv~das estas em região bastante homogênea e com predomínio da p~

quena propriedade de uso próprio.

Pretende-se reunificar áreas componentes do ant~go

Território do Iguaç~ que, sob protestos dos ~guaçuanos, foram int~

gradas aos Estados do Paraná e de Santa Catar~na na Const~tu~ção

de 1946.

EMENDA
200174·8

de maio de 1987.

.__'J
l

JUS T I F I C A ç 1\ O

-----,-------- HXTO/Ju~TlfI::'!õtO------ ~ ,

I
f

I
I
I

I
A tese e ou a idéia é de tamanha just~sa Que o Tribu

nal qe Justiça de São Paulo já vem promovendo as promoções do Trib~
nal ~e Alç&da para o Tribunal ·de Justiça de quinlo para quinLo,

Ademais adolandq-se lal critério nos Tribunais de
alçada os Juizes de carreira não ficarão impedidos, em época algum~

de alcançar cargos qe direção.

o ingresso na ,Magistratura pelo quinto eonslilucional.
Será sempre pelo Tribunal de Alçada. Com esla medida hav~rd perfei
ta harmonia e compatibilidade na Magistralura, pois Que, um Juiz

'do quinto jamais ocuparia o lugar de um Juiz de carreira nos Tribu
nais de Justiça. O benefício será geral, mormente para a justiça ,
eis que o Juiz ingressando pela quinta na Tribunal de Alçada adqui
rirá grande experiência e em sendo promovido aplicá-la-á como De
sembargador.

Sala das Sessões, em

rTI AuTClI'f

{ CONSTITUIN1" Jose 1~{\.:.:u",llc::rc::c,,-~o=-- _

p Htll'IUCJ/COlllr':'(I/=UI,C.(l~\I:lS;'O----

, COllISSIIO OA OIlGAtJIZAÇIlO '00 ESTIIOO

r='1----------------Tr.XTO/.·u~1"IF'CAÇ;,O----------------__,

li] AUTORL Consti tui nte JACY SC.~NACl\TTA
EMENDA
200175·6

Trata-se, por outro lado, de área territor1al que

atende perfeitamente às condições econômi~as necessárias para se
constituir em Estado autônomo, auto-suficiente na gestão de seus

negóc~os.

para, melhor justificar a pretensão constante da pr~

sente emenda, anexamos documento elaborado pela Sociedade para o
Dcsenvolvl.rnento c l:mancl.pação do r:stado de Iguaçu, que nni111.sa em

profundidade os diversos aspectos concernentes à matér~a.

JUS T I F I C A ç li O

§ Onico.- Aplica-se, a proibição estabe1ecida no
caput do artigo acima, aos Diretores dos demais Orglos Colegiados I

da União.

Acrescenta ao Anteprojeto da Subcomissão da União
Distrito Federal e Territórios o seguinle dispositivo:

Fica vedado a recondução e-ou reeleição de Lodo e
qualquer Diretor de Empresas EsLaLais, onde o scLor público-direto
ou indirelamente mantenha a maioria do capiLal acionário.

EMENDA
200176-4

.~

___ l'l(IJJf!l"lc['I~IS:;·"/:!JrtCt~lI~si.o---------~

COMISSIIO DA OHCIINZllçnO DO ESTIIDO

Neste momenlo que busca a Lransição democrática, é
necessar~o que haja uma abertura pdra no"as idéias, denlro da admi
nistração pública. Por isso, entendemos que, para uma nova oxigena
ção na máquina burocrática estatal, é preciso que estabeleça~oaleis

eficazes, disciplinadoras, mas também, normas de incenlivos para
que haja novos gestores da adminstração pú8LICA INDIR[TA;

Como defensores das Empresas Estatais, não poderíamos
deixar de tecer comentários no que diz respeito aos administradores
de outrora, que fazia destas Einnresas suas "p r op r i cdar.~s pa r t í cu.l a-s ,
res" transformado-as em guetos e~perrados e contrários aos interes
Ses maiores-da nação e alguns até, comprometidos com interesses muI
tinacionais. Salientamo~ ainda, o lobby da privolização formado e
defendido na maioria d85 vezes, por pcssosa que exerceram cargos
nas diretorias das Eslatais com objetivo no minimo suspeito, pois,
como ex-qestores da co í sa pública, o que pcderIamcs esperar deles
era uma defesa em prol das Empresas Estalais.

A medida que propomos, visa uma melhor forma de incc~

tivo e ao mesmo lempo a participação de outros cidadãos brasileiros
nos quaríros de diretores das Empresas Públicas e Org;;<Is Colegiados,
para ~ue nUa haja à acomodação e a perpeluação dos dirigenles. Por
outro lado, teremos a oportunidade de ver novas idéias de gestão da
coisa pública que é tão saluLar poro a maior dinamização dos servi
ços públicos preslados. Portanlo, sugerimos que não seja admilido •
so~re qualquer preLexto II recondução ou reeleição, a quaisquer car
gos de Direloria nas Empresas .Estalais c OrgIas Colegiados. Espera
mos contar COm os nossos pares Cons t.Ltuãnt,c para que, o novo t.cxl,o

IUTonI: CON~~IlUINTE JOSE I1I1URICIO

Acrescente-se ao art. 24 do antepr~jeto apresentado oelo Relator
da Subcomissão dos ~stados um inciso VI, 9bjetiv~ndo'a criaç~o do
Estado do Iguaçu:

"Art, 24, ficam criados os segutn~7s E!;tados;
••••••• , ,. • ,~ •••• t ••••••• t ; ••••• t ••••• I •••••••• t •• t ••

VI - do Iguaçu, com o de;membramento de áreas dos Estados
do Paraná e de Santa Catarina, abranbidas pe:!.Qs ,,!eguintes Vunicí
pios: do Paraná - ~pere, Assis Chateapbriand, Ba~ra~ão Bo~ Vis-

- -' ,
ta da Aparecida, Braganey, Cafelândiq, Cantagalo, Capitão Leôni--

das Marques, Capanema, Cascavel, Cqtanduvas, céu Azul, Chopinzi-
nho, Clevelândia, Corbélia, Coronel Yividq, Doiq yizinhos, Eneaq
Marques, Formosa do Oeste, Foz do fguaçU, Franctsço Beltrão, GU~

fra, Guã.'raniaçu, Itapejara do Oeste, Jesuita,,!, Lqranjeiras' do
Sul, Mangueirinha, Marechal Cândido,RondQn, -~qrtópol~s, ~ar~elei

ro, Matelândia,' Medianeira, Missal, NOVq A~rora; NaYa Prqta d~
Iguaçu, Nova Santa Rosa, P,,:lmas, Pqlotinq, PqtQ B::anCOJ pérola do
Oeste, Planalto, Pranchita, Quedas do Igua~u, RealeZa, Renascença,
Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Helena, Santa Izabel do Oe~

te, Santa Terezinha do Itaipu, Santo Antônio do Sudoeste, são
João, são Jorge do Oeste, são José das Palme.irqs I são I!iguel do

'Iguaçu, Terra Roxa do Oeste, Toledo, Três Barras do Paraná,Tupâs

si, Vera Cruz do Oeste, Verê, Vitorinoi de Sa~ta Catarina - Abe-
lardo Luz, ligua Doce, liguas de Chapecó, Anchieta I Arroio Trint.1 ,
Caçador, Caibi, Campo ~rê, Capinzal, Catanduvas, Caxambu do Sul,
Chapccó, Concórdia, Coronel Freitas> Cunh4 porã~ Descanso, Dioní

sio. Cerqucira, fachinal doa Guedes, Galvqo, Gu.iraeiab'l, Guaruj<Í
do Sul, Ipira, Ipumirim, Irani, Ita, Itapiranga, Jaborá, Joaçaba, La
cerdópol~s, Maravilha, Modelo, Mondaí, NOva Brech~m, Ouro, Palma S~

la, Palmitos, Peritiba, Pinhalz~nho, P~nheiro Preto, Piratuba, Ponte
Serrada, Presidente Castelo Branco, Quilombo, Rio das Antas, Romelân
dia, Salto Veloso, são Carlos, são Dom~ngos, são José do Cedro, sã~
Lourenço do Oeste, são Miguel do Oe~tet Saudades, Seara, Treze Tf

lias, Vargeão, Videira, Xanxerê, Xavantina, Xaxim, devendo a Cap~tal

do Estado Ser escolhida mediante manifestação das populações intere~

~ sadas, através de plebiscito.
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l.-_. ---------

Conslitucional seja moralizador e impera~ivo, quanlo aos lobbys e
guelos que se inlerligaram formandu lrampolim de Empres.J par.J Lmpr2.
sa.

Sala das Sessões, em de maio de 1987.

Corrigir esta anormalidade é uma imposição que se f~

necessário mormente quando a população brasileira cada vez maior se

aglomera nas cidades que assumem aspectos de verdadeiras megalópolis,

sujeitas a todo tipo de risco, na maioria ató mesmo desconhecidos.

De acordo com os critórios internacionais de segLJra~

ça conlra incêndio, os Corpos de Oombciros, quando bem treinados e

---- PlENAAIO/cOllIS:iÃo/sUIlCOIdJ'SÃO----- -,

COMISS,'\O DA ORGA:JIZAÇl\O DO LSTADO

~STITUINTE ONOFRE
AUTOR ------ -,

CORREA
EMENDA
200177-2

equipados, contribuem em apenas 35% para a segurança global.Os res
tantes 65% distribuem-se através de legislação adequada, sistema de

distribuição de água e outros critérios menos importantes.

cio Militar e seu Corpo de Bombeiros.

Art.22- Dê-se nova redação ao Art.

Cabe ao Distrito Federal organizar e manter a sua Polí

A falta de legislação no Brasil tem permitido a cons

trução de verdadeiras armadilhas, prontas a destruir vidas e palri-

EMENDA
200179-9COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO

rie de leis federais,estaduais e municipais.

mônio, sem que siquer nos apercebamos da impo.tância do problema.

Julgamos,portanto, ser de maior importância dotar no~

so país de instrumental necessário , a nível legal,para que as ca 

tástrofes tão desagradáveis como as que temos presenciados,possam

ser evitadas, utravés de um elaborado código nacional de prevenção

e proteção contra incêndio e pânico, complementado por toda uma sé

f:J DE;UTADO VALMIR CAtlPELO

No Anteprojeto da Subcomissão dos Estados, inclua-se,
o seguinte dispositivo no Capítulo 11:

Art. - Lei complementar estabelecerá os parâmetros a
serem obedecidos para que ocorra a redivisão
territorial do País objetivando melhor alocar,
distribuir e racionalizar as administrações es
taduais.

§ lQ A lei complementar estabelecerá,obrígato
riamente, que nenhum Estado poderá ter m~

nos de dois milhões e meio de habitantes
nem área superior a duzentos e cinquenta
mil quilômetros quadrados.

§ 3Q A região, antes de se tornar Estado, pod~

rá ser transformada em Território Federal.
§ 4Q ~ Congresso Nacional criará Comlssão Esp~

eial para acompanhar a redivisão territo
rial.

§ 5Q A noya redivisão territorial deverá estar
implantada, no máximo, no prazo de trinta
anos da promulgação desta Constituição.

JUSTIFICA TIVA

r-< TEXTO/JUSTlfrcAr;io ---,

OBrasil é um país de dimensões constinentais e que, por isso
mesmo, necessita ter bem presente essas diversidades regionais para que possa
ser promovido um desenvolvimento harmônico e integrado. A idéia da redívrsão
territorial é antiga mas ainda não conseguiu sensibiliar os dirigen
tes, talvez por sua imediat~vidade. Agora, quando estamos elaboran
do nova Carta Política, devemos voltar ao tema e fixar prazo. de
trinta anos para a implantação dessa redivisão territorial como
sendo a medida mais acertada para que esse fim seja alcançado. Lem
bro-me que a mudança da Capital para o Planalto Central começou ã
ser cogitada na Inconfidência Mineira mas somente veio a ser tex
to constitucional na primeira Carta Republicana. Somente com o Pre
sidente Juscelino Kub~tscheck, em 1960, houve a implantação desse
sonho. Por isso mesmo, creio que é chegada a hora de se estabelecer
o prazo de trinta anos e fixar alguns critérios para que ocorra a
tão desejada redivisão territorial brasileira e, com ela, o engran
decimento de todo País. -

JUSTIFICATIVA

Ao Distrito Federal deve caber toda a organização a ma

nutenção da Polícia Militar e não somente seu efetivo e armamentos.

Da mesma forma o Corpo de Bombeiros,Corpor~ção análo

ga à Polícia Militar, deve ser organizado e mantido pelo ~istrito

Federal como,alías,já ocorre há mais de cem anos.

= TEXTO/~USTlfICAÇÃO----------------..

r:-r--------------- TEXTO/JUST1FICAÇÃO----------·--------,

!:DEPUTADD VALMIR CAtl,PELO

..,..,.. ==_,..-_ Pl.I:UÂFllO/cour:isÃo/suOCOMJf3SÃO---------==---

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
=-===:::..::..._-~~=--

EMENDA
200178-1

l: DEPUTADD VALI~IR CI\,~PELO

COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO }J;-.b.

EMENDA
200180-2

Compete a União legislar sobre:

- Preve~ção e Proteção_Con_trg Incêndio e Pânico

Art.7Q- Compete ao estado-eíeroro legislar sobre:

SUPRIMIR O § 2Q- As Polícias Militares e os Corpos de B~~eiros Militares terão

os mesmos Postos ou Graduações do Exército, não podendo ter re

mmeração superior à fixada para este.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

O Brasil é um dos raros países no mundo onde não exis-

te legislação a respeito. A principal deficiência do sistema ~

tual de segurança contra incêndio encontra-se na inexistência de

legislação federal que norteie uma política racional para o setor,

bem como estruture os mecanismos necessários para conduzí-lo e de

fina os níveis de responsabilidades nas esferas rederal,estadual,

municipal, coordenando o processo na sua globaridade.

Ds postos existentes no Exército vão de Segundo Tenente a Ge
neral de Exército, o que não convém seja estendido às Polícias Militares e Cor

pos de Bombeiros ~lilitares, muitos dos quais com pequenos efetivos que não com
portam a existência de toda escala hierárquica dos postos militares do Exército.

Art.7º- compete ao Estado-Membro legislar sobre:

ACRESCENTAR ND § lº- .•• e os Corpos de Bombeiros-Militares, instituídos para
as ações de defesa cívil, segurança contra incêndios,
busca e salvamento e perícias de incêndios.
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JUSTIFICI\TIVA

Da forma como está redigido o paráqrafo defirte apenas a CO!!!
petência da Polícia Hilitar, esquecendo o Corpo de Bombeiros que tem u",a1,en0E.
me variedade de missões , que podem ser s ínt.el.ízadas Como ações de defesa civil,
além das que lhes são peculiares como a prevonção ,n comoate a Incêndlo.as buscas
e salvamentos e as perícias, após os Incêndíos , A introdução visa apenas corri 
gir esle esquecimento e assegurar às Corporações de liom!Jciros ,i ndependontcs ou
não , o respaldo consLilucional para continuarem exercendo sua nnl íh ltnnt.e desí,i

nação.

~
~

______ Pl.ENAR10/cOil,lISSÃo/suoCOUI5SÃO-----------

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

O Conselho do Povo será uma instituição de elevado c~

rát~r c~vico tendo a missão precípua de analisar contas, investime~

tos, aplicação de gastos póblicos e apurar denóncias de corrupção.
Será mais um instrumento da presença política no Muni

cípio velando pela legal aplicação de bens e dinheiros públicos.

tJ DEPUTADO VAI tHR CAM""P"'E;JL""O'= ---'

r.r TexTO/,lOSTlfICAÇÃO -'- -,
EMENDA
200181-1COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

,...-------------AurOR--- _
l]EPUTADD VALMIR CM1r'ELO

1":"1'---------------TEllTOIJUSTlFICAÇ;.O .

Art. 8!! - Compete ao Estado Merlbro suplementar a legislação SObjr:

I

lI.

lI!.

Prevenção e proteção contra incêncio e pânico.

JUS T I F I C A T I V A

Deve c~ber à União estabelecer as diretrizes gerais sobre a
prevenção e a proteção contra incêneio e pânico, através de códigos na
eionais eslatuídos em Lei Federal. Entretanto, devem ser respeitadas
as peculiaridades dos Estados Membros~~ Territórios e do Distrito
Federal, aos quais caberá legislar de maneira suplementar sobre maté
~ia de tamanha relevância para a preservação da vida e do patrimônio.

Não existindo, no Brasil, a cultura da segurança contra incêJ
dios, a população brasileira n50 detém os conhecimentos mínimos neces
sários para conviver com este problema, que cada vez mais aflige as c!
dades e alé mesmo as áreas rurais. Não exislindo, em conseqUência, le
gislação sobre o assunto, as regras básicas da prevenção contra incên
di~ deixam de ser cumpridas e assistimDs, perplexos, a acontecimento
de violentos sinisLros, que ceifam preciosas vidas e abalam a economia
causando enormes prejuízos. Estes prejuízos poderiam, sem dóvida, ser
facilmente evitados a partir de legislação adequada, fundamental para
que se possa rever Ler a atual situaçao.

A partir de legislação federal e estadual deve caber ao municí
pio legislar supletivamente sobre o assunt~.

Muitos municípios brasileiros hoje constituem-se de aglomerados
prbanos de grande risco, sem nenhuma possibilidade de ser prestada à p~

pulação a segurança que ela tem direito, na área de segurança contra i~

~êndios. O risco potencial existente nos centros metropolitanos - arra
rha-céus, sistemas de transp~rtes de massa, processamento e transporte
~e produtos perigosos, dentre outros - bem como as áreas sensíveis, nas

egiões rurais, reservas florestais, fontes de abastecimento de)água e
outros elementos, requerem proteção, através de legislação complementar
de iniciativa dos municípios.

A situação presente no Brasil é, geralmente, tratada com indife
rença, pois não existe uma política nacional para o setor, o que permi
te que a escassa legislação existente contenha inúmeros elemenlos de a~

bigOidade e indefinição de responsabilidades, gerando inércia e despre
zo quanto ao seu cumprimento.

tJ CONSTITUINTE ONOFRE CORREA

=---------------TEXTO/JOSTlf'lcAÇi.O--------- -,

~
~§-q

.-- PLCNARIO/CON1SSÃO/SUDC01,4IS:ÃO--------=.--~

COMISSÃO DA ORGANIZ~ÇÃO DO ESTADO

ê!JEPUTAOD VALMIR CAMPELO

EMENDA
200182-9

-- .'''NÁIUtllc.oI.lISSÃo/sUllCOM1SSÃO _

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADOec"

ciências da economia local.

JUSTIFICATIVA

Art. 23 - Dê-se nova redação ao Art.

no Art.8!! desta Constituição,à manutenção da Polícia Militar e do

Corpo de Bombeiros e à superação, quando indispensavél, das insufi-

previstamum,ao exercício das atribuições inerentes à competência

A União destinará ao Distrito Federal os recursos fi
r

nanceiros necessários ao desempenh? de atividades de interesse co-Art. Fica criada, em cada Município, a Comissão do Po
vo com a finalidade de analisar contas, investimentos,apli_
cação de gastos póblicos e apurar denóncias de corrupção.

§ 1!! O Conselho do Povo será constituído pelos Verea
dores d~s Câmaras Municipais e pelos membros do Conselho
de Cidadãos, exercendo atividades a serem devidamente ex _
plicitadas em lei federal.

§ 2!! O exercício do mandato de membro do Conselho do
Povo será gratuito,sendo considerado serviço público rele
vante.

No anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e Regiões
em seu Capo 111, Seção l, inclua-se o seguinte artigo:

r.T---------------TEXTO/,lUSTlfICAÇio----- --,

JUSTIFICÀ TIVA

Temos de pensar em dar nova estruturação à vida muni
cipal. Em outra emenda, propus a criação do Conselho de Cidadãos.
O Município, por ser a miniatura da Pátria, deve merecer maiores a
tenções por parte dos constituintes a fim de que possa continua;
sendo a célula-mãe da sociedade e das instituições políticas do
País.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são duas co.!:

porações independentes, centenárias e com larga folha de bons serv!

ços prestados ao Distrito Federal e ao País. Esquecer o Corpo de Bo~

beiros no texto constitucional nos parece pouco recomendável, morme~

te quando a explosão urbana nos indica a necessidade de fortalecer os
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=---------------lEXTO/JUSnrICl,çio--- _

Onde couher: Do Capítulo: Da co~petênc:a co~u~ da União, dos Estados
e dos Hunlpípios.

São ~a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal'
e dos Munleípi~_as segu:ntes at!ibulções:

serviços de prevenção contra incOndios, além das açõ~s da defesa ci

vil, que são' uma constante no trabalho desta última corporaçüo.

Justifica-se,portanto, plenamente, inserir o Corpo de Oombeiros en

tre os Org50s do Oistrito fedpral que dcvprüo ser por este.orual1iz~

do e mantido, através de recursos da União.

fi DEPUTPiJO JONAS PINHEIRO

rLEllÂmo/coI,lISS;:o/.sotlCOllISSÃO

ORDEM: Organização do Estado

EMENDA
200186-1

"". TEXTO/,lUST1FIC.lçio . -,

- DEfENSORIA PUBLICA

co.

JUS T I F I C A T I V A

- porporc!onar ~eios de apoio à pesqu~sa agropecu8ria, ass:stênc5a I

técnica e extensão rural.
JUSTIF!CATIVr,

A Extensão Rural no Bras:l, representa um lnpoctante e
decisivo instrumento de apoio do ~oBer público junto aos ppquenos
agricultores de caracte!ísticas predominantemente fa~il~ares.

A natureza dos problemas que afetam esta categecla de
produtores é variada. De umô Mô~eira çeral, predo~inam questões es 
truturais relacionadas às relações desfavoráveis de proQução e de
trabalho que levam à problemas de posse de terra e ~e d~f:culdade de

acesso aos demais meios de p!odução. Predominam as técnIcas de prod~

ção simples, de baixa densidade de capital, e de bsixo nível de uso
de insu~os :ndustr:alizados_ A mãp de obrs utilizada é basicamente'
de origem familiar. A produção se destina prioritarlamente ao auto 
consumo. Há grande concentração da produção em produtos aa~fc~las

tais COMO milho, arroz, feijêo e M2ndioc8,na crlaç2D dOMéstica de p~

quenos snimais (aves, caprinos, suínos) e na pecuária bpvin3 de esca
la reduzida de produção.

Uma massa signif{catlva de pequenos agricultores não con
segue produzir para atender as necessidades básicas de consumo fami
liar, principalmente, em áreas com problemas climáti~os sérios como

na região do semi-árido brasileiro.
Estima-se que exista no Brasll mais de 4 wilhões de peque

nos e médios agricultores, representando cerca de 80% do total de pro

dutores rurais.
O papel da extensão rural junto a este expressivo contin 

gente é fundamental para a melhorJa dos seus padrões de produção, ren
da e condições de vida, contribuindo pera a su<. fixação no caMpo, r~d~

zindo assim, o fluxo migratórjo rural-urbano.
O compromisso da Extensão nurôl vai além da questão da te~

nologia agropecuária_ Busca-se junto a esta categoria de produtores ou
em apoio aos seus organismos represehtativos, alternativa para a solu
ção dos problemas de natureza estrutural menclonados, sem o que não
será possível a solução da pobreza em que se encontrem. Esta ação exi
ge o concurso de d5versGs oraan~smos de poder Dúblico e das lideranças
conunitárias A Exte")são Rural po tenc í a l í za o poder da ca t a Lí zação do
esforço institucional e dos produtores.

/I resultante desta aç50 indutora e catalizadoca que cara 
cteriza o papel da Extensão Rural, deve levar a uma melhoria das condl
ções de vida do produtor e sua família, e ccntcibuirá-para aa diminui
ção do i~enso fluxo ~jGratório rural urbano que vem ocorrendo nas últi

mas décadas.
Este ser\iço deverá ser regulado e p!oporcionado pela

União,Estados, Distrito Federal e Territórios. Não h~ espaço para a
iniciativa privada junto ao publico citado, uma vez que, pelo seu bai
xo nível de renda nno se mostra em condições de pagar tal categoria de
serviço, que se caFacteriza também como de promoção humana e de cunho
predominante~ente social: O Sistema Nacional de Assistênr.ia Técnica e

Eylen~ão Rural no Brasil conta com o Sistema EM8RATER como o mais ex 
pressivo. Sob a coordenação desta Empresa, estão presentes enlidades '
estaduais/territoriais em 25 Unidades da Federação (excetuando Sãp Pa~

10). Compreende uma rede de 3.0DD escritórios municipa~s, 22.000 fun 
cionários dos quais 13.000 são técnicos e assiste n cerca de 1,3 mi
1hões de produtores, na sua maioria médios e pequenos produtores ru
rais.

Existem também outros serviços no âmbito da esfera govern~

menlal a nível federal e estadual ta2s como a CEPLAC, o IAA/MIC, a
SUOHEVEA, o IBC a CATI em São Paulo, o IRGA no Rio Grande do Sul entre
outros, que contam com uma rede própria de técnicos, poré~ não particl
pam do Sistema EMBRATER.

EMENDA
200185·3

sua

.. - --~- : I :; .. - ---

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

A prestação de /lssistência Judiciária, como instrumento de ace~

so de população carente a justiça, constitui na sociedade moder

O Ministério Público existe para ser o fiscal-da lei, em nome

de toda a sociedade. Mas, o acusado possui direitos indivi

duais,que cabe sejam plenamente tutelados sob pena de termos

a tirania indispensável ao Estado sobre o índividuo.

No entendimento moderno e objetivo" torna-se impossível aa~

sistência judiciária sem a existência de uma instituição bem

réu devem ter, em juízo, os mesmos direitos, as mesmas garan
tias e os mesmos deveres. Quando o Estado aumenta as dimensões,

acusatórias e decisórias, em detrimeryto da função defensora,ele

está, na realidade, reforçando traços autoritários e negando,ex

plicitamente, qualquer pretensão de se tornar um Estado Demo

crático.

/I ampla defesa e o contraditório são garantias constitucionais,

e integram o cenário Jurídico republicano brasileiro. /lutar e

na, dever-função do Estado.

ART.I- Os necessitados serão assistidos em juízo pela Defensiva

Pública organizada em carreira própria e com os mesmos princí 

pios institucionais e direitos assegurados do Ministério Públi-

PAR~GRAFO UNICO: Lei Complementar organizará a Defensiva Públi

ca de União e estabelecerá normas gerais a serem adotadas na or

ganização de Defensiva Pública da União dos Estados, DistrIto

Federal e dos Territórios.

- EMENDA MODIFICATIVA DO ARTIGO 23

único órgão especialmente criado para o Estado exerçer

juízos e tribunais, a semelhança do Ministério Público, como,

estruturada, forte e independente, destinada a patrocinar d!

rei tos irrevogáveis dos pobres miseráveis ou marginalizados.

Para isto, é indispensável que a Defensoria Pública goze

de autonomia administrativa e esteja presente em todos os

função-dever de assegurar ao necessitado a defesa e garantia

de seus direitos e para que, irmanada a magistratura, forme o

tripé da justiça.

l: DEPUT/lDO VAGMIR CAMPELO
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A iniciativa privada, conta hoie com um expressivo contln
gente de profissionais ligados à as~istência técnica e ao fomenta,

através das cooperativas e asscciaç5es de produtores autônomas e das '
empresas de prestação de serviços de plan~jamento e assistência técni

("a.

o
~ DEPUTADO JONPS P!NHETRO

(:J I'Ut,.""'lo/!:cIolJssio/sU8COUI,sio

ORDfM: Organ l7nção do Estado

Vnle ressaltar alndc. que pzr3 ~r!ôç:c ~~ ESt2d~ ~e Pcn~e-

n í e ,2 c o r r eç ãc do recurso alocado Já t c : cor:' C; "j(' qUEncc e s t ct-e z cccu

O apoio do Gove-no da União e~ ORTN

Proponho portanto par~ torra; Ma:o G!~SSC v!ável e , so~r~

tudo, prep2rá-la pêra a real flnalld~:2, ~~!: ~L~: Ç:i s~rr.c~~~o ~~:

a lei Co~p~emcntar nÇ 31 se~a pro~rog3js ~C~ ~~:s 85 (Clrcc) ;~C~

partir de 1989, com aporte de recurso da Un:ãc ::n<or~e art:g: nQ 38

da referida Lei, a nível de 1979, f a ze o cc asS~'11 :ustjça hr s t ó r i ca

àquela UnIdade da Federação, e 2Jucá-la 2 ter _nfr3e5t~utu;a neccssi
ria p~Ia sustenlRI G flu~o migratório, ceM aprC\/e!t2~ento dr seu enor
me potencial tão necessário a causa da NaCão P·,silelre, cDnfor~p jU!

tificativa à época sobre o ponte de Vlstz dô or:em pG!ltiC?, geográ'i
ca e administratlva

r;T l'IITO/.USTI'C.I,ÇÃO -,

Acrescente-se às D1sposições Transitórias, do Antepr~

jeto da Comissão dos Estados, o seguinte artigo, onde couber:

Parágrafo único - Os municípios localizados na área
compreendida entre os Rios Real e

Itapicuru passa a fazer parte do Es
tado de Serg1pe".

- A superfície terr1tor1al do Estado de Ser

gipe é acrescida da área compreendida en
tre o R10 Real, na divisa com o Estado da
Bah1a, e o Rio Itapicuru, que passa a cons

tituir-se na linha divisória entre os Esta
dos da Bahia e Serg1pe.

"Art.

Sergipe, o Estado de menor área territorial da Feder!
ção, pode ser apontado como aquele que apresenta desenvolvlmento S!

tisfatórlo da reg1ão nordestina. Qualquer acréscimo que lhe sejafei
to passará, dentro de pouco tempo, a integrar-se no progresso local,

com vantagem para os municípios desmembrados em seu benefício.
Por outro lado, há uma vocação natural das populaçôes

do Vale do Itap1curu, como da economia dos respectivos municípios ,
no sent1do de se 11garem ã comunidade serg1pana, ademais por uma

questão de proximldade de AracaJU, muito menos afastada delas do
que Salvador, de onde distam mais de cem quilômetros.

A apexação desses municípios aumentar1am a área deSe!
g1pe, hoje de menos de vinte e dois mil qU11ômetros quadrados, dan

do-lhe uma aproximada extensão territorial do Estado de Alagoas.

Foi v1tor10sa, na Subcomissão dos Estados, a tese s~

gundo a qual o tamanho ideal de uma unidade da Federação abrange
"área máxima de trezentos mil e área mínima de cem mil quilômetros'

quadrados".

- atender as aspiraç5es polític3S da PGpulação sul matogrossensc

promover uma ge~tão sdminlstrat'va ~ZlS rzc:on~l =~ i~en~o e~paço '

geoç;rÉ fico.
- diminuir as djferen~as regionais de rend2 e 5~rr2estrutllra sócio

econô~lca.

criar e multiplicar novas e rentáveis oportunida~es econômicas,
principalmente para o setor privado.

- consolidar o processo de interiorização do desenvolvimento brasile!

ro.

ANO VALOR ORTNs (1)

1979 1. 700.000 4.770.000
1960 3.250.000 5.5C5.000

1961 3.500.000 3.760.000
1962 5.300.000 2.S'44.COO
1963 13.500.000 3.436.000
1964 20.000.000 !.74C.000
1965 42.620.000 ,1.116.000
1966 75.966.000 724.000
1ge7/69 75.000.000 360.000

JUSTTflCATJVP.

A Lei Complementõr nQ 31 de 11/10/77, que desrlen=ra o
Estado de Mato Grosso dn Sul do Es~ado de Mato Grosso, prev!a forte
eporle de~cursc sc~retudo para o Estadc rc~ane~ccnte, já que a
cr!aç!c de ~ato Gresse jo Sul lnv:~~!1!3r-c ccon~~lcp~~n~e.

No 2~tlQQ 3e da rcrcr!dc Le!, deterrnin&v= tl~ Po~eT rve_

cutivo federal instituirá a partjr de 1979, progr?~as espnc'?i~ de
desenvolvimento para os Estados de Mato ~rosso e Hato Grosso do Sul,
com duraç~o de 10(de7) anos, propiciando apoi~ financeiro aos gover
nos dos dois Estados, inrlusive quanto as desp~scs c(";rent?f.

!-12 - t!o ~::e!'crc'.c f 4nence i r o de 1~79' 05 r c f e r í co s pT'CÇ=:"M~S ~!:'\':?rão

envolver recursos da União no valor ~íni~o de Cr~2.000.000.000,OC

(do!s bilhões de cruzeiro!) dos quais oo~o ~enos CrS 1.400.000.000,Or

(um tilhão c quatrocentos m!lh5es de cruzeiros) destinôdos se Estado

de Mato Grosso.
§2 Q - Os recursos para os prograMas que trata este artigo deverão
constar dos projetos de Lei qrçamentário anual e plurianual da União~

Aconteceu que este recurso com o passar dos anos foram •
negociados muito aquém da necessidade e a cada ano diMinui~m e~ case

rea!s, senão vejamos:

( > - Fica pIcrrogúdo po~ 5 anos, a p2~t~: d~ 1?8?, ? Le~ COM-
pleMentar 31 de 11/10/77, qlJC cr!a o Es~cdo ~c Mz~c Cresse 1( ~~:' ,

des~eMtrêrlo de Est~do dc Mato C~OS!C, ccr~:;:nd~ c ,~ctc ;~rinC~l~r

da União ãO Estado remanescente a nível de T979.

.Onde couter: De Capltulc: Sub CGm!ss~a ~os Estados

(1) - ORTNs de maio dos respect!vos anos.
(2) - Recurso já aloc&do no pleno p]ur!EnLa! para os pr6x1nos 03 anos.

Como se neta, Mato G:,osso foi cy.terna~ente penalizado a~ 1

passar dos anos reduzindo os recursos e otrigando o Governo Estadual'
tomar sucessivos e pesados emprésti~os na rede bencária privada para
suprir o déficit público cada ve: maior, sobrctudo rclacionadc à ~o 
lha de pagamento dos scry~dores pLt!:CC~.

~ mut~12ç~C dz ~âtc G:-cssc prc\:a ccnt2r co~ d~c!sivo

apoio da União até sua estabililação econômica. Vários fatores jus:i
ficam que esta Lei seja prc~ro~ada,cono por eYe~lo:

1 - O decréscimo âccnt~ôdo de arorte de recurso, confo~nc d~:cs BC!i.~.

2 - Oecedênc!a ~cs prc~rê~2s esp~ciais até então ~xistentes cc~ alc:~

ção de recursos substanciais COMO POLOCENTRO E POLOrMPZOHlr

} - A constante e incidência çada vez maior de fluxo'migratório para

Amazônia, que transformou Mato Grosso nO portal da expansão de froa 
teira a~rícola, como se nota pelo aumento de MunicIpios, qUe no ano'
de 1977 era de 36, passando par, 63 e~ 1966, com natural exjg~ncia

cada vez maior de investimento e ~enut~nç~c oos serviços háslcas à

população c~escentc en prc~r~~sã~ 5R~ai~ vi~t? e Mais ex5nrnte.

r:r-------------.,.-- Tt:.TO/.lI/sTlflcaC;.i.o------ --,
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seguinte dispositivo:

"A~t. Os Estados e o Dist~ito Fede~aZ naõ pode~aõ despende~

mais de 5%(ainao po~ aentoJ nem os Muniaipios mais de 3%(t~ês

po~ aentoJ do O~çamento pa~a os gastos aom p~opaganda e pubZiai

dade.

JUSTIFICAÇAlJ

Acresaente-se~ onde ao~viep, no substitutivo dessa Comissaõ o

INCLUIR ARTIGO NO CAPITULO III-Dos Munícíplos-SECÇI\O l-Da Or

ganização e Compctêncaa.

ART. ...Os ~lunicipios,a seu cr i tério e modiante lei,podcrão const í tuir UNIDADES

DE PODER LOCAL,cuJOS titulares serão cleitos pelo voto dueto slmultaneamcnLe às

Manifesta-se a~esaente a o~gia'dos gastos púbZiaos aom pubZi

cidade ~ na imprensa ~no raaio~ na teZevisaõ e por outrs proces

sos de divuZgaçaõ , na prai.iaa denominada de"p~ómoçaõ·intitudio

nal:";

E-p~eciso po~ aob~o a esse abuso - sem p~etende~ c~ia~ difi

,auZdades aos meios de divuZgaçaõ a !im de que naõ escasseiem ~e

,au~sos pa~a o finanaiamento de ob~as púbZiaas e atendimento às

u~gentes neaessidades soaiais.

O aspecto mais pe~niaioso desse abuso pubZiciti~io esta-no

surgimento~ a cada Governo~ de novas agências~ que muitas vezes

encobrem o nepotismo e aZimentam o continuimo poZttiao.

o acréscimo proposto ainda deixa Sergipe com uma ex
tensão territorial modesta, mas condizente com o desenvolvimento pr~

tendido pelo Estado.
Es~a é uma antiga reivindicação do povo sergipano,ini

cialmente baseada no Decreto de 8 de julho de 1820 e na Carta Régla
de 5 de dezembro de 1822, continuando a questão dos limites com a
Bahia a ser objeto de persistentes e fundamentadas opiniões em fa-

vor da restauração da superfície original de Sergipe, tanto mais
quanto já constava, na Ata da Sessão do Conselho de Governo da
Província, de 19 de junho de 1827, a decisão de que as fronteiras da

Província chegavam até o Rio Itapicuru.
Em 1830, os dois Estados trocavam pareceres sobre o

assunto, enquanto o Decreto n9 323, de 1843, o Imperador indlcou os
limites provlsórios entre as duas Províncias, com a divisa além do
Rio Real. Em agosto de 1882, o Senador José Luiz de Coelho Campos
profere discurso sobre a matéria e, com o apoio de Prado Pimentel
(Barão de Estâncla) e Geminiano B.O.Goes, apresenta projeto ã As
sembléia-Geral, advogando a causa de Sergipe. Menos de dez anos
dep~is, o historiador Dr. Felisbello Freire, representante de Se!
gipe, apresentou a 4 de agosto de 1890 projeto restabelecendo os
primitivos limites do Estado de Sergipe, ou seja, até ORlO Ita
picuru, contestados pelo Estado da Bahia.

Em 1920, torna-se público acordo firmado entre os
Presidentes J.J. Seabra, da Bahia, e Pereira Lobo, de Sergipe, no

sentido de constituir-se uma comissão de seis membros, três de ca
da Estado, para dlscutir o problema que, na base de laudo de um
árbltro neutro, seria levado ao Congresso de cada um dos Estados.

Revelam esses antecedentes históricos que não se

trata de um pleito novo de Sergipe, em relaçâo ã Bahia, mas de
pretensão,sesquicentenária, convictos os sergipanos de que a diví
sa sul de nosso Estado deve ir até as margens do Rio Itapicuru.

Nova é, apenas, a oportunidade vermos o problema ex~

mlnado e deflnitivamente resolvido pé la Assembléia Nacional Cons
tituinte, pois a relevância da questão é digna do veredito do mais
alto órgão da soberania nacional.

Senador FRANCISCO ROLLE~BERG

,- PLEHARIO/COUISsÁo/lõuacolllSsio-- -..,tJ COI'lS5)(0 DA OrC::PNIZAÇ)(O DO ESTADO

EMENDA

200189-6

eleições morric.ípaas ,

§ único: Os limites territoriais,estrutura admiÃislraLiva,

recursos f'manceâros descentralizados pelo municipio respectivo e qrau de autono-

r.r TI:XTO!dUSTIFICAÇio -,

JUSTIFICAÇl10 :

mia destas UNIDqDES,serão definidos no ato constitulivo das mesmas-,

Artigo 32 - As eleições para Governador e Vice.Gove!
nador do Distrito Federal, serão realiz~

EMENDA

200192-6

SENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG

tJ,--C-O-M-I-S-S-Ã-O-D-A--O-R-G-A-N~L~~~~~"';~O/~~;~;~-----------

Uma série de expcnências tem sido realizadas,no Brasil e no Extenor,

de descentralização da própria esfera municipal, com vistas a tornar a gestão mais

participativa,além de melhor priorizar a alocação de recursos do ponto de vista so

cial. Em nosso próprio País isto tem ocorrido via administrativa em relação a dí s

tritos,regiões administrativas,conselhos comunitários, .. :No enlanto por falta de

dispositlvo constitucional tais decisões não tem podido ser refcrendadas pelo vo

to popular direto e secreto.

O dispositivo que apresentamos além de possibilitar fsto ainda abre

a possibilidade alternativa de experiências as mai s diversas serem inlroduzidas.

Dê-se o artigo 32 das Disposições Transitórias do An
teprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios a
seguinte redação:

A seca continua sendo o maior entrave ao desenvolvi
wento do Nordeste, apesar dos esforços realizados visando a
minorar os seus efeitos. P grande extensão terrltorial da re
gião imprim~-lhe significativa complexidade morfológica e cli
mãtica, resultante, sobretudo, das grandes varlações de pluvT
osidade. Sobremais, as grandes contradições existentes na a~

gricultura do Pais, como um todo, têm-se refletido diretamen
te na reaião nordes~ina. Hã mUltos hectares de terras OC10SOS
nos latifúndios, aue são aproveitãveis para a agricultura,coe
xistindo com grande numero de desempregados e subempregados 
no meio rural. A anricultura e o caminho natural para a solu
ção dos principals problemas do homem do interior, especial-
mente o do Nordeste, em relação ao qual deve ser desenvolvida
ação eficaz e adequada, melhorando-lhe as condições sociais.
Dotado de solos e .r-ecur-sos hidricos inexplorados; embora I i mr>
tados, poderá o Nordeste transformar-se em área de vltal impor
tância para a produção de alimentos e de materias-primas, des
de que o seu potencial edáfico seJa aproveitado,com a utiliza
ção de tecnicas adequadas. Sob esse prisma, a irrigação passa
a assumir papel de grande relevância para o seu desenvolviwen
to. Com efelto, torna-se ela indispensável ã transformação da
agricultura tradicional em economla de mercado, esforço a ser
desenvolvido principalmente na falxã do seml-ãrido, com vlstas
ao aproveitamento dos recursos de água e solos irrigáveis, a
partir da iwplantação de proJetos de lrrigação e do desenvolvl
mento de agroindústrla a eles associada. E decorrencia lógica
e de justiça, pois, que sejam os recursos para a irrlgação ca
nalizados prioritariawente para o Nordeste.

J USTI FI CAÇ)(O

Inclua-se ao Anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e R~

giões.
"Art. - A União apllcarã no Nordeste, durante pelo

menos vlnte anos, cinqOenta por cento dos recursos federais
destinados ao programa nacional de irrigação".
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das no mesmo dia que as eleições para Pr!'.

sidente e Vice-Presidente da República.

parágrafo único - Os mandatos dos eleitos em coafor

midade com o disposto neste artigo

coincidirão com os do Presidente e
Vice-Presidente da R~pública.

Dê-se ao art. 19, caput, a segulnte redação:

o BraSll é uma Repúbllca Federativa, fundada no Estado d~

mocrátlco de dlrelto e no governo representatlvo, para a garantia

e a promoção da pessoa e da comunldade naclonal, eM convlvênCla
pacíflca c~rn todos os povos e é constltuidQ pela assoclação indi~

solúvel da unlão Federal, dos Estados e do Dlstrlto Federal.

JUSTIFICAÇÃO

~,.__--__---_--_-_-TEXTO/JvSTlrlcAçio----------------_

JUSTIFICAÇÃO

é exercido.

Ao art. 19, § 19,

~
~

A redação proposta é mais abrangente e corr~sponde à do
art. 19 e ~ do art. 67 do AnteprOJeto da Comlssão Afonso Arlnos,
com pequeno acréscimo.

§ 19 - Todo o poder emana do povo e eM seu benefício

Dê-se a seguinte, redação:

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da Unlão, Dlstri
to Federal e Territórlos - II-a.

O poder emana do povo. Pode ser exercldo em seu nome

ou dlretamente pelo povo, já que são prevlstas as figuras do plebi~

cito, do referendo e da eleição direta do Presldente e dos parlame~

tares. lIas é importante acentuar que em qualquer hipótese é exerc~

do em benefício do povo.

Sala da cornlssão, 19 de Junho de 1987.

,-- UTOI\ _

Sala da comlssão, 19 de junho de 1987.

,-- PLEH"Juo/cOlollS'io/iOUIlCOW.ssio- _

tJ

tJ SENADOR CHAGAS RODRIGUES

JUS T I F I C A ç Á O
Não nos p;r;c; ;c;;-n~elhãv;l-fix;r, separadamente, a

data das eleições para Governador e Vice-Governador do Distrito Fe
deral, que se realizariam no dia 15 de novembro de 1988.

De igual modo, consideramos inconveniente fazer coin
cidir os mandatos de Governador e Vice-Governador do Dlstrito Fede
ral com os dos Governadores e Vice-Governadores de Estado.

g que as peculiaridades do Distrito Federal justifi
Cam um tratamento jurídico não totalmente semelhante ao dos Estados
membros da Federação.

O Distrito Federal está em sua essência estreitamente
ligado ao Governo Federal. Até mesmo a adequada expressão "federal"
fortalece a intimidade e união com o Poder Central.

Comolobserva a doutrina jurídica, todas as capitals de

Estados soberanos, federativos ou unitários, se subordinam a um tra
tamento jurídico adequado às peculiaridades de sua condição. Estas
cidades têm, no dizer de Marcelo Caetano, fisionomia distinta das
outras por ostentarem responsabilidades e encargos especials,enqua~

to sede do Governo, dos órgãos de soberania e dos grandes serviços
centrais do Estado.

Esta foi a razão pela qual o Rio de Janeiro, antes de
o Brasil vir a ser uma Repúbllca Federativa, se considerava um "Mu

nicípio neutro". O Ato Adicional de 1834 fez da Capital do Império
uma entidade dependente apenas do Ministro do Império e da Assem

bléia Geral, totalmente liberada do poder do Presidente da Provín _

cia do Rio de Janeiro e de sua Assembléia Legislativa Provincial.
Se, nos dias de hoje, tal atitude parece inaceitável,

tendo em vista os anseios de uma representação política plena para

o Distrito Federal, nem por isso se tornou aconselhável a sua con
figuração à imagem e semelhança dos Estados-membros.

Qualquer que seja a forma que se lhe venha dar, no n~

vo texto constitucional, ele será "mais que um município e menos
que um Estado-membro" inegavelmente vinculado com os poderes públi
cos federais a quem deve proteção e assistência em caso de necessi
dade.

Inclua-se onde couber:

r=-r TEXTO/.,lUSTlfICAÇio --,

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da Unlão, Distri

to Federal e Terrltórios - II-a

EMENDA
200195-1

11ediante le~ cQmplementar será 1nst1tu1da a Zona Fra~

ca de Parnaíba e Luiz Correla, no Piauí, e criada a respectlva su

perintendêncla, que funclonará durante vinte e Clnco anos.

-,-- PLIUlÃAIO/CO',USSiO/lUIlCOIollI$sÃO----- ]

l: .

Se assim é, e para que haja um entrosamento perfeito
entre o Presidente da República e o Governador do Distrito Federal,
mais conveniente parece ser a eleição de ambos na mesma data e pa

ra um mandato de igual duração.
Seria, no nosso entender, altamente recomendável que

ambos pudessem ser eleitos no mesmo momento histórico e que a pop~

lação de Brasília indicasse as duas autoridades inspirada da mesma
vontade política e de iguais preferências ideológicas.

Haveria assim uma possibilidade ma~or de sintonia en
tre o Presidente da República e o Governador que o hospeda, no ter

ri tório do Distrito Federal.
Além de recomendável politicamente, nossa proposta

traria resultados econômicos positivos, vez que evitaria os gastos

de dinheiro e tempo que adviriam das eleições sucessivas.
Fixar eleição do Poder Executivo do Distrito Federal

junto com a do Presidente e Vice-Presidente da República, afigura
se-nos como decisão das mais coerentes a ser institucionalizada.

JUSTIFICAÇÃO

=---------------_TElCTO/JUSTIFICAÇÃO --,

Emenda aO Anteprojeto da Subcom1ssào da Un~ãof D~str1to F~

dera1 e Territórios - II-a

o Piauí é o Estado menos desenvolvido da região mais

atrasada do Brasil. Urge combater os grandes desníveis regionais e
socia1s existentes em nossa Nação. IMportantes empreend1mentos es

tão sendo realizados em outras ãreas do País e do Nordeste, mas ne
nhum projeto de vulto está sendo ou f 01 lmplantado no Plauí. A SUper- \ \ \ -
intendênc~a da Zona Franca de Manaus, lmplantada há vlhte\anos, Já

EMENDA
200193·4

.., "u~.''''''nu,,,.An/<:m... n''I,,••n _

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

SENADOR CHAGAS RODRIGUES
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= TEXTO/JUSTlfICAÇio -,

responsável pela cr1ação de um extraord1nário centro 1ndustr1al, c~

mercial e asropecuário, é lnlciatlva que deve e pode ser segulda,~

ra favorecer a malS pobre e sofrl'a população do nordeste, popula

ção que alnda vegeta num Estado esquecldo, desprezado e lnjustlçado

pelos governos deste Pais.

fl DEPUTADO JORGE LEITE

PLENAR10/col.ll5SÃo/suOCOr.l15SÃO-----------

ORGANIZAÇÃO 00 ESTADO

EMENDA

200198·5

Sala da Comlssão, 19 de junho de 1987.
Suprima-se do Anteprojeto da Subcomissão dos Estados o ar

tigo 25 .

tJ SENADOR CHAGAS RODRIGUES

COMISSÃO DA.ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

EMENDA
200196-9

JUS T I F I C A ç Ã O

..,----------------TEXTO/,JuSTlfICAÇÃO--- --,

Emenda ao AnteproJeto da Subcomlssão da Unlão, Distri

to Federal e Territórl0s - II-a

A criação d~ novos ~stados não deve constar do texto con~

titucional. Deve a matéria ser remetida para a legislação ordmárí.a,

= TEXTO/JUSTlfICAÇÃO --,

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Inclua-se onde couber:

Será prl0ritariamente concluida a Rodovla Fortaleza _
Brasilia - BR-020.

~EPUTAOO JORGE LEITE
_________ PLENAa'O/COl,llSsÃo/suaeOl.llssÃO------------,

t=r
EMENDA
200199·3

JUSTIFICAÇÃO
Dê-se ao § 39, do artigo 18, do Anteproj eto da Subcomissão

de Municípios e Regiões, a seguinte redação:

Iniciada por Juscelino Kubltscheck, a RodoVla Fortal~

za-B~asilia alnda não f 01 conclulda. Num momento em que extensas f~

rovias e rodOV1as, em outras regiões, estão sendo 1nicladas
j

é lmpe

rativo de just1ca, de desenvolvimento e de integração nacl0nal que

a Fortaleza-Brasilla seJa termlnada e lnaugurada em toda sua exten

são. O Nordeste, a região menos desenvolvida do País, também mere

ce ser diretamente 11gado ao Planalto Central e a Brasilla.

" § 32 - No Município com população acima de três milhões

de habitantes, o controle externo da Câmara Muni

cipal será exercido com o auxílio do Tribunal de

Contas do Município."

JUS T I F I C A ç li O

JUSTIFICAÇÃO

= TEXTOI,/uSTlFICAÇÃO -,

EMENDA
200200-1

Essa Emenda se fundamenta na soberania do povo e, em segu~

do plano, na tradição jurídica que informou a adoção do critério de

mográfico.
Visa, a presente iniciativa, estender a municípios de co~

siderávcl população o mesmo Mec2nis~o· de fisc81izaçRo financeira e
orçamentária, mediante controle externo da Câmara Municípal, com a~

xílio de Tribunal de Contas próprio.

Com efeito, uma população superior a três milhões de habi

tantes já pressupõe a estrutura de um Estado e não se compreende que,
com tal complexidade, se lhe aplique um controle remoto de fiscal!

zação dos dinheiros públicos, quando o deve ter próximo dos fatos e

atos regidos pelo direito público financeiro.

Os Municípios que, atualmente j á possuem Tribunal de Contas

fiscalizam orçamentos superiores aos de vários Estados. O do Município

do Rio de Janeiro controla a execução orçamentária no valor de Cz$

15.995.023.000,00 - .Iquínze bilhões, novecentos e noventa e cinco milhões e

vinte e três mil cruzados), e o do Município de São Paulo, no valor de
Cz$ 28.905.271.000,Óo (vinte e oito bilhões, novecentos e cinco milhões

e duzentos e setenta e um mil cruzados), sendo de ressaltar que o

primeiro tem mais de 6 (seis) anos de existência e o da capital de

São Paulo 19 (dezenove) anos, ambos com relevantes serviços prest~

dos aos respectivos municípios.

Além disso, seria inconcebível, em termos de soberania po

pular, fonte do poder que estratifica o princípio constitucional ,

ficar o Tribunal de Contas sem a proteção desse mesmo poder, ao sa

bor, portanto, de oscilações políticas.
Na redação do Anteprojeto a semântica do verbo poder cria

a instabilidade para a instituição Tribunal de Contas, impedindo os

Municípios com grande população de possuirem uma eficiente fiscali

zação financeira e orçamentária.

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da União, Distri
to Federal e Territórl0s - II-a

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

r:T---------- I'I.ENAIIIO/coUlssio/ÇUllCO»ISSÃO _

l: SENADOR CHAGAS RODRIGUES

r.-.----------------TEXTO/JuSTlrlcAçÃo- ~ _

EMENDA
200197·7

municípios
financeira e
com auxílio

Além disso, seria inconcebível, em termos de sobe
rania popular, fonte do poder que estrati fica o princípio constitucional,
ficar o Tnbunal de Contas sem a proteção desse mesmo poder, ao sabor, por
tanto, de oscilações políticas. -

Na redação do anteprojeto a semântica do verbo poder
cria a instabilidade para a instituição Tribunal de Contas, impedindo os
municípios com grande população de possuirem uma eficiente fiscalização
financeira e orçamentária.

Essa emenda se fundamenta na soberania do povo e, em
segundo plano, na tradição jurídica que informou a adoção de critérios de
mográficos.

Visa, a presente iniciativa, estender a
de considerável população o mesmo mecanismo de fiscalização
orçamentária, mediante controle externo da Câmara Municipal,
de Tribunal de Contas próprio.

. Com efeito, uma população superior a três milhões de
habitantes já pressupõe a estrutura de um Estado e não se compreende que,
com tal complexidade, se lhe aplique um controle remoto de fiscalização
dos dinheiros públicos, quando o deve ter próximo dos fatos e atos regidos
pelo Direito Público Financeiro.

Os municípios que, atualmente, já possuem Tribunal
de Contas f'Lscal Izam orçamentos superiores aos de vários Estados. O do Mu
nicípio do Rio de Janeiro controla a execução orçamentária no valor de Cz$
15.995.023.000,00 (quinze bilhões, novecentos e noventa e cinco milhões e
vinte e três mil cruzados), e o do Município de São Paulo, no valor de Cz$
28.905.271.000,00 (vinte e oito bilhões, novecentos e cinco milhões, duze~

tos e setenta e um mil cruzados), sendo de ressaltar que o primeiro tem
mais de 6 (seis) anos de existência e o da Capital de São Paulo 19 ( deze
nove) anos, ambos com relevantes serviços prestados aos respectivos muni
cípios.

Sala da Comlssão, 19 de Junho de 1987.

Senador NABOR JúNIDR

p.ARAGRAFO 39- No Município com população acima de três milhões de
habitantes, o controle externo da Câmara Municipal
será exercido com o' auxílio do Tribunal de Contas do
Município.

Dê-se ao parágrafo 39, do artigo 18, da redação fi
nal do Anteprojeto da Subcomissão de Municípios e. Regiões, a seguinte re
dação:

l:r--------------AUTOR--------------

__________ PLtHÁPlIO/CON1S:lio/.UICOMllISÃO-----------

tJ II - COMISsllo DE ORGANIZAÇllo DO ESTADD
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Inclua-se onde couber:

A União não pode~á conceder isenção, 1ncentivo f~scal

nem anistia referente a trlbutos de competência dos Estados.

tJ SEN~qOR CHAGAS RODRIGUES

-------- I'U:NAR10/col.lISsio/I:UIlCOW"SÃo --,cr= COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

EMENDA
200203·5

_---------------- TEXro/JusTll"ICAÇÃO _

JUSTIFICAÇÃO Emenda ao AnteproJeto da Subcomlssão dos Estados - II-b.

A autonomia dos Estados deve ser preservada e os Esta

dos não podem ser prejudlcados pela União.

Sala da Comissão, 19 de junho de 1987.

Inclua-se onde couber:

As imun~dades e invlolabilidades asseguradas aos Deputados

Estadua15, são extensivas aos vereadores, em todo o terrltôrl0 esta

dual.

JUSTiFICAÇÃO

~ .1 .."'... "ln/rn...I"'''' .......::..........,•• i,,_

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

EMENDA
200201·9

As imunldades devem ser asseguradas aos vereadores, que

são os mais sujeltos a perseguições e vlolênclas. E devem prevale

cer:em todo o terrltórl0 do Estado, V1StO que,rnu~tas vezes, o Vere~

dor crltlca também autorldades estaduals.

=>----------------TC'CTOIJUSTIFICA.ÇÃO- _

Sala da Comlssão, 19 de Junho de 1987.

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da Un2ão, Distr2

to Federal e Territórlos - II-a

,--,---------------- TCXTO/,luSTlrlcAçÃo _

EMENDA
200204·3

r---------------AUTOIll-- ~tJ SENADOR CHAGAS RODRIGUES

,-,----------- 'LENARIO/co.. lssiolsUBCO"lssio ~

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
O Procurador Ge.r!,l da Justiça.é o chefe do /llnJ.stén.o

Púb12co Federal e o Procurador Geral da Unlão é o chefe da Procura

dorla da Unlão.

Inclua-se onde couber:

parágrafo Unico - Os Procuradores-gerals são nomeados

peló Presidente da Repúbl2ca, depols de aprovados pelo Senado Fede
ral: •

JUSTIFICAÇÃO

Emenda ao AnteproJeto da Subcomissão dos Estados _ II-b.

Inclua-se onde couber:

Nenhum servidor estadual poderá receber vencimento ou sal~

rio lnferior ao salário mínlmo vlgente no Estado, nem remuneração

mensal superior à paga ao Governador.

Nos Estados funcionarnbêm o Procurador da Justlça e o

Procurador do Estado. No plano Federal, cOm ma20r razão, impóe-se a

descentralização dessas importantes funções, que devem ser exerci

das por órgãos d1stintos já que não se confundem.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda atende a prlncipios de Justiça Social e

Morallzação Administratlva.
de

Sala da Comissão, 19 de Junho de 1987 Sala da Comissão, 19 de junho de 1987.

~ -_---_--_- AUTOIl-------------__f: SENADOR CHAGAS RODRtGUES

., ~Ná.ut'i1c::C1l1lssio/s;UllCO.. I'sio--- _,

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

EMENDA
200202·7

tJ SENADOR CHAGAS RODRIGUES

----------- PLEHÂR10/coI.lISSÃO/suIlCOlflll5io _t COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

EMENDA
200205·1

__---------------n:xTOIJuSTlrtcAÇio------------------,

Emenda ao AnteproJeto da Subcomissão dos Estados -

~---------------- TEXTO/.luSTlfICAÇÃO- ---,

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão dos Estados - II-b.

II - b ,

Inclua-se onde couber:
Acrescente-se onde couber:

Os Secretários de Estado são de livre nomeação e

exoneração do Governador.

§ tln i.co - O Secretár10 de Estado que , apô s ser ouv2:.

do, receber moção de censura votada pela maioria absoluta da A~

sembléia Leglslativa, será lmediatamente exonerado pelo Governa

dor.

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de medida que valoriza o Leglslativo. O

Secretário será de livre nomeação do Governador , mas deverá ser

exonerado se for censurado pela maioria absoluta da Assembléia

Leglslativa.

sala da Comissão, em 19 de junho de 1987.

Art. A fiscal~zação financeira e orçamentária do Estado

será exercida pela Assembléla Legislativa, mediante controle externo/

e pelos slstemas de controle interno do Poder Executivo, inst1tu1do

por le2.

Art. O Tribunal Estadual de Contas, órgão auxlliar da

Assembléla Legislativa, exercerá med2ante controle externo, a fisca

l1zação f1nanceira, orçamentária e operacional sobre os atos da aà

ministração estadual e dos munlcípios.

§ 19 - Lel de lnlciativa do Trlbunal Estadual de Contas

disporá sobre sua organização, podendo crlar delegações ou órgãos

dest1nados a auxil1á-lo no exercíc1D de suas funções e na descentr~

lização de suas ativ2dades.

§ 29 - O Governador do Estado, após aprovação pela Asse~

blêia Leg2slat~va,nomearáos membros do Tr2bunal Estadual de Contas,

escolhldos entre braslleiros maiores de 35 anos, de reputação il~ba

da e notórios conhecimentos juríd2cos, econômicos, finance2ros ou

de administração públlca.
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§ 39 - Os membros do Tribunal Estadual de Contas, serão de

nomlnados vice-mlnistros e terão as mesmas garantlas, prerrogativas,

remuneração e imped~mentos dos desembargadores do Tr~bunal de Justl

ça do Estado.

JUSTIFICAÇÃO

Entendemos que o Mun~cípio não deve ter Constituiçã~

e sim Lei Orgânica.

JUSTIFICAÇÃO Sala da Comissão, 19 de junho de 1987

O AnteproJeto faz referênc~a expressa à Assemblé~a Leg~sl~

t~va. Ass~m sendo, entendemos que também deve reportar-se à f~scall

zação f~nance~ra e orçamentár~a e ao Tr~bunal Estadual de Contas.

Sala da com~ssão, 19 de Junho de 1987.
~__- ----_-,-- AUl'OIl--------------~t: S~NADOR CHAGAS RODRIGU~S
~ PI..(N,.RIO~CDUI5'io/l;:uIlCOWI55io

~ COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

EMENDA
200209-4

e ReEmenda ao Anteprojeto da Subcomissão dos Mun~cípios

giões - lI-C.

Dê-se ao parágraf~ único do art. 49 a seguinte redação:

§ On~co - A criação, ~ncorporação, fusão ou desmembramen

to de municíp~os dependerá de prév~a consulta pleb~scitária às pop~

lações d~retamente ~nteressaaas.

EMENDA
200206-0

Senador CHAGAS RODRIGUES

Emenda ao AnteproJeto da Subcomissão dos Municíp~os

e Reg~ões - II-c

r.""l---------------- TEll:TOIJuSTlrlcAçÃo '-- _

1"":1r---------- 'Lr:HÀ,uo/co"IS:!lÃo/~UIlCO.wISsio- _

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Acrescente-se ao art. 99
JUSTIFICATIVA

Criar e manter. a guarda Municipal

JUSTIFICAÇÃO

Se a h~pótese é de consulta prév~a, descabe, d.v., refe

rentlp à ~n~ciativa da Assembléia Legislativa.

Deve ser assegurado ao Município o poder de criar

~ua guarda Mun~cipal, para prestar serv~ços à população durante
b'd~a e a no~te.

Sala da Comissão da organ~zação do Estado, em 19 de junho

de 1987.

EMENDA
200207·8

__--------------TEXTol"U5TIrICAÇÃO------------------

Sala da Comissão, 19 de junho de 1987

Senador CHAGAS RODRIGUES

r:õ---------- ,.LENAIIIO/COJ.lISsio/IõUbCOW,ssio-- _

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO ------,___~_~ L---,-__

r..----------------- TEXTOJ.lUSTlfICAÇio _

.- AUTOA _tJ Senador CHAGAS RODRIGUES

.....,---- "t.E.N.iftIO/coU.,'io/CUIlCOU1',io-- _

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO no ESTA~~O ~

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão dos

e Regiões - II-c

EMENDA
200210-8

Municípios

JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se ao § 19, do art. 59

eleição entre os dois candidatos ma~s

receber ma~or numero de sufrágios.

Emenda ao anteprojeto da Subcomissão dos Municípios
e Reg~ões - II-c

Incfua-se onde couber:

Nenhum servidor mun~cipal poderá receber venc~mento

ou salário ~nferior ao sarár~o mínimo v~gente no Município nem

remuneração mensal superior à do Prefeito.

Na h~pótese de

luta, proceder-se-ã à nova

votados,sendo eleito o que

nenhum cand~dato obter rna~or~a abs~

JUSTIFICAÇÃO
Impõe-se prever , expressamente, o segundo turno,

caso nenhum cand~dato tenha obtido ma~oria absoluta no prime~ro.

Trata-se ~~ emenda justa e moralizadora.
Sala da Comissão, 19 de junho de 1987

Sala da Com~ssão, 19 de junho de 1987

e

EMENDA
200211-6

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÁO DO ESTADO

Emenda: ao Anteprojeto da Subcomissão dos Municípios

Regiões - II-c

liJ Auto"

C=SENADOR CHAGAS RODRIGUES

0--------- I'LINÂRJo/CONIS,io/suaCOWI"io

L
r."1_-----------~-- TE:xl'ol"USTIf"ICAÇÃO--------- _

EMENDA
200208-6

Senador CHAGAS RODRIGUES

------ Pl.E".. "IO/cONlssio/sUBCOIfISSÃO _

COMISSÁO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

r.""l,--------------- TltltTO/.lUSTIFlCAÇÃO _

Acrescente-se:

§ Onico - O Banco Municipal poderá abrir agências no

território do município, e, excepcionalmente, mediante, permissão

Emenda ao AnteproJeto da Subcom~ssão dos Municípios

e Regiões - II-c
Ao art. 59, caput

Onde se lê:

pela Constituição MunicipaL ....

Leia-se

pela Lei Orgànica do Município •••• "

Art.

lhão de habitantes

do fica assegurado

ralo

Ao município com população superior a um ml

e ao m~nicípio cUJa sede seja capital de Est~

criar o.~anco liunicipal, na forma da lei fede-
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"••• pelo Decreto de 7 de julho de 1824, o Imperador, Dom Pe
dro I, ordenou que a Comarca do Rio de São Francisco fosse des
ligada da Província de Pernambuco e ficasse pertencendo ã Pr~

víncia de Minas Gerais, provisoriamente, até que a Assembléia
Geral (Camara dos Deputados e Camara dos Senadores) do Impé
rio, eleita de acordo com a Constituição de 25 de março de
1824, organizasse um plano de divisão administrativa.

A Assembléia Geral Legislativa do Império, mediante
a Lei de 15 de outubro de 1827, resolveu que a Comarca do Rio
de São Francisco ficasse provisoriamente incorporada ã Proví~

cia da Bahia, até que se fizesse a reorganização territorial
das províncias do Império.

Essa lei de 1827 era um ato legítimo, com fundame~

to no item 89 do Art. 15 da Constituição de 1824. A Assem
bléia Geral Legislativa poderia, mediante lei, regular a a~mi

nistração dos bens nacionais, e decretar a sua alienação
(item 15 daquele dispositivo constitucional), inclusive r~

distribuindo áreas territoriais das províncias, de acordo
com o Art. 29 da Constituição do Império.

A condição resolutiva ("até que se faça a organ.!.
zação das províncias do Império") ficou dependendo de med.!.
da legislativa da Assembléia Geral.

A primeira Constituição republicana, de 24 de fe
vereiro de 1891, afirmou (Arts. 1 9 e 29) que a Nação brasi
leira constituía-se com as suas antigas províncias; cada

uma delas formaria um Estado na República Federativa; cada
província permaneceu, no sistema republicano federativo, com
a área e a configuração territorial que possuía no sistema
monárquico unitárig_

O Congresso Nacional tinha atribuição para reso!

ver definitivamente sobre os limites dos Estados entre si
(Art. 34, inciso lO, da Constituição de 1891), mas não al
terou o quadro territorial do País que tinha recebido do

Parlamento do Império.
A União compete resolver definitivamente sobre

os limites do território nacional (Art. 59, item IV, da
Constituição de 1934), mas esses limites não foram alter~

dos para atender ã pretensão da lei imperial de 1827: reo!
ganização territorial do Brasil.

O Estado Novo, em 1937, também não julgou conve-

r1da propos1çao arquivada definitivamente em 1985, após o pronuncia
mento da Douta Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa do Con
gresso Nacional, que a considerou inconstitucional e injurídica, por
unânimidade de Seus membros.

O relator da matéria, na Comissão de Constituição e Jus
tiça, Deputado Celso Barros, respaldou-se em anterior parecer da mc~

ma Comissão, datado de 1970. de autoria do Deputado Luiz Braz, que,
além de considerar o projeto daquela época inconstitucional é injurf
dica, argumentou que:

"•.• a incorporação da Comarca de Sao Francisco à Bahia, pela
decorrência do prazo, já gerou uma situação de fato, pois a
quele território está há mais de 140 anos (1827-1970) integr~

do na estrutura administrativa, e, consequentemente, políti
ca, jurídica, e econômica da terra de Rui Barbosa" (Diário do

Congresso N~cional, 18 de abril de 1970, pp, 608-610).

Em seu brilhante e fundamentado parecer assim seexpre~

sou o ilustre Deputado Celso Barros, sobre o assunto:

de di
melhor
legis-

EMENDA
200212-4

EMENDA
200213-2

Sala da Com~ssão, 19 de junho de 1987.

Deputado MARCOS LIMA

COMISSÃO II - DA ÓRGÃ'N'rZAtuôuoDÕ"~S~T"'A"'D"'O=--------'"
Subcomissão II.b - Dos Estados

Suprima-se o Art. 32 e Parágrafos 19, 29 e 39, do Ant~

projeto da Subcom~ssão dos Estados, (Disposições transitórias e Fi

nais).

JUS T I F I C A ç Ã O

JUS T I F I C A ç Ã O

Cons~derando que ex~stem bancos privados e Bancos Est~

duais, não se Justif~ca que os grandes mun~cípios ~~quem ~mpedl

dos de possu~r seu estabelecimento de créd~to, obedecidas as ex~

gências lega~s.

JUSTIFICAÇÃO

da autoridade federal competente, poderá ~nstalar agência na Cap~

tái do Estado.

Suprima-se o"item V, do artigo 4 9, do Anteprojeto Fi
nal da Subcomissão II.b, "Dos Estados", que inclui, entre os bens
estaduais, "o subsolo e a platafor.'Jla continental, em condomínio com
a União".

Não cabe a inclusão no domínio público dos Estados-me~
bros do item acima indicado, pelas seguintes razões:

""
19 A propriedade do subsolo, que é distinta da pr~

priedade do solo, face ao sistema de concessões e autorizações espe
cífico ao setor, não deve comportar predefinições a prior i sobre a
titularidade originária, pois se trata de mater~a conceitual a
ser reservada à doutrina, além da inconveniência de inibir a evolu
ção jurisprudencial mais adequada à época;

39 Enfim, a atribuição sob a forma condominial, en
tre União e Estados-membros, tem 8 desvantagem adicional de diluir e
tornar mais incerta a responsabilidade nesse setor tão importante da
economia nacional, no tocante à legislação, à administração e à in
dispensável garantia policial dos direitos existentes.

= Tf:XTOIJUSTlfICAÇÃO --,

Essas as razões da presente Emenda.

~ PLEN...'UO/COLllssio/SUBCOMlssio -,f: COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

_---------------TEXTO/JIJST1'ICAÇio-------- --,

t: SENADOR RUY BACELAR

29 Se tivesse de pertencer a alguma pessoa
, reito público interno o subsolo e a plataforma continental

ficariam no domínio da União, a quem compete privativamente
lar sobre a matéria e exercer a administração;

Se não bastassem as razóes políticas, econômicas, so
ciais, culturais, demográficas e físico-territoriais, também e prin
cipalmente não existem razões jurídicas para a tentativa de reincor
poração ao Estado de Pernambuco, do território correspondente ã anti
ga Comarca do Rio São Francisco, extensa zona do Médio São Francis 

co, absorvendo 29 ~unicípios do Estado da Bahia.

A proposta contida no Art. 32 e seus parágrafos do A~

teprojeto aprovado pela ilustre Subcomissão dos Estados, repete va

rios projetos de Lei Complementar apresentados ã Câmara dos Deputa 
dos, sendo o último o PLP 88-A, de 1983, de autoria do Deputado Nil
son Gibson, representant~ do Estado de Pernamb~co, tendo sido a ref~

niente alterar os limites do território nacional.

A Constituição democrática de 1946 adotou (Art.
65, item VIII) idêntica posição de prudência.

A lei de 1827, que incorporou provisoriamente a
Comarca do Rio de São Francisco na Província da Bahia, com
a proclamaração da República em 1889 e a promulgação da

Constituição de 1891, tornou-se ato nOTm~tivo definitivo
e representa o título de domínio da Bahia sobre aquele ter
ritório.----

A Assembléia Geral Legislativa do Império não
revogou a lei de 1827, nem promoveu "a organização das pr~

víncias do Império".
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o Congresso Nacional, em 1891, no regime repu 
blicano, transformou as Províncias em Estados, mas não a!
terou os limites entre Pernambuco e a Bahla; cada Estado,

conservou a área territorial que possuia na condição de
Prov Inc í a .

Todas essas razões confirmaram a nossa convicção

de que não é possível reincorporar áreas territoriais, pr~

judicando um ato jurídico perfeito (Art. 153, § 39 do te!

to constitucional vigente)".

Justificação

A emenda mantém o teto de remuneração e SUPI ime a preten

são de se ter nas Polícias I~ilitares e nos Corpos de Bombeiros 1.1ilitares

os mesmos postos que no Exército. Seria a criação do generelato em to

dos os seus graus, nas forças auxiliares que devem manter a hierarqui a
atual.

"Art. 7º - ..

Dê-se ao item I, do art. 79 , a seguinte redação.

EMENDA
200216-7

DOS MUNICÍPIOS

Comi.ssão da Organização do Estado

I - eletividade do Prefeito, V.lce-Pr efe.i to e Vereadores, mediante

pleito direto e simultâneo em todo o País, observado quanto aos dois primei

ros, a maioria absoluta de votos no primeiro turno. Não alcançada esta os dois

mais votados concorrerão a nova eleição".

r-r- PLUIARIO/CO"'ISSi.o/SUBCOIJISSÃO~ ___,

tJ _J.
~ TEX'"O',ItJ5T1r'C.l::r::--------- .,

Acrescente-se ainda que, o ilustre Relator Consti

tuinte Siqueira Campos, em seu Relatório final, além de em nenhum m~

mento justificar nem fundamentar a proposta em questão (a única ref~

rência existente é de que "a Bahia ganhou Ilhéus e um peda~o de Per-

nambuco, a famosa C~marca do Rio são Franclsco, que os pernambucanos

cotinuam reivindicando"), faz uma afirmação que no nosso entendimen

to, vem ao encontro da tese que defendemos: " ••• Mas a Constituinte

de 1891 consagrou aI última divisão territorial do Império". E mais,
no Art. 29 do Anteprojeto, ao dispor que, se o Supremo Tribunal Fede

ral não decidir, dentro de 02 (dois) anos, todas as questões relati

vas à contestação de limites entreos Estados, as não decididas impll

carão no reconhecimento dos limites existentes quando promulgada a

Constituição de 1891, o autor do Anteprojeto e a própria Subcomissão

admitiram que cada província permaneceu, no sistema republicano fed!

rativo, com a área e a configuração territorial que possuia no Impé

rio.

Em vista do exposto, acredito estar plenamente jus

tificado nossa proposta no sentido de impedir o retalhamento do Esta
do da Bahia, de forma inconsequente, insensata e injurídica.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda estende para a eleição majoritária municipal, o

processo que se adota para as eleições correspondentes no Estado e na

isto é exigência da maioria absoluta no primeiro escrutínio.

mesmo

União,

constituinte VICTOR FONTANA

Comissão da Organização do Estado
,.- PltHAhIO/COI.l15SÃi)/SUOCONISSÃO

(!J
= TEXTO/JUSTIFIC,t,ÇÃO-----------

Dos Estados

Suprima-se o item V, do art. 4º.

EMENDA
200214-1

Se o critério é justo e conveniente precisa ser uniformc.

Alem disso é de se considerar o pulvarização do quadro partidário,

podendo ensejar eleições nas quais o mais ,votado obtem baixo percenlual cios v.c!
tos válidos, dificuILando a ação administrativa posterior. Com a exigência da

maioria absoluta, os dois mais votados concorrem em segundo' turno, com dupla
vantagem: Nova conc.üt.a popular e preparação de coligações para o novo gover

no.

r::'l---------------- Tf.:XTO/.,1USTlfICAÇÃ,O------------------,

EMENDA
200217-5

DEBUTADO PRISCO VIANA

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

...- Pl.UARIO/COUI'sio/sUBCOIlIS'io--------,,----

l:J

1iJ...-------------- AUTOR

(-

Justi ficação
O art. 4º enumera os bens do Estado, Inc lumdo , no item

V, "o subsolo e a plataforma. continental em condomínio com a União".

Esta compropriedade gerará conflitos de difícil solução,
pela impossibilidade de conciliar Interesses de partes distintas na ex

plo,ração, do que seria propriedade simultânea de duas pessoas jur.írncas

de direito público interno.

Há antinomia deste texto com o adotado pela Subcomissão

da União, que incluiu a plataforma continental e Os recursos minera i s do
subsolo entre às bens da União (art. 39 , itens IV e VI).

a)- Revoga,no Capítulo das Disposições Transitórias

e Finais os seguintes artigos:

1. o que cria o Estado de Santa Cruz;

De outra parte à União ~e defere competência exr Ius iva

para legislar sobre direí.to marítimo, e jazidas, minas e outros recursos

minerais (art. 79 , XXI, letras 2. e j).

2. o que cria a Comissão de Redivisão Territorial.

b)-~nclua-se,onde couber,na parte permanente do texto:

Assim a supressão se impõe.
"Art. - Lei Complementar estabelecerá os crité-

JUS T r F r c A T r v A

subdivididos Estados e Municípios,assegurada audi

ência prévia às populações envolvidas em quaisquer

das hipóteses".

rios segundo os quais serão criados,divididos OU

A Constituinte é livre e soberana para redigir a nova

Constituição.A esse respeito não existem dúvidas,nem na con~

EMENDA
200215-9

t-11litares

fixada P2.

Dos Estados

...."M··"'·:--------·--l
I

Comissão da Ot qaru.zação do Estado

Dê-se ao § 29 , do art. 79 , a seguinte redação:
,,§ 29 - A remuneração dos membros das Policias

e dos Corpos de Borr.beiros Militares, não poderá ser superior à

ra os mesmos postos ou graduações do t.xército'·.

Constituinte VICTOR FONTANA

, I"LENÀII.'o/cOI,llssio/sUBCOlllssio .....,-----------,

(!J
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"" n:XTO/JUSTIFlCAÇÃO-------------------,

"" TEXTO/JlJSTlFICAÇ;,O -,

JUSTIFICATIVA

EMENDA
200219-1

EMENDA
200220-5

anteprojeto da Subcomissão de MunicIpios.e Regiões, renu

3º e 4º do art lI, para 4º e 5º e inclua-se como parágra
11, o seguinte:

COMISSIlO DA ORGANIZAÇIlO DO ESTADD

§ 3º - O Município com população superior a dois milhões de

habitantes poderá instituir Tribunal de Contas Municipal.

Ao dar nova redação ao § 2º do Art 19, a emenda procura explicl
tar a forma de estabelcimento dos mecanismos de cooperação de recurso
e atividades indican30-lhes sua origem e destinação.

A introdução do novo § 2º objetiva, resguardar o interese dos
municIpios integrantes, quer de regiões metropolitanas, quer de aglo
merações urbanas, frcnle a possível omissão do Estado - membro, asse-
gurando-lhes o direito de pleilear, à Assembléia Legislativa, seu

establecimento como Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana, desde
que atendidos os requisitos básicos determinados em lei complementar
nacional.

Art. 20 ••.•••••••••••••••.•••••••••••••• •• ••• ••• ••• •••••••••

................................................................

A exigência de três milhões de habitantes para instituir Tri

bunal de Contas Municipal, deixa fora do atendimento quase a totalida

de dos Municípios.

JUSTIFICATIVA

Legislativa seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomer~

ção Urbana.

A atual Constituição Federal estabelece uma população de dois

milhões de habitantes, que entendemos deve ser conservada.

No anteprojeto da Subcomissão de MunicIpios e Regiões, o pa

rágrafo 3º do Art 20, passa a ter a seguinte redação:

No

mere-se os §

fo 3º do art

~ SIM~O SESSIM

~ pI.EnAI\lo/cONISSÃO/SuOCOl.lI:l:sio-----------

f:

SIMIlO SESSIM

~ PLt:KiAJo/cOlollSSÃo/sl1f1COMI53ÂO-----------

(JCOMISSAO DA ORGANIZAÇIlO DO ESTADO

~'}d.; to j/L-
PRI~O VIANA

ciência jurídica do Pa~s,nem entre os brasileiros.Mas,embora

livre e soberana,a Constituinte tem limitações que decorrem

das realidades sociais,políticas e histórica.P~~ exemplo:p~

derá a Assembléia Nacional Constituinte oficializar a religião

em nosso País,optando por uma das muitas que livremente Rrofe~

sam os brasileiros ? poderá acabar com a Federação,trazendo de
volta do Estado únitário ? poderá oficializar a lingua nacio 
nal como sendo o inglês ? poderá restabelecer a escravidão dos
negros ? Claro que não pode nada disso,a despeito de livre e
soberana porque,se o fizesse simplesmente não seria obedecida,
pois estaria violentando a formação cultural,política e socio

lógica do nosso povo. Assim,também,não pode a Assembléia Naci~

nal Constituinte simplesmente,por maioria absoluta dos votos
que vêm dos mais variádos pontos do País,retalhar o territorio

de um Estado sem antes perguntar se o povo desse Estado está de
acordo.O que se está pretendendo conSUmar na Comissão da Organi
zação do Estado é uma violência.No caso da Bahia uma violênc~a

ainda maior porque desconhece a tradição desse Estado onde co
meuçou a nacionalidade. Estranha que a proposta tenha partido de
um baiano.Ainda bem que seus conterrâneos da propria reg~ão que

pensa agradar com sua iniciativa,não lhe dão apoio,~stáo contra
a ideia de retirar-lhes a condição de baianos de que tanto 's e
orgulham. Represento grande parte da área que se está pretendendo
fazer i~tegrar eSse novo Estado.Lá a quase totalidade da popula
çã? não deseja desligar-se de um Estado que começa a vencer suas
seculares condições de atraso para ganhar Um lugar de destaque
entre aqueles mais desenvolvidos,para compor o territorio de um

novo Estado que não sobreviverá com seus proprios recursos.Res 
salvo a posição do Deputado Siqueira Campos por conhecer sua lu
ta de muitos anos no Congresso pela criação do Estado de Tocan -

tins.Já o ajudei algumas vezes com o meu voto na Câmara dos Depu-

tados para que fosse criado o grande Estado do Norte de Goiás.Sua

iniciativa tem o apoio da área que ele pretende emanciapar e tem

também o apoio do Estado de Goiás. ~ uma situação bastante dife _

rente da que envolve a proposta de desmembramento da Bahia.

Do ponto de vista da doutrina e da ~ecnica legislativa

não aceitamos que eSSa materia seja parte do texto da Constitui _

ção,mesmo que nas Disposições Transitórias. Por esta razão,estamos

sugerindo,ao lado da revogação do artigo que trata da criação do

Estado de Santa Cruz, a inclusão. na parte permanente do tex~o cons

titucional,de artigo condicionando à legislação complementar qual

quer iniciativa'de criação,divisão,incorporação,fusão de Estados e

I
No anteprojeto da Subcomissão lI-C, renumere-se o § 2º para 3° j

e a ele dê-se a seguinte redação: -

"§ 3 - A União, os Estados e os MunicIpios integrantes da Regi~

~o Metropolitana e Aglomeração Urbana, consignarão, obrigatóriamente, I
em seus respectivos orçamentos, recursos financeiros compatíveis com,

O planejament, a execução e a continuidade das funções públicas de
lnterêsse metropolitano e da aglomeração urbana.

............................................................

JUSTIFICATIVA

Art. 11 •.••.•••••.••.•.•••••••...••••• ••• •• ••• ••• •••·••·•·•

Dentro do espIrito de descentralização que deve nortear a N~

va Constituição, a criação de Guardas Municipais será indubitávelmente
um grande avanço. A emenda, evidentemente subordina as atividades poll

ciais das Guardas a uma política Estadual de Segurança Pública.

§ 3º - .. Os MunicIpios poderão criar e manter, conforme se

dispuser NAS CONSTITUIÇDES ESTADUAIS, serviços de Guarda Municipal, cu
jas atividades policiais se subordinarão à PolIcia Estadual".

EMENDA
200218-3

COMISSIlO DA ORGANIZAÇIlO DD ESTADO

SIMIlO SESSIM

0,----------- PLENi.Rl0/COI,llSSÃo/sUBCQMI9Siio

ê

2 - Introduza-se logo depois do § lº do artigo 19, § 2º com a se
guinte redação:

" § 29 - Atendidos os critérios básicos mencionados no parágra
fo anterior, os municIpios interessados poderão solicitar à Asembléia

Na maioria dos países desenvolvidos, o policiamento é feito
a partir dos Governos Municipais, com grande sucesso, parecendo se~ e~

te o caminho a seguir, adaptando-o às peculiaridades de nossa socieda
de: Polícia Estadual, auxiliada pela Guarda Municipal.
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r.r ~ TEXTO/JUSTIFICAÇio ___,

(9SIMIIO SESSIM
,- PLEHARIO/cOIJISSÃo/SOBCOl,lISSÃO _

t=JCOMISSIIO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

EMENDA
200221-3

ente, desenvolvimento regional e urbano, ouvidas as autoridades esta
duais regionais e municipais.

JUSTIFICATIVA

EMENDA
200224-8

SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS.

OMISSÃO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

INCLUA-SE NOVO PARÁGRAFO AO ARTIGO 25 00 CAPÍTULO 11 00 RELATÓRIO FI
NAL DO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO, RENUMERANDO OS QUE SE LHE SEGUEM:

A emenda pretende explicitar a competência da União Federal em
mátéria de ordenação do território, me~o ambiente e desenvolvimento
urbao e regional. As constituições brasileiras, até h~je, padeceram
de aguda carência de dispositivos relativos ao espaço territorial e
as condições concretas da vida nacional - a distribuição da população
e suas atividades no território, a racional utilização dos recursos
materiais e equipametos produtivos do país. Impõe-se, também, que ao
estabelecer estes planos a União considere os interesses estaduais,
regionais e municipais, dai a inserção de recomendação expressa da

audiência a esses entes.

=---------------TEXTO/JUSTlflCAÇÃO----------------,

r:T-----~---PLEHARIO/COMISSÃO/SUBCOMISSÃO -,

liJ ÁUTOR

[-DEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES

No anteprojeto da Subcomissão de Municípios e Regiões, in
cruir onde couber:

JUSTIFICATIVA

Para uma adequada integração das ações dos municípios inte
grantes de uma mesma comunidade sócio-econômica do próprio Estado, im

põe-se a criação de instâncias microrregiões, como entidades públicas
e territoriais, para os fins mencionados.

Art .••• Os Estados poderão estabelecer, mediante o disposto
em lei complemntar estadual, micro-regiões, abrangendo municípios limi I
trofes, pertenentes a mesma comunidade sóci~conômica, com a finalida
de da organização, planejamento, programaçã&: administração e sxecução
de funções públicas de interesse comum, harmonização da legislação, da
tributação do sistema d~ transportes e do uso do solo de interesse mi
crorregional e urbano.

Parágrafo Onico - A iniciativa do estabelecimento de micror
regiões cabdá também ~os municípios interessados; quando da omissão do
Estado~ mediante solicitação à Assembléia Estadual.

A articulaçã dos planos
giqnal, possibilitará ao Estado e
cionalidade de ação.

e programas de governo, em âmbito re
aos Municípios interessados maior ra

" § 3Q - A eleição para Governador e Vice-Governador
Assembléi q Legislativa dos Estados criados
tigo ocorrerá a 15 de novembro de 1990."

e para a
por este aE.

No anteprojeto da Subcomissão lI-C, inclua-se, nas Disposi
ções Transitórias, o seguinte:

Art. - Ficam mantidas as atuais Regiões Metropolitas cria
das pelas leis c~mplementares nQs 14 , de 08.06.73 e nQ 20, de 01.07.
1974.

tJ SIMIIO SESSIM

r:T---------PLENARIO/cOI.lISSÃo/suBcOMrssÃO ~

COMIssno DA ORGA~IZAÇAO DO ESTADO

EMENDA
200222·1

JUSTIFICATIVA

Entendemos que no Capítulo das Disposições Transitórias da nova
Carta Magna deva constar norma que estipule a data da eleição dos Go
vernadores e Vice-Governadores, assim como dos Deputados Estaduais,
dos Estados que o Artigo 25 propõe sejam criados no Brasil.

Nosso objetivo, com esta proposição, visa evitar que, aprovada
a criação dos Estados por consulta plebiscitária, conforme disposto'
no Artigo 25, o processo político daí decorrente afete o pleno exerci
cio do mandato dos atuais Governadores dos Estados desmembrados com
pressões insuportáveis que certamente advirão de imediato, caso a da
ta da eleição não seja previamente estabelecida pela Constituição.

EMENDA
200225-6

SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS.

INCLUA-SE O SEGUINTE PARÁGRA.O AO ARTIGO 31 DO CAPÍTULO 11, DA REDA
çÃO FINAL 00 ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO:

= ....,,- TEXTO/JUSTlt'cAÇÃO ___,

,- PLENAflIO/cOI.ll'sÃo/sUDCOIlISSÃO _

P:COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

t:DEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES

JUSTIFICATIVA ._____-----

Al-_ei-eo~6. 73, estabeleceu as primei
ras oito regiões metropolitanas do país - Belém, Fortaleza, Recife, I I
Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, com a
discriminação dos municí~ios que as integram._No ano seguinte, a Lei
Complemetar nQ 20, de 01.07.74, que determinou a fusão dos Estados do

Rio de Janero e da Guanabara, estabeleceu a Região Metropolitana do
Rio de Janeiro, discriminando os 14 municípios que a integram (Capítu
lo II, Seção IVl,.

tJ SIt~1I0 SESSIM
__________ PLEHAAIO/cOMISSÃO/sUBCOWISSÃO--- -,

f9COMISSIIO DA ORGANIZAÇAD DO ESTADO

EMENDA
200223-0

"Parágrafo Onico - Na hipótese da rejeição o Tribunal Regional'
Eleitoral tomará todas as providências cabí
veis para a eleição dos dois novos Governad~

res e Vice-Governadores e r~spectivas Ássem
bléias Legislativas em 15 de novembro de 1990~'

r.r--------------- TEXTO/JUSTIFlCAÇAO------ ___,

No anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Terrl
tórios, adite-se ao inciso XII do Art. 7 a seguinte expressão ..... de
Ordenação do Território, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Re

"gional, ouvidas as autoridades estaduais, regionais e mu,icipais, fi
cando o inciso com a seguinte redação:

Art. 7Q.•.•••••••.••••.••• "••••••..••.•.••••••••••.•••.•.•.•••.•

XII - Estabelecer os planos nacionais de viação, transportes, i~

formática, gerenciameto costeiro, ordenação do território, meio ambl

JUSTIFICATIVA

Entendemos que no Capitulo das Disposições Transitórias da nova
Carta Magna deva constar norma,que estipule a data da eleição dos Go
vernadores e Vice-Governadores, assim como dos Deputad~f Estaduais,dos
dois estados que possam ressurgir a partir da consulta plebiscitária'
aprovada pela Subcomissão dos Estados a ser realizada em 15 de novem
bro de 1988 junto aos eleitores do Estado 'do Rio de Janeiro.

Nosso objetivo, com esta proposição, visa evitar que, rejeitada
a unificação imposta ao povo flumin~nse pelo Governo Geisel em 1974,
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r--1 TEXTO/JUSTlP'ICAÇÃO --,

Altere-se a redação do Art. 25 do Anteprojeto da SUBCOMISSÃO DOS

ESTADOS, com a seguinte redação:

"Art. 25 - Ficam criados os E;stados: do Tocantins, de

Santa Cruz, do Triângulo, do Maranhão do Sul, do Juruá e do Tap~

jós.

o processo daí decorrente a fete o pleno exercício do mandato do
atual Governador do Estado do Rio de Janeiro, com pressões insuportá
veis que advirão de imediato, caso a data da eleição n~o seja previa
mente estabelecida pela Constituição.

1 - Passarão a integrar as novas unidades da

Federação, os seguintes Municípios: no Estado do Tocantins, com o

desmembramento da área do Estado de Goiás abrangida pelos Munici.

pios de Almas, Alvorada, Ananás, Araguacema, Araguaçu, Araguaína,
Araguatins, Arapoema, Arraias, Augustinópolis, Aurora do Norte,
Axixá de Goiás, Babaçulãndia, Brej inho de Nazaré, Colinas de Goiás,

Colméia, Conceição do Norte, Couto Magalhães, Cristalândia, Dian~

polis, Dois Irmãos de Goiás, Duerê, Fátima, Figueirópolis, Filadél

fia, Formoso do Araguaia, Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá, It~

guatins, Itaporã de Goiás, Lizarda, Miracema do Norte, Miranorte,
Monte do Carmo, Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Novo Acordo, Pal

meirópolis, Paraíso do Norte de Goiás, Paranã, Pedro Afonso, Peixe,
Pindorama de Goiás, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do
Norte, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Rio Sono, são Sebastião

do Tocantins, Silvanópolis, Sítio Novo de Goiás, Taguatinga, Toca~

tínia, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá, devendo o Poder Ex~

cutivo escolher para Capital uma das cidades-sede dos seus Munici

pios;

quista, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Delfinópôlis, Dourad~

quara, Estrela do Sul, Fronteira, Frutal, Grupiara, Guarda-Mor,Gui
marânia, Gurinhatã, Ibiá, Indianópolis, Ipiaçu, Iraí de Minas, It~

pagipe, Ituiutaba, Iturama, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa Formosa:
Matutina, Medeiros, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Pon
te, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes:

Pirajuba, Planura, Prata, Pratinha, Presidente Olegário, Rio Para
naíba, Romaria, são Francisco de Sales, são Gonçalo do Abaeté, Sã~

Gotardo, São João Batista do Glória, São Roque de Minas, Sacrame~

to, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra, Santa Vitória, Serra do Sa
litre, Tapira, Tapiraí, Tiros, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia:

Vargem Bonita, Vazante e Veríssimo, devendo o Poder Executivo esco

lher para Capital a cidade de Araguari, Araxá, Ituiutaba, Nova Pon
te, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba ou Uberlândia.

VI - No Estado do Tapajós, com o desmembrame~

to da área do Estado do Pará abrangida pelos Municípios de Alenquer,
Almeirim, Aveiro, Faro, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, 6bidos,0r~

ximiná, Prainha e Santarém, tendo a cidade de Santarém como Capi

tal.

v - No Estado do Juruã, com o desmembramento
da área do Estado do Amazonas abrangida pelos Municípios de Amatu

rá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Carauari, Eirunepé, Envi

ra, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Jutaí, São Paulo de Olivença e Tab~

tinga, tendo a cidade de Carauari como Capital.

IV - No Estado do Maranhão do Sul, COm o de~

membramento da área do Estado do Maranhão abrangida pelos Municí
pios de Açailândia, Alto Parnaíba, Amarante, Balsas, Carolina, E~

treito, Fortaleza dos Nogueiras, Grajaú, Imperatriz, João Lisboa ,

boreto, Montes Altos, Porto Franco, Riachão, Sambaíba, são Félixde

Balsas, são Raimundo das Mangabeiras, Sítio Novo e Tarso Fragoso,
tendo a cidade de Imperatriz como Capital.

EMENDA
200226-4

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
,-, J>l.UIUI;\()JÇtlNlssi.c/suaeo",\~~i.G-----------,

e: Constituinte DAVI ALVES SILVA

11 - No Estado de Santa Cruz, com o desmembr~

mento da área do Estado da Bahia abrangida pelos Nunicípios de Abai.

~~. Á~ua Ouente, Aiquara, Alcobaça, Almadina, Anagé, Andaraí, Ar~
catú, Arataca, Aurelino Leal, Barra da Estiva, Barra do Choça, Bar

ra do Rocha, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Lapa, B~

ninaI, Boquira, Botuporã, Brejões, Brumado, Buerarema, Caatiba, C~

culé, Caetité, Camacan, Camamu, Canavieiras, Candiba, Cândido S~

les, Caravelas, Coaraci, Condeúba, Con~endas do Sincorã, Cordeiros,

Cravolândia, Dário Meira, Dom Basílio, Encruzilhada, Firmino Alves,
Floresta Azul, G9ndu, Gongogi, Governador Lomanto Júnior, Guanawbi,

Guaratinga, Ibiassucê, Ibicarai, Ibicoara, Ibicuí, Ibipitanga, Ibi
rapitanga, Ibirapuã, Ibirataia, Ibitiara, Igaporã, Iguaí, Ilhéus ,
Ipiaú, Irajuba, Iramaia, Itabuna, Itacaré, Itaeté, Itagi, Itagibã,

Itagimirim, Itajú do Colônia, Itajuípe, Itamaraju, Itamari, Itambé,
Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Ipitanga, Itaquara, Itarantim,

Itiruçu, Itororó, Ituaçu, Jacaraci, Jaguaquara, Jequié, Jitaúna,
Jussari, Jussiapé, Lafaiete Coutinho, Lajedão, Lucínio de Almeida,
Livramento do Brumado, Macarani, Macaúbas, Maiquinique, Malhada,

Malhada de Pedras, Manoel Vitorino, Maracás, Maraú, Marcionílio So~

za, Mascote, Med~iros Neto, Mortugaba, Mucugê, Mucuri, Nova Canaã,
Nova Itarana, Nova Viçosa, Palmas de Monte Alto, Paramirim, Par~

tinga, Pau Brasil, Piatã, Pindaí, Piripá, Planaltino, Planalto, P~

ções, Porto Seguro, Potiraguá, Prado, Presidente Jânio Quadros,R~

cho de ~antana, Rio d~ Contas, Rio do Antônio, Rio-do Pires, Santa
Cruz de Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Inês, Santa Luzia,

Sebastião Laranjeiras, Tanhaçu, Tremedal, Teixeira de Freitas, Ubai
taba, Ubatã, Una, Urandi, Uruçuca, Vitória da Conquista e Wenceslau

Guimarães, devendo o Poder Executivo escolher para Capital a ci
dade de Itabuna, Ilhéus, Jequié, Vitória da Conquista ou Itapeti~

ga.

Parágrafo '" - O Poder Executivo adotará todas as provi
dências necessárias para a instalação dos Estados do Tocantins, do

,Triângulo, de Santa Cruz, do Maranhão do Sul, do Juruá e do Tap~

jós, até cento e oitenta dias após a rea~ização da consulta plebiE

citária, Se favorável ~ sua criação.

Parágrafo ... - Os atuais Territórios Federais do Amapá
e Roraima, ficam transformados em Estados-membros, com as suas

atuais denominações.

Parágrafo .•. - O Tribunal Regional Eleitoral, no prazo
de cento e vinte dias, a,partir da data de promulgação da presente

Constituição, convocará plebiscito na area emancipada, para a ratá
ficação popular do ato aqui estabelecido.

Parágrafo ... - Fica vedada aos novos Estados-membros, a
nomeação ou admissão, sob quaisquer títulos, num período de 4 (qu~

tro) anos, a parti<da instalação do GOverno das noVas unidades, sa!

vo se as nomeações ou admissões forem em número igualou menor que
10'1, (dez por centlol do total de funcionários existentes, nesta d~

ta, nos Estados de que tenham sido desmembrados.

JUSTIFICAÇÃO

Não pode um País como o Brasil, de dimensões contine~

tais, continuar convivendo com a disparidade social hoje verific~

da em decorrência da desproporção de Estados-membros, que se ci~

cunscrevem a, praticamente, propiciar aos seus naturais, o necess~

rio bem-estar, levado somente, aos que habitam a Capital ou zonas

circunvizinhas, em detrimento dos qu~ ocupam o "hinterland".

O Brasil deve ser de todos os brasileiros, e a Constitui

ção que ora elaboramos não deve descurar desta singularidade.

111 - No Estado do Triângulo, com o de smembr-a
mento da área do Estado de Minas Gerais abrangida pelos MunicIpios

de Abadia dos Dourados, Água Comprida, Araguari, Arapuã, Araxá, C~

choeira Dourada, Campina Verde, Campo florido, Campos Altos, Caná

polis, Capinópolis, Carmo do Paranaíba, Cascalho Rico, Cedro d~
Abaeté, Centralina, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Co~

g o princípio da isonomia consagrada em todas as

cartas anteriores.

novas
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A exemplo, podemos citar o Estado do Mato Grosso do Sul,
desmembrado,e hoje vivendo na plenitude de sUa autonomia.

Sergipe e Alagoas são outros dois bons exemplos de uni
dade de extensão mInima, mas que conseguem manter um padrão digno

de orgulho para o nosso PaIs.

Por outro lado, miremo-nos nos exemplos americano e fran

cês. são Países que em dimensões não ultrapassam o nosso. No entan

to, sua divisão é 001\ rraior que a do Brasil, e nem por isso, sua eco
nomia tem qualquer reflexo negativo. Antes pelo contrário: são exem

plos de progresso e bem-estar.

zam, efetivamente, os anseios populares. Tendo vivido no interior'
do País e conhecido o dinamismo de nossas comunidades locais,ente~

do que a criação desse Conselho de Cidadãos é medida política de
alta sensibilidade e que será extremamente válida em cada comunida
de. Atuando harm~nicamente com os poderes locais,· esse Conselho e

xercerá vigilância sobre os bens e dinheiros públicos.e orientando
metas e programas a serem exercidos. Teremos r~unidos,nesse Conse

lho, os anciões, os líderes sindicais, os dirigentes empresariais,
os reli iosos e todas as forças vivas do Município.

rsr Tl:ltTOf,tIJ'rlnCI.I;AO--------------

Cre~o que a Emenda ora oferecida virá corr~g~r essa ime~

sa e injusta anomalia que sobrevive no Brasil, através dos tempos.
EMENDA
200229-9

II-a - Subcom~ssão da União, D~strito Federal e Territõ

substitua-se a palavra " J.nciso por " item "
nas alíneas "au, "b", "OU e "d l l do parágrafo único do arte;>
15, e na paráqrafo único do artiçro 22.

CONSTITUINTE HENRIQUE EUJAiRDQ ALVES

rios.

~ --__- __ ,t.["'..,UO/:::OlollSSÃO/lllSCOlollssio------------,

, comssÃO DA ORGAXr:AÇÃO DO ESTADO

_----------------T[XTO/olUSTlflC,AÇAC-------------------,

EMENDA
200227-2

PJ Deputado MARCOS LIMA

Suprimindo-se a referência "águas ll
, na letra e r des

dobre-se a redação da letra 1, ambas do item XXI, do artigo-7a, do
Anteprojeto Final da Subcomissão II.a, "Da União, Distrito Federal e
Territórios"r nas seguintes letras: JUSTIFICA('ÃO

...............................................................
"Art. 7a Compete à União: \

\
\
\ Nossas emendas ao texto dos anteprojetos têm o

intuito de facilitar a rev~são final de redação, uniformiza~

do a nomecla~ra .legislativa.
\

Tal a ~ossa tradição legislat~va, principalmen
te na elaboração COn!titucional, bastando assimilar que no
texto da C onstituiça? em viqor-~edigida pelos juristas Car
los Medeiros e Gama e Silva não se encontra, uma vez si
quer, a palavra 11 inciso 11

XXI - legislar sobre:

.......... ····· ..········ ..··r······ ..··················· .
jl) jazidas, minas e demais recursos minerais, 10:1u5i

ve critérios e condições para outorga dos direitos de expLo ração , bem
como metalurgia;

j") recursos hídricos e potenciais de energia hidráuli
ca, bem assim o regime de seu aproveitamento;'1

~ U 5 T I F I C A C A O
O Brasil possui um imenso patrImônio de recursos mine

rais, que se encontra hoje ameaçado seriamente pela depredação in
discriminada e clandestina.

Impõe-se que a legislação seja cautelosa em exigir,
daqueles a quem autoriza ou concede o exercício de direitos de lav~a
a obediência a critérios e a condições que permitam um desfrute ma r s
racional e econômico desse autêntico patrimônio nacional não renová
vel.

Ch~a-se inciso a qualquer parte destacada
dispositivo leqal, enqu~Item de é~ó~d~spositivo com
meração romana.

de
nu

A exciusão da referência a náguas" na letra .!:" deve-se
à inclusão da referência a "recursos hídricos" na letra 1"·

A Emenda visa contribuir ~ara o atendimento dessa ne-
ccssidade.

mr-------------- AUTORC- CONSTITUINTE ONOFRE CORREA

mr---------- ,l.fNÃ'UO/COIUSSÃo/SUBCOll.SSÃO

ê
EMENDA
200228-1

l:J JOÃO CALl-lON

Pl.UAfIIlo.!.COll.ssio/cUBCO".SSÃO'------- _

COMIss10 DE ORGANIZAC10 DO ESTADO

EMENDA
200230-2

r.1.---------------- TUTO/olUSTltlCAÇlo--- ---,
~ TEXTO/olUSTlfICAÇl0,----- --,

No anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e Regiões, em

seu Capitulo 111, Seção I, inclua-se o seguinte artigo:

Art. Fica criado, em cada Município, um Conse

lho de Cidadãos com a finálidade de fiscalizar as fi
nanças públicas e orientar os membros do Poder Execu
tivo e do Poder Legislativo local quanto às melhores

políticas a serem desenvolvidas.
§ 1º A lei federal disciplinará a composição

do Conselho de Cidadãos devendo nele haver a represe~

tação de toda a comunidade, inclusive idosos.
§ 2º Os membros do Conselho de Cidadãos exerce

rão suas funções gratuitamente.
§ 3º ~ conferlda legitimidade processual ao

Presidente do Conselho de Cidadãos para representar

ao Poder Judiciário sobre oualouer abuso de autorida
de, desvio de poder e má aplicação de bens e dinheiros

públicos.

JUSTIFICATIVA

Estamos elaborando uma Carta Política para o

Brasil e devemos estar atentos para que os seus dispositivos tradu

Substitua-se o parágrafo único do artigo 22 do anteprojeto da Sub

comissão dos Municípios e Regiões pelos seguintes parágrafos:
§ 19 - O Conselho Metropol~tano será organizado e terá sua competên

cia definida em convênio, assegurada a participação major~tária dos
Municípios abrang~dos sendo um terço de seus membros vereadores.
§ 29 - As associações comunitárias terão garantido um terço da re

presentação no Conselho Metropolitano.

JUSTIFICATIVA

As assoc~ações comunitárias, de que são exemplos as asso

ciações de moradores, as comun~dades de base, os comitês de mutuários,

vêm florescendo nos últimos anos, princ~palmente nas grandes regiões
etropol~tanas. são entidades marcadas pela autent~cidade e pela cor

respondênc~a com as reais aspirações da popUlação. Apesar disso, vém
sendo s~stematJ.carnente ignoradas pelo Estado, pois não há canais es

tabelec~dos para sua participação.

As emendas que propomos visam Justamente garantir essa
articipaçâo em um dos novos órgãos cuja criação está sendo proposta

ela Assemblé~a Nacional Const~tuinte. O Conselho Metropolitano pro
osto pela Subcomissão dos MunicIpios e Reg~ões deverá ter atuação de-
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r.J----------------TUTO/JOSTlfICA<;io---- -,

r.1-~--:c--=------P1.t"AfIIDlco.uJ'sio/SUlJCO.ljl"':-ÃO --,

CONISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO

cisiva no tratamento dos problemas das pr~ncipa~s reg~ões urbanas do
aís, justament~ as reg~oes em que as associações comunitár~as apre

sentam-se com maior v~gor. Ao se fixar sua partic~pação noS novos Con
selhos, pretendemos assegurar-lhes voz e voto na determinação do futu
o da comunidade a que atendem.

~ADOR VIRGILIO TAVORA
___--.L~,,-------,

EMENDA
200233·7

Dê-s0 ao a~tigo 18 do Anteprojeto da Subcomissão dos Município e
Regiões a seguinte ~edaçâo :

EMENDA MODIFICATIVA

I - emitir parecer ao Projeto de Lei Orça~entária anual
a ser submetido pelo Poder Executivo, à apreciação da Cãmara Muni
cipal;

11 acompanhar, mediante controle externo, a exccuççao
orçamentária-, podendo sustá-la em caSO de irregularidade.

111 - emiti~ parece~ sobre as contas do Poder Executivo,pa
ra apreciação pela Câmara Municipal;

IV - aprovar ou rejeita~ as contas do Poder Legislativo !
Municipal;

"Art- 18 - A fiscalização financeira e orçamentária do
Município, será exercida com o auxílio de um Conselho de Auditoria
composto de 7 memb~os, eleitos por sufrágio universal, nOS termos!
~a Lei Complementa~ Nacional, competindo-lhe:

Ressemtem-se, os Municípios, de um cont~ole de sua ativi
d~de financeira. Para exercer tal controle será necessária a cria
çao, em cada ~unicípio, de órgão próp~io, 'que conte com a confian
?a da populaçao. Pa~a !anto, propõe-se ~ instituição do órgão,ob_
J:to d:ssa Emenda , cUJos membros haver~am de se~ eleitos po~ sufra
g~o un~ve~sal.

Parágrafo único :- Lei Complementar Estadual' regulará as
atribuições e o funcionamento dos Conselgos de Auditoria Municipais'

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA
200231-1

COMISSAO DE ORGANIZAÇAO DO ESTADO

______________ AUTOR _

nJlrt. 3Q

§4 Q - A faixa interna de até dez quilômetro d~ larg~

ra, paralela à linha divisória terrestre do territó
rio nacional, é considerada indispensável à defesa
das 'fronteiras e será designada como FAIXA de .: FRON

TEIRA, sem entretanto prejudicar a expansão das cid~

des ali situadas, conforme dispuser a lei "compleme~

tar".

Modifique-se a redação do §4Q do artiyo 3Q do anteprojeto da SUBCOM!~

SAO DA UNIAO, DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, para a seguinte:

r:-r T~xlo/,j1)STlrleAçÃO-----------------,

r:;---------- "l.EnARIO/cOIolISS:o/sUllCONI'SÃO------------.

r:-r---- TEXTO/JUSTIFICAÇio ....

JUSTIFICAÇA:O :

Quanto .ao Anteprojeto da "Subcomissão dos Estados":
PROPOSTA:

A hipótese ê de intervenção federal no Estado, como já

está previsto pela "Subcomissão da União, Distrito Federal e Terri
tórios," em seu Anteprojeto, art. 14, item L

Suprim1j-se o item III do art. 14: "Não estiver garantida

a integridade do território nacional."

r---------- Pl.ENAOlO/tOLlI5SÃO/SUACOMI5SÁO--- _tJ COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
t louvável a intenção do eminente relator no sentido

de proteger as nossas fronteiras, já que, com isso, está não só pr~1
tegendo os interesses dos cidadãos brasileiros que h~bi~am as noss~s

fronteiras, mas, sobretudo, procurando proteger a propr~a soberanla

nacional.

JUSTIFICATIVA

Ocorre entretanto que a extensão de cem quilômetro~,

que procura considerar como "FAIXA DE FRONTEIRA", a meu sentir, é por
demais ampla para os objetivos que ;e procura atingir e pode,com i~1

so, at~ p;ejudicar os interesses desenvolvimentistas dos Estados- me~1
bros que se situam nessas áreas de fronteira; além disso, não se pode I
esquecer que, nessas áreas, estão situada7 várias cidades,sed~s muni
cipais, que seriam atingidas pelas normas vinculadas à referida FAIXA

DE FRONTEIRA.

r:-r TUTO/,JUSTlfIC...çio ....

Quanto ao Anteprojeto da "Subcomissão dos Estados":

Por essas razões é que apresento a presente Emenda,

com a qual objetivo reduzir a ext:nsão de terra proposta parq apenas I
10 (dez) quilômetros, já que, como homem vivido em fronteiras nacl~ I

nais, entendo que essa faixa agora proposta resulta absolutamente s~:

ficiente para a defesa de nossas posições lindeiras; além"disso, pr~'

curo preservar os interesses de expansão das cidades situadas nas áre
as de fr;nteira; por me parecer justo e necessário ao desenvolvimento

dos Estados-membros que se encontram nessa situação fronteiriça.

r---------- PLIE"'ARIO/COI.lISS;.O/SU8CONI:UÃO-----------tJ conrssxo DA ORGANIZAÇA:O DO ESTADO

EMENDA
200235·3

m--------------4UTORc= SENADOR VTRGILIO TAVORA
EMENDA
200232-9

PROPOSTA:

Suprim~-se os arts. 49 (sobre bens de domínio dos Esta

dos) e 8 9 (sobre competência comum da União e dos Estados).

r.r--- TEXTDJoIUSflfICAÇio ....

Inclua-se no a~tigo 14 do antep~ojeto da Subcomissão
dos Municipios e Regiões:

"VII - O luc~o nas t~ansmissões imobiliárias;

JUSTIFICAÇÃO:

A matéria se encontra mais bem explanada no Anteprojeto
da "Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios", !"m seus
arts. 49 e 8 9•

VIII - o faturamento das microempresas, vedada a incidên
cia, sobre elas, de out~os impostos sobre a prpdução e a circula
ção ll •

JUS T I F I C A C Ã O

FUJI/(113 /.J L
r---------- PLIENARIO/cONlssl,O/sullcONrssio-----------,I:COMISSÁQ DA ORGANIZACÁO DO ESTADO

EMENDA
200236-1

O imposto referido no inciso VII gue se quer acrescentar
completaria o elenco dos impostos sobre imoveis. O I.S.L.T.I. se
ria subtraído ao imposto de renda que pouco representa para a !
União, mas de grande significação para os Municípios.

Quanto ao referido no inciso VIII, além de constituir!
um reforço das finanças municipais, teria a vantagem de assegurar
às microempresas a isenção de OUTros impostos sobre a produção e

a circulação, inclusive do imposto sobre as vendas a va~ejo," p~e
visto no inciso V.

,.,.,----- TEXTO/JUSTlflCAÇ;,O -,

Quanto ao Anteprojeto da "Subcomissão da União, Distrito F!
deral e Territórios":

TEXTO ATUAL:

"Art. 49 - Incluem-se entre os bens do domínio dos Estados
os lagos em terreno que lhes pertence, assim como os rios que neles
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EMENDA
200239-6

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PROPOSTA:

TEXTO ATUAL:

"Art. 30 - ••• § 40 - A faixa interna de até cem quil§.
metros de largura, paralela à linha divisória terrestre do terri
tório nacional, é considerada indispensável à defesa das fronteI
ras e será designada como Faixa de Fronteira, conforme dispuser a
lei complementar."

Quanto ao Anteprojeto da "Subcomissão da União, Distri
to Federal e Territórios"~

r.1----------------TEXTO/Ju:HlfICAÇÃO------ __,

r.l,---------- PLEHAJlIO/coUISs;.o/sunCOl.l."io -t

TEXTO PROPOSTO:

"Art. 49 - Incluem-se entre os bens de domínio dos Estados
os lagos em terreno que lhes pertence; os rios que neles têm nasce~

te e foz; as ilhas oceânicas e as marítimas por eles já ocupadas
na data da promulgação desta Constituição; bem como as ilhas, flu
viais ou lacustres, e as terras devolutas, umas e outras quando não
compreendidas no 'domínio da União."

JUSTIFICAÇÃO:

Na redação atual, parece serem de domínio dos Estados qual~

quer ilhas fluviaIs e lacustres. Cumpre seja a matéria mais bem ex
plicitada, o que se pretende com a nova redação proposta.

têm nascente e foz; as ilhas fluviais e lacustres; as ilhas oceânl
cas e as marítImas por elas já ocupadas na data da promulgação des
ta Constituição; e as terras devolutas não compreendIdas no domínio
da Uniâo."

Onde está "de até cem quilômetros", substitua-se por "de
cento e cinquenta quilômetros".

JUSTI FI CAÇÃO:

A manutenção da Faixa de Fronteira, com a largura atual
de cento e cinquenta quilômetros, permite que maior número de Mu
nIcIpIoS tenha auxílio financeiro da União e que esta possa contl
nuar exercendo, sobre a mesma faix~, controle quanto à alienação
e concessão de terras públicas, aos serviços de radiodifusão e
às atividades de mineração.

EMENDA
200237-0

ftfJiV 1(3 /) L

Quanto ao Anteprojeto da "Subcomissão da União, Distrito Fe
deral e Territórios":

r.r----------------TEXTO/.lOSTlfICAÇÃO---- ----,

,..,,---------- PlfNAAIO/eol,us.sio/SUDCONI55ÃO -t

• OMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO [STADO

TEXTO ATUAL:

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

"Art. 3' - Incluem-se entre os bens da União •.• 11 _
as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros
ses; ... "

pa I-

Constituinte JOFRAN FREJAT

,------- 'U:HAJlIO/cOlolISSÃo/sU8COlussio------------,

tJ
EMENDA
200240-0

r;-r---------------- TUTO!..USTlF'lCAÇio------------------,

TEXTO PROPOSTO:

"Art. 39 - Incluem-se entre os bens da União: ••• II 
as ilhas fluviais e lacustres na Faixa de Fronteira;

JUSTI FI CAÇÃO:

A redação atual pode fazer crer que entre os bens da União
se incluem as ilhas fluviais e lacustres existentes na linha divisó
ria com outros países, quando, em verdade, são aquelas localizadas na
Faixa de Fronteira.

Conveniente se afigura não se deixar qualquer dÚVIda, ares
peito, dada a relevância que a matéria encerra.

Dê-se ao inciso IV, do Art 79, do Anteprojeto da Sue
comissão da união, Distrito Federal e Territórios a seguinte red~

ção:

IV - permitir, nos casos previstos em lei complemen
tar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou

nele permaneçam, temporariamente.

JUS T I F I C A T I V A

=------~---------TEXTOI..ulJTIFICIlÇÃO------ __,

Quantó ao Anteprojeto da "Subcomissão da União, Distrito
Federal e Territórios":

As restrições impostas quanto ao comando das Forças
e à concessão de bases, constando da Constituição Federal, apreseg
tam inconvenientes para distintos aspectos do intercârnb~o militar

com outros países e, até mesmo, para possíveis alianças recomend~

das pela evolução da conjuntura internacional.

EMENDA
200238-8,---------- PLENARlo/eOUlssÃo!suacOMHlSÃO---- _f9 COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

= TExTot.lUSTI'ICAÇio -,

EMENDA
200241-8

CARLOS CARDINAL
,...- 'Lf;NÂRIO/CONI',xO/SUBCOMI"ÃO-----------

t.J COMISSAO DA ORGANIZAÇAO 00 ESTADO j) I?

l!j..-- AUTOIl: -,
TEXTO ATUAL:

"Art. 30 - Incluem-se entre os bens da União: ••. VIII 
as terras ocupadas pelos índios, que delas terão posse permanente
e usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, do subsolo e
de todas as utilidades nelas existentes;

PROPOSTA:

Seriam suprimidas as expressões: "do subsolo".

Emenda
Suprime-se o § 2º do art .. 7º do Anteprojeto

JUSTIFICAÇÃO:

Sequer o proprietário do solo tem o "usufruto exclusi
vo ••• do subsolo".

Aos índios estariam sendo assegurados mais direitos do
que aos que não o são.

JUSTIFICAÇAO

No exército, a hierarquia vai de soldado até General de Exército. Nas Pol!
cias Militares, vai de soldado, (este dividido em crasses e tipos especiais - Poli:
ciaI ou Bombeiro), até Coronel. Portanto na Polícia Militar, não existe nenhum dos
três postos de Oficiais Generais (De Brigada, da Divisão e do Exército).
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JUS T I F I C A T I V A

r,r---------------- Tt:XTO/JUSTIFICAÇio --,

Suprima-se o inciso r, do Art 79, do anteprojeto da
Subcomissão dos Estados.

A proposta d~fere do texto da constituição atual que
atribui ã União e, complementarmente, ao Estado-membro o encargo
de legislar sobre a organização, armamento, efetivos, instrução e
justiça das Policias Mil~tares e Corpos de Bombeiros Militares.
Para se apresentar uma contraproposta é impositivo que se defina

o grau de controle da União sobre as Policias e Corpos de Bombei
ros Militares. -

~
~

-------------- ...UTO"----- ~ ~t' Constituinte JOFRAN FREJAT

r.:lr-------.:.---- PL.Et'AFlIO/cOI.lI'sio/sUBCOMlssio ~

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Quanto à remuneração; não há porque se equiparar coisas desiguais o Assim,
a Policia Militar é diferente do Exército. Este, é essencial à Oefesa da Pátria,
uma nobre missão, em que eventualmente pode ser empregado. As PolicIas Militares
não têm inimigos, já que protegem a sociedade, de elemnetos perniciosos. Sua°{llissão
é constante nas ruas, onde dá proteção, auxílio, defesa e socorro de todo social,

perdendo seus integrantes não raras vezes, suas vidas, quer combatendo a furia de
vastadora do fogo, quer protegendo a vida e os bens das pessoas.

Há também que considerar que isto (remuneração tolida de uma categoria)
não é assunto para uma Constituição Federal, porque fere a melhor das técnicas do
Direito Constitucional, além de tratar igualmente desiguais.

Há que considerar, que para não se ver aviltada uma categoria tão nobre e
essencial, como os policiais militares, deveria constatar, se fosse o caso, um teto
mínimo, e não máximo. De outra parte, PM e Exército têm missões completamente dis

tintas que não permite comparações e nivelamento como o pretendido.
Por último devemos ver reforçados os laços, vfncuíos e princípios do fe

deralismo, não legislando pelo Estado. Que cada Estado se aoápte , e pague seus poli.
ciais. Numa época em que o povo clama por segurança, esta é uma resposta que nós po
líticos, temos que dar. Ninguém vai querer ser Policial Militar, com tantas restri-=-
ções, principalmente a da remuneração (dinheiro é poder). Quem vai querer correr
continuados e constantes riscos de vida, trabalhar muito, e ganhar pouco?

Vejam que as missões do Exército e dos Policiais são diferentes e tal
restrição desfigura uma categoria 'Ievando-a a perder sua identidade.

t:'1,- TEXTO/.lUSTlfICAÇio -,

~
~

,- &UTO"'---------------

r:;T TEXTO/.lUSTltlCAÇio -,

r.r---------- PLEHi'lIOlcOIJ:IS~Ãolsu.CO.,,!uio-----------_.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

t' Constituinte JOFRAN FREJAT

EMENDA
200242·6]

..--------A""'O-------J
m PL~IltA"IO/cO"'lssio/suac:OMlssio

i\COMISS~O DA ORGANIZAÇ~O DD ESTADO

fU CARLOS CARDINAL

hoje exi~

de obje
Adminis-

JUS T I F I C A T I V A

r;;---------------- n:XTo/olUSTIFIC.lÇÃ.O------ ---,

____ - e, supletivamente, ao Estado-membro leg~slar

sobre a or~anização, armamento, efetivos, knstrução e justiça

das Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.

EMENDA
200245·1

PLEHAPUo/COlll',io/sl,.lIlCOIlIS'io--- ,

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

r--------------AUTOR---------------

Acrescente-se ao Art 79, do anteprojeto da Subcomi~

são da união, Distrito Federal e Territórios o seguinte inci

so:

A organização, o armamento e a instrução das Forças
Públicas eram, muitas vezes, semelhantes ao do Exército e não
adequados ao papel que devem desempenhar modernamente, ligado ã
Segurança Interna, em tempo de paz, e ã Defesa Territorial, em

tempo de guerra.

A União; na primeira Constktuição Republicana, so
mente dispunha de competêncka para legislar sobre a Pollcka da
Capktal Federal; a experiência republicana da falta desse con
trole, por parte da união Federal, foi desastrosa. Estados-me~

bros organizaram verdadeeiros Exércitos Estaduais, contrariarr
do O princípio federativo, já exposto anteriormente, sobre o
papel das Forças Armadas e a supremacia da união, no campo krr

terno.

A proposta difere do texto da constituição atual que
atribui ã união e, complementarmente, ao Estado-membro o encargo
tle legislar sobre a organização, armamento, efetivos, instrução e

Suprima-se o inciso VI, do Art 11, do anteprojeto da

Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios.

JUS T I F I C A T I V A

[l Constituinte JOFRAN FREJAT

A missão primordial das Policias Militares, que preferi

mos identificar como Forças Policiais é a preservação da ordem pú
blica mediante policiamento ostensivo, com elementos fardados, que,
pela sua presença, previne ou reprime perturbações da tranquilida

de pública.
As Corporações Policiais Militares, inserem-se entre as

instituições que exercem polícia administrativa, praticando atos ad
ministrativos de polícia, notadamente ordens ~ proibições, que envol
vem, não apenas a atuação estritamente preventiva mas, igualmente~ a
fiscalização e o combate aos abusos e às rebeldias às mesmas ordens

e proibições, no campo, por exemplo, da polícia dos constumes, do
trânsito, do tráfego, dos jogos, das armas, dos bens público, etc.

A redação sugerida, traduz com clareza essa competência das
Forças Policiais, e se cotejada com o teor do § 32 do artigo, que
define a competência da Polícia Civil (polícia Judiciária), traduz o

natural ordenamento entre as atuações de ambas, a primeira sempre pr~

cedendo a segunda.
Presta-se ainda o texto, a eliminar a dicotomia

tente entre as duas organizações, levando-as à convergência
tivos segundo suas missões - a Força policial como Polícia
tratlva, e a Polícia Cívil como Polícia Judiciária.

JUSTIFlCAÇ1l0
As atibuições do que Hely Lopes Meirelles denomina Polí

cia de Manutenção da Ordem Púbica, são hoje desempenhadas em nosso
País, senão integralmente, quase em sua totalidade, pelas Polícias

Militares.

EMENDA

-Modifica-se o § 12 do art. 72 do Anteprojeto.
As Forças Policiais, instituidas para a pre
serva~ão da orde~ pública, e os Corpos de Bo~

beiros, são instituições permanentes e regul~

Ies, organizadas com base na hierarquia, dis
ciplina e investidura militar, exercendo o P~

der de Polícia de Manutenção da Ordem Pública,
inclusive nas rodovias e ferrovias federais,
constituem forças auxiliares do Exército, sob

a. autoridade dos Governadores dos Estados-me~

bros, Territórios e Distrito Federal, no âmbi
to de suas respctivas jurisdições.
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r:T---------------- TUTO/JuSTlI'ICAr;Ão----------- -,

justiça das Policias Militares e Corpos de Bombeiros

Para se apresentar uma contraproposta é impositivo que

o grau de controle da União sobre as Polícias e Corpos
ros Militares.

1iIr--------------AUTOIt---------------

c= Constituinte JOFRAN FREJAT

---------- f'LEH.ruo/c:ONI~sio/suacoNI'sio----------_t9 COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Militares.
se defina

de Bombe!

EMENDA
200246-9

Exército, tal como tem sido tratado em nossa Carta Magna, até o m2
mento.

Por outro lado, a existência, naquelas corporações, dos pos
tos de Oficial-General, poderia acarretar os indesejáveis choques

hierárquicos, seja em situação de normalidade ou seja, princ~pal

mente, em situações de emprego em operações coordenadas pelo ExéE
cito, como Institu~ção Nacional.

t,portanto, propósito da presente emenda, manter na redação

do § 29, tão-somente, a prescrição relativa ao teto máximo admit!
do para a remuneração das Policias Militares e Corpos de Bombei _
ros Mil~tares.

rrr T[:nOIJU511'ICAÇio-----------------,

IIb - Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão dos Estados

Dê-se a seguinte redação aos §§ 12 e 2!l do art. 72 do an
teprojeto da Subcomissão:

Suprima-se o Art 22 e seu parágrafo único, do ante

projeto da Subcomissão da união, Distrito Federal e Territórios.

JUS T I F I C A T I V A

A proposta difere do texto da Constituição atual que
atribui à união e, complementarmente, ao Estado-membro o encargo

de legislar sobre a organização, armamento, efetivos, instrução e
justiça das Polícias 'Militares e Corpos de Bombeiros Militares.
Para se apresentar uma contraproposta é impositivo que se defina

o grau de controle da União sobre as Polícias e Corpos de Bombe!

ros Militares.

JOSfO GENOINO riTO
.,.,- ~L( .. 4"1I0/eo\lI!i$Iol'UIl:.O ..I!isID------ ___,

COMISS.l10 DA' ORGANIZAÇ.l10 DO ESTADO

EMENDA
200249-3

r;-r----------------TUTO'ol'USTlrtCAçio-- -,

n§ 12. I\s Policias estadoaís cabem garantir a segurança ••

pública, sob a autoridade dos Governadores dos Estados - membros.

§ 2º. Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defe
sa civil, segurança contra incêndio, busca e salvamento e perícia de incên
dias. 11

JUSTIFICATIVA

EMENDA
200247-7

r-------------- AU10R----- _

r.I---------- 'LEHARIO/COUl"io/suacoN.S:iÃO --,

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PJ Constituinte JOFRAN FREJAT

r:T T~XTO/.luSTI'ICAÇÃO----------------..,

No Anteprojeto da Subcomissão -- Subcomissão dos

Estados, suprima-se o § 29 do art. 79.

Pretendemos que se caracterize, no texto constitucional,

a subordinação estrita das polícias estaduais e dos Corpos de Bombeiros, aos
Governos de Estado. Redefinimos, por outro lado, as atribuições dos Corpos de

Bombeiros, que devem ter funções exclusivamente civis.

COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO

EMENDA
200250-7

__________ PL~NÁItIO/CO"'I!i3Ão/5UBCOWI3'ÃO _

t9
tJCONSTITUINTE ALARICO ABIBAs ~essalvas quanto à posse e usufruto exclusivo, p~

derão ensejar conflitos entre grupos, com inconvenientes para a

ordem interna nas referidas áreas. Por outro lado, julga-se que
qualquer prescrição relativa aos direitos dos s~lvicolas deva

constar em outra Se~ão/capitUlo ou mesmo, em lei ordinária.

VIII - as terras legalmente ocupadas pelos indios.
JUS T I F I C A T I V A

Dê-se ,ao inciso VIII, do Art 39, do Anteprojeto da SUE

comissão da União, Distrito Federal e Territórios a seguinte r~

dação:

=----------------TEXTO/.lU3TlnCAçÃO-------- -,

"Art. 79

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se da Redação Final da Subcomissão dos ~stados, o
§ 2Y do Art. 79, que passa a ter a segu~nte redação:

JUSTIFICATIVA

Quanto aos mesmos postos e graduaçóes, não há como
equiparar-se, pois enquanto no Exérc~to a h~erarquia abrange de sol
dado a general. nas Políc~as Mil~tares chega somente a Coronel.

Quanto à remuneração, nào há por que l~mitar já que
as instituições são diferentes e real~zam atividades d~ferentes. A
hipótese de eventual emprego conjunto não pode ser mot~vo para que
os Estados-membros, que remuneram os efetivos polic~ais-militares,

não o façam com a liberdade necessária e de acordo com suas possibi
lidades, em busca de urna mais profícua proteção à soc~edade e comba
te ao crime.

Além de não ser matéria constitucional, esta limite
de remuneração fere o princípio do federalismo. Se cabe ao Estado-me~

bro a responsabilidade pela segurança pública, deve-se-lhe confer~r

a liberdade de definir o salário dos agentes dessa segurança.

EMENDA
200248-5

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Constitui~te JOFRAN FREJAT

r---------- Pl.EHAltlO/coI.lIS'Ão/sUBCONISSÃO---- _

t9

l!Jr-------------- AUTOR

ê

§ 29 Os postos ou graduações elas PolÍcias Militares

é dos corpos de J30nbeiros Militares não poderão ter r~

mmeração superior à fixada para os postos e gradua

ções correspondentes no Exército."

tJ PAULO RAMOS

r.I---,,------- tLENA.RlOlcONlssio/sUBCOWIS3ÃO ..,

, COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO II-A

EMENDA
200251-5

r.r- TtxTO/JUSTlrlc:A.çio-----~_----------...

JUSTIFICATIVAS

A redação final aprovada pela Subcomissão ensejaria o surgi
mento dos postos de General-de-Brigada, General-de-Divisão e de

General-de-Exérc~tonas Polícias Militares e nos Corpos de Bombei

ros ~lilitares.

VI - EFETIVOS E ARMAMENTOS DAS FORÇAS POLIéIAIS E CORPOS OE BOMBEIROS E CONDIÇÕES DE
SUA CONVOCAÇÃO. INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO_

Evidentemente que a correspondência de postos com as Forças
Armadas não se compatibil~za, perfeitamente, com a destinação con~

titucional das referidas Organizações, conforme prevê O § 19 deste

mesmo artigo, que as define como forças auxiliares, reservas do

JUSTIFICAÇÃO

NÃO CONVÉM EXCLUIR O CORPO OE BOMBEIROS. RESPONSÁVEL PELA OEFESA CIVIL, OA VINCUCA _
çi'io ÀS UNIDADES DA FEDERAÇÃO.
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EMENDA
200256-6

,-----------__ I.UTOR.-- _

t:J PAULO RAMOS

~--------- PLf:I. ....'no/cou ls SÃo / SU8Co Io15s .i:o ---,

, COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO 00 ESTADO II-C

EMENDA
200252-3

COl4ISSÃO OE ORGANIZA ÃO 00 ESTAOO II-A

(:J PAULO RAMOS

~ PLtNARIOICOIlISSÃO/SU8COIllI:UÃO-------------,

~ TEXTOIJUSTlfICAÇÃO---------------, ~~----------_--_TEXTO/JUSTlfICAÇ;,O- -,

~ -
SEJA DADA AO INCISO III, DO ARTIGO 14, A SEGUINTE REDAÇAO:

III _ POR TERr40 A GRAVE PERTURBAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, NOS CASOS DE DECRETAÇÃO DO ES

TIIDD DE SÍTIO.

L - SEGURANÇA DOS PRÓPRIDS MUNICÍPIOS.

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIfICAÇÃO

AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO T~M POSSIBILIDADES DE, COM O EMPREGO DE SUAS FORÇAS DE SEG~

RANÇA-, POR TERMO ÀS GRAVES PERTURBAÇÕES DA ORDEM.

A' INTERVENÇÃO, PORÉM, DEVE SER ADMITIDA SEMPRE QUE HOUVER CASOS QUE EXIJAM O ESTADO'

DE SÍTIO.

É TAMBÉM UMA FORMA DE PRESERVAR A IMAGEM DAS FORÇAS ARMADAS.

EMENDA
200257·4

PAULO RAMOS

VÁRIOS MUNICípIOS DISPÕEM OE GUARDAS PRÓPRIOS COM ,O OBJETIVO OE PROTEGER OS SEUS BEN
IMÓVEIS E SERVIÇOS.

CONVÉM INCLUIR A ALÍNEA PROPOSTA PARA COMPATIBILIZAR O TEXTO CONSTITUCIONAL À REALID
DE DO MUNICÍPIO.

~ -
SEJA DADA AO ARTIGO 79 A SEGUINTE REDAÇAD:

~ AUTOft -'

(:J
-,- PLtN"Fll0/;::ONI$Si.Q/5UBCOill~$i:O--- _

: tJ SUBcomssAO DOS ESTADOS § -8
EMENDA
200253-1

_____________ &UTOII. ]

tJ PAULO RAMOS

~ 'L~N;,'uo/COUI$$iol$U8CO~I~sio---------........,

~ COMISSÃO DE ORGANIZACÃO OS ESTADO II-B

~ .UT" ,

NJlO CONVÉM A CRIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO, POSTO QUE NÃO TERÃO CONDIÇÕES

DE SOBREVIVÊNCIA AUTÔNOMA.

É CURIDSO VERIFICAR QUE A CRIAÇÃO DOS ESTADOS ANTECEOE AO PLEBISCITO, POIS O CORRETO

SERIA O INVERSO.

OS ES:rAOOS TÊM AS SUAS TRADIÇÕES QUE DEVEM SER RESPEITADAS, CABENDO AO SEU POVO TOMAR

QUALQUER DECISÃO DIVISIDNISTA.

[!J
SEJA SUPRIMIDO O ARTIGO 25.

JUSTIFICAf;ÃO

ARTIGO 79 - COMPETE AO ESTADO ME~SRD LEGISLAR SOBRE:

__ ~ -----------11-------- I --ORGANIZAÇÃO, EFETIVO, INSTRUÇÃO, ARMAI·lENTO E JUST:tÇA DA' FORÇA POLI

CIAL E DO CORPO DE BOI4BEIROS.

II - GUARDAS MUNICIPAIS.

III _ MICRORREGIÕES, REGIÕES ADI4INISTRATIVAS E REGIÕES ~1ETROPOLITANAS I

INTERMUNICIPAIS.

§ 19 - AS FORÇAS POLICIAIS SÃO INSTITUIDAS PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEH PÚBLICA, PARA

O POLICIAMENTO OSTENSIVO, PARA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E TODOS OS PROCEDrr~ENTOS' DE

POLÍCIA JUDICIÁRIA, E OS CORPOS DE BOMBEIROS SÃO INSTITUÍDOS PARA AS ATIVIDADES DE '

DEFESA CIVIL.

§ 29 - SUPRIMIDO

§ 39 - SUPRIMIDO

r,-r--------:-- l'lr.HiAIO/co"ISS;.O/SUBCOIolI' sio- - - - - - - - - ---,
f=J C0I4ISSÃO DE ORGANIZACÃO DO ESTADO II-B

EMENDA
200254-0

JUSTIFICAÇÃO

PROMOVER, ATRAVÉS DE UMA COMISSÃO, A REDIVISÃO DO TERRITóRIO É UMA TEMERIDADE.

O PROCESSO HISTÓRICO DE CADA REGIÃO É QUE VAI, PROGRESSIVAMENTE, DETERMINAR A NECESSI

DAOE DE REOIVISÃO TERRITORIAL.

O POVO É Q~ DEVE SE MANIFESTAR PREVIAMENTE, E NÃO UMA COMISSÃO.

O CRIME, ESPECIALMENTE O CRIME ORGANIZADO, EXIGE A CONSTRUÇÃO DE UM MODELO AVANÇADO

DE POLÍCIA.

PRESERVAR A POLÍCIA DUPLA CORRESPONoERÁ A NÃO COMPREENDER AS EXIGÊNCIAS DA POPULA 

çÃO E OS IMPERATIVOS DO MOMENTO, EM FACE DOS ALTOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE.

SÃO CONHECIDOS às ENTRAVES E AS'DIVERGÊNCIAS QUE OCORREM NAS UNIDADES DA FEDERAÇi'íO,

DECORRENTES DAS EXISTÊNCIA DE DUAS POLÍCIAS, QUE APENAS BENEFICIAM AQUELES QUE VI ---- --
VEM À MARGEM DA LEI. - - - -

A ATIVIDADE POLICIAL É ESPECÍFICA NÃO DEVENDO SER PRESERVADA QUALQUER VINCULAÇÃO

COM AS FORÇAS ARMADAS.

CONSIDERAR A POLÍCIA FORÇA AUXILIAR E RESERVA DO EXÉRCITO É UM ATENTAElO AO PRINCÍPIC
FEDERATIVO, É A INTERVENÇÃO PERMANENTE.

POR OUTRO LADO, DESCER AO DETALHE DE ESTABELECER FORMAS PRELIMINARES DE ORGANIZAÇÃo'

SE CONSTITUI NUI-1A CONTRADIÇÃO AO INCISO I, DEVENDO TAMBÉM SER REJEITADO, POR SER M~

TÉRIA TOTALMENTE ESTRANHA A QUALQUER TEXTO CONSTITUCIONAL A VINCULAÇÃO DE REMUNERA

çÃO.

EMENDA
200255-81

~ AU1'
O

't -.,

JUSTIFIGAÇÃO

[!J
SEJA SUPRIMIDO O ARTIGO 28.

l:J PAULO RAI~OS
.....,. 'L~N""IO/CO.,I$$401$UbCO..I"ÃO------------,

f!J COMISSÃO DE ORAGNlZAÇÃO DO ESTADO lI-B

PL~NiRIO/COIlI"iO/SUBCOUI'SiO-- ]

r?OMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO _

[!J
SEJA SUPRIMIDO O ARTIGO 31.

JUSTIFICAÇÃO

Iif AUTOIl

~onstituinte BRANDÃO MONTEIRO J EMENDA
200258-2

Art. 19 - Áreas Metropolitanas são constituídas por municí

pios que, independentemente de sua vinculação administrativa, façam pax

te da mesma comunidade sócio-econômica.

I!J Tt.XTO/JUSTlFICAÇio

Dê-se nova redação aos arts. 19 e 21, acrescentando parágrafos, e 'in

clui os arts. 22, 23 e 24, renumerando os demais do Anteprojeto da Su~

comissão dos Municípios e Regiões:

Desenvolvimento

A FUSÃO DO ESTADO DO RIO DE dANEIRO COM O ESTADO DA GUANABARA OCORREU EM 1975.

O PROCESSO DE FUSÃO EXIGIU ESFORÇO E SOFRIMENTO 00 POVO DOS OOlS ESTADOS.

HOJE, APÓS TANTA LUTA, QUANDO A INTEGRAÇÃO É QUASE QUE CO~LETA, PROMOVER O PLEBISCI

TO É UMA TEMERIDADE, QUE PODERÁ GERAR INCOMPREENSÕES E PASSIONALISMOS.

OS PROBLEMAS AINDA PENDENTES E OS INCONFORMISMOS SÃO CONSEQUENTES DOS MAUS ADMINIS

TRADORES.

CERTAMENTE COM O TEMPO (POUCO TEMPO MAIS), NINGUÉM MAIS SE LEMBRARÃ QUE HOUVE DOIS '.

ESTADOS.

ALIÁS, O DISTRITO FEDERAL FOI INSTALADO EM TERRITÔRIO PERTENCENTE AO ESTADO DO RIO '

DE JANEIRO.

O EQUÍVOCO FOI A CRIAÇÃO DO ESTADO DA GUANABARA, QUANDO O CORRETO, TRANSFERIDA A CA

PITAL. SERIA A REINCORPORAÇÃO DA ÁREA AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

§ 19 - Fica criado.o Fundo Metropolitano de

Urbano - FMDU, constituído de três.por cento (3%) dos

rais e estaduais.

tributos fede-
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§ 2~ - Os recursos do Fundo destinam-se aos invQstimentos do

Plano Integrado de Desenvolvimento das regiões metropolitanas.

JUSTIFICACÃO

Art. 21 ~ As Áreas Metropolitanas serão geridas por um Conse

lho Metropolitano integrado pelos prefeitos dos respectivos municípios.

§ 1 2 - Compete ao Conselho deliberativo elaborar o plano de

desenvolvimento integrado da região, bem como administrar os recursos do

Fundo Metropolitano de Desenvolvimento Urbano.

A criação de novos Estados não pode ser instrumento para a

liquidação, com recursos da União, das dívidas públicas dos Estados

nem deve servir de pretexto para a nomeaç~o de milhões de novos e

desnecessários servidores públicos. Sabe-se que todos os Estados da

Federação estão com excesso de servidores, nomeados ilegalmente com

objetivos eleitoreiros. Com o desmembramento, surge a oportunidade de

aposentá-los, daí porque se propÕe proibir novas nomeações pelo pr~

zo de 4 (quatro) anos.

r::-I----------------Tl:XfO!ofLtSTlFIt.lçio----- --,

Dê-se nova redação ao art. 102 do Anteprojeto da Subcomissão de Municí

pios e Regiões:

§ 2 2 - O Conselho Deliberativo será assessorado por um órgão

técnico especializado.

§ 32 - O Conselgo Deliberativo será presidido pelo Governador

do Estado.
Art. 22 - Os municípios das Áreas Metropolitanas terão prefe-

rência na obtenção de recursos federais e estaduais e dos sistemas de

financiamento de apoio aos serviços e equipamentos urbanos.

liL ,I,UTOII:

(constituinte BRANDÃO MONTEIRO

r---------- f'LUI'Il.10/eostl"Âo/llUICOstISSio------- _

(JCOMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

EMENDA
200260-4

Art. 23 - Lei Complementar disporá sobre constituição e os

Estados sobre o funcionamento das áreas metropolitanas.

Art. 24 - Continuam a integrar as áreas metropolitanas os my

nicípios originários de região metropolitana.

Art. 102 - Lei Complementar regulará a participação do povo

no Governo Municipal, através de Conselhos Populares, competentes para

discutir, elaborar e formular projetos, programas e serviços munici

pais, e fiscalizar os atos da Administração, definindo as reivindic~

ções e prioridades da comunidade.

r::-I-- TEXTO/ofUtiTlf'IC ....io---------- ---,

JUSTIFICACÃO

Urge acolher no texto constitucional essa vitoriosa iniciati
va colocando a nível de direito das comunidades e dever dos municípios.

Parágrafo único - o cidadão e o Ministério Público serão pa~

tes legítimas_~ara.proporação destinada a garantir a efetiva prestação

de serviços/~~nl~rg~is, em especial os remunerados por taxas.

EMENDA
200261-2

A particâpação popular, a nível dos municípios é nao só uma

eX1gencia democrát~ca como também uma garantia de que as Administrações

Municipais cumprirão suas tarefas junto à comunidade.

Algumas cidades brasileiras já estão experimentando, com gran

de êxito a participação da comunidade, através de conselhos Governol

comunidade, que definem as prioridades e colaboram na formUlação de prQ

jetos e programas de serviços públicos.

__________ po1.tIUFllo/com'sÃo/slJBCOlollSSÃO------- _

tJ COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

I: DO CONSTITUINTE .rost CARLOS COUTINHO

Estudos realizados em diversas Áreas Metropolitanas do Brasil

demosntraram que a partir de 1975 elas começaram a perder renda, em re

lação ao restnate dos Estados, embor? suas continuem a crescer em ríti

mo elevadíssimo.

JUSTIFICATIVA

A megalópole brasileira decorrente da conurbação, torna-se o

grande problema do País nesse fim de século.

As áreas metropolitanas, ocupando algumas vezes menos de 5%

da área geográficq de seus respectivos estados, costumam abrigar mais

da metade da população.

Essa perda de substância econômica relativa, agravada pela

explosão urbana tende a se acentuar no futuro em decorrência de políti

ca nacional de centralização industrial.

Urge, portanto, impor um tratamento diferenciado a essas re

giões ou áreas metropolitanas, mediante a criação de um fundo especial

destinado a atender às de~pesas de desenvolvimento integrado dessas

áreas metropolitanas.

Por outro lado, a gestão dessas áreas metropolitanas deverá

ser confiada a um conselho integrado pelos prefeitos dos respectivos mQ

nicípios e presiàidos pelo Governador do Estado.

fi AUTOR

r= Constituinte BRANDAO MONTEIRO
__________ 'L~.....ftlO/eOlJls$ÁD/suleONI'sio _

tJ COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

EMENDA
200259-1

Dê-se a seguinte redação ao Item I, do Art. 59, do

Anteprojeto aprovado pela Subcomissão dos Municipios e.Regiões:

" I - A eletividade do Prefeito, do Vice-prefeito,

re.§.

pr~

E.§

r::'1 T~XTO/ofusTlfle ...çiD-----------------

Dá nova redação ao § 32 e inclue §§ 4~ e 5~ ao Artigo 24 do
Anteprojeto da Subcomissão dos Estados, renumerando-se ~s demais pará_
grafos.

§ 32 - Nos casos de criação e instalação dos Estados,
vistos neste artigo a dívida pública interna e externa do antigo

tado será dividida entre os novos Estados, levando em conta as
pectivas populações, área e número de municípios de cada Estado.

§ 4 2 - Ficam proibidos durante 4 anos a nomeação de funciQ

nários públicos, salvo para serviços essenciais e mediante concurso

público de provas ou provas e títulos, tanto no Estado recém criado

como no antigo.

§ 5~ - Os funcionários públicos estaduais serão divididos

proporcionalmente entre os Estados resultantes do desmembramento, sen

do vedado, durante 4 (quatro) anos, a nomeação de novos funcionários,

salvo para serviços essenciais e mediante concurso público de provas

ou provas e títulos.

dos Vereadores e dos Delegados Policiais, m~

diante pleito direto e simultâneo realizado em to

do País".

JUS T I F I C A ç Ã O

o povo tem o direito de escolher os ocupantes de

cargos fundamentais à vida do município e, sendo assim, o Dele

gado de Polícia tem que ser eleito entre as cidadãos que conhe 

cem a fundo os problemas de cada região.
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EMENDA
200264·7

-B

DEPUTADO ,TOst 1,0!!RENÇO

COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO

[1------------- ,lOTaR

171--------- PLEHAAIO/tOl.lISslolsuacolilssÃO --;,-- -,

EMENDA
200262·1

Cah!aó COUfrl7('0

c-- AUTOJll -- __,

. . : '<""IO/.o.""ol.uo<o.,..'o
tJ ComiMão da Ohoauizai;:ão do Eótado

tJ Da con6tít"íl1te TOAr;

r:T ~_tIl:XTO/JUSTlFICA;io---------------__, r.r--------------- TEXTO/.lUSTIFICAÇÃO- ___,

Ac4e~cen~e-Je ao ~a4~g4a6o 4Q, do A4~. 19, do An~e~40

feto dp40vado pela Su6comi~~ão da União, V~~tki~o Fedekal e Tekki~~

4i.oó, apôb a pa..tavlLa. "Mu.ni.cIp.i.oó", o óe.gu.i.nte.'

Ir

Ire

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Subcomissão dos Estados

Art. 49 •••

I - os lagos em terrenos que lhes pertençam, assim como~uais

quer correntes de ãgua que neles tenham nascente e foz.

]u~.aMca.ç.ão

A exclu~ão Rue a a~ua.t Ca4~a 6az em lLe.laç.ão a.o~ Te441.

,tÕ4.i.ob Fe.de.4a.Ü, da pe.4m.i.Mão cOlv,;(:ituc!.J..oJta.l de úu.i:..i.tu.i.ç.ii.o de <lI!:!.

bolO<l p4õp4.i.ob, conõt:.i.tu.i.-b e n~rlO: ~ueb.tão de d.i.bc.4J..rl.i.na~:ão Ln ju» +1::.
6.(.cilvet, pO<lto que não a.mpa4ada em quaLque4 lLa.zão tóg.i.ca <lIi<l:t.e.I1.~ã:-

velo

II - •••

Justificação - a alteração da redação do inciso I faz-se ne

cessãria tendo em vista a sugestão de inclusão

como bens da União, as águas subterrâneas.

fMEl'IDA
200265·5PLEf.lARlO/coJ..:ISS;.O/suBeOulssÃO -,

DEPUTADO DELIO BRAZ

.11 - Comissão ue Organização do Estado

~-------------.ctlrCR

EMENDA
200263·9

,- Pl.t"AI1.10/COl.n=IS;.O/;UIlCOMISSÃO- -,

(lCOMlSSÁO VE ORGANlZACÁO VO ESTAVO
",.. TUTOlolUSTlfICAÇio --,

JUS T I F I C A T I V A

= __~_---- TtxTOI"U5TI,.ICAÇÃO---- ___,

Acrescente-se. ao Art. 39 do Anteprojeto da SUBCOMISSÃO DA UNIÃO,

DO DISTRITO FEDERAL E TERRIT6RIOS, após a palavra "Teresina", a

EMENDA
200266-3

Somente a partir de um ato legislativo baixado
pela União os Estados envol~idos poderiam estabelecer, de
cemum aco~dQ, as no~mas que ~e9ulassem os mecanismos de
cooperação de recursos e de atividades.

Constituinte FELIPE MENDES

o que motiva a c~iação de Areas Metropolitanas é
a circunstância de municípios limítrofes fazerem parte inte 
grante da mesma comunidade sócio-econômica, (sendo irrelevante
sua vinculação admini~rativa) e a conveniência de que determi
nados serviços públi~os sejam implantados conjuntamente, de
forma a beneficiar toda a coletividade.

Assim sendo, não vemos justificativa em limitar o
estabelecimento de regiões ou áreas metropolitanas, circunscrl
tas às delimitações geog~áficas de cada Estado, com completo I

esquecimento óas influências sócio-econômicas.:
Cidades importantes de um Estado soem exercer acen

tuada influência sobre municípios que lhes são vizinhos, mesmo
quando localizados em outra Unidade da Federação, o que tem
até mesmo, ensejado a tentativa de desmembramento ou separação
géo-política.

A Emenda proposta visa a permitir que também a
União possa criar áreas metropolitanas, na forma de Lei
Complementar disciplinadora (§ 19 ) , nos casos de os mun~

cípios que deverão integrá-las pertencerem a mais de um
Estado.

substitua-se, no "caput" do art. 20 do Anteprojeto
elaborado pela Subcomissão dos Municípios e Regiões, a expre~

são "Os Estados" por "A União e os Estados", passando o arti
go a ter a seguinte redação:

"Art. 20 - A união e os Estados poderão, median
te lei complementar, criar áreas metropolitanas, constituídas
por agrupamentos de Municípios para integrar a organização, o
planejamento, a programação e a execução de serviços públicos
de interesse metroÇlolitano".

t:-C-O-M-I-S-S-Ã-O-D-A-O-R-G-A-N-;~~~Ã~·O~~Ão~~';~~~o----------

Noss a eme!1da leva em col14.ldelLação toda a .i.mpok 

tilnc..i.a do vsuuuulo« na »Lda: polZt.i.ca 11ac.i.onal, maó en

xendemos que 0<1 abstuulos devem ~ e4 eonxcdos , Qual1do '

de:te4m.i.namo<l o l.i.m.i.te pa4a o bub<lZd~o d04 ve4ead04eh'

] u S r I F I C A ç A o

a.p4ova.do pela. Subcom.i.Mão das /.!un1.cIpiOl> e Reg.i.ões , nllll!tendo -<I e '

~eu palLáglLaóo único:

te~, tlL.lnta pOIL c.ento;

IV - Noõ"'lllin.i.eZp.i.:Ob com populaç.iio de maü de um'

milhão de habitante<l e na<l capitai<l, qlia4e~

quLnitento<l m.i..e. até um m.Uitão de Itetbitetn -

I - Nos Mun.lcZpio<l cOM pcrpulac;ão a tê cem m.i..t'

hab.i.tante<l, qu.i.nze p04 cento;

11 - 1/0<1 llun.i.cZp.i.o<l com po pu.taç.ão de cem m.i..t !!:.

,tê qu.i.nhentob mil hab.i.tante~, ·v.i.nte pOIL

cento;

In - uos MunicZp.lo<l com população com mai<l de!

de cada mun.i.cZp.i.o qlie4emo4 e.V.tta.4 que 4 e e<lta.be.e.e~:om ~

bsu/ulo» .i.44epa.4ilve.i.~ pa4a 0<1 me<lmo<l.

ta pOIL cento.

"AIL:t.79 - O~ ~ub~:ld.i.olJ das lIelLeadokelJ lJ el1.ão ób.adolJ '

pelab lLebpec:t.i.va<l Câma4a<l Mun.i.c.i.pa.i.<I pa4a a

legü.tatu4a <legub1te, <legul1do c4.i.t'éIL.i.o~ e<ltabe.te.c.i.dob em le.i. com

p.temen~a4 não podendo u.tt4apa<l<la4, em <leu :total, 0<1 <legu.i.nte<l l.i.

m.i.te<l fm 4elar;.ão ã lLemuneMç.iio atlL.i.6IiZd!t<l ao~ depli.:ado~ da Â<lHm

bl'é.la Legüla:t.lva do lLe<lpectivo El..tado:
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EMENDA
200269·8

DEPUTADO DELIO BRAZ
0.---=-----::-:------ AUTOR

[-
I'":"l--------- PI.r.:NAftIO/CONISSÁO/SUICOMlssio-=--:--:__--::;- --,

II - Comissão de Organização do Estado

JUS T I F I C A T I V A
te anos"

expressão 11 '" para execução de programas de aproveitamento eco

nômico do Rio Parnaíba e seus afluentes, no prazo mínimo de vin

f de tradição, em casos semelhantes, que fique fi
xado um prazo mínimo para q~e, no caso, a União promova o aprovei
tamento econômico do Vale do Parnaíba, tal como ocorreu em 1946,

com o Vale do são Fran~isco.

Além disso, trata-se de matéria incluída no Capi
tulo das Disposições Transitórias, o que sugere esta. alteração
proposta pelo Autor da Emenda de que resulta o citado Art. 39.

Acrescente-se, no Capítulo V, "Disposições Transi
t6rias~' (artigos 23/25), do Anteprojeto elaborado pela subco
missão dos Municípios e Regiões, o seguinte dispositivo:

"Art. - Fica criada a área metropolitana de
Brasília, compreendendo o Distrito Federal e os seguintes mu
nicípios: Cristalina, Formosa, Luziânia, Padre Bernardo, Pla
naltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Unaí.

Parágrafo único - Lei complementar da União regul.§.
mentará o disposto neste artigo".

JUS T I F I C A T I V A

O Anteprojeto apresentado pelo ilustre Relator da
quela Subcomissão consagra duas figuras distintas daquelas
que compõem o elencº federativo, as Regiões de Desenvolvimento
Econômico (artigos 29 a 49) e as ~reas Metropolitanas (arti _
gos 19 a 21). As Regiões, "formadas pelos Estados" (fI. 6 do
Anteprojeto), diferem das ~reas Metropolitanas, " agrupamento
de municípios", sendo as pri~eiras p~eponderantemente regiões
de desenvolvimento , enquanto as segundas regiões de servi
ços. Na verdade as Regiões de qesenvolvimento corresp'ondem~

macro-regiões, a exemplo do que existe hoje com a SUDAM, SUDI
NE, etc. Já as área: metropolitanas ficariam adstritas aos
limites geográficos de cada Estado.

Em sentido diverso foi apresentada Emenda, evitando
limitar o estabelecimento de áreas met;opolitanas circunscri 

. tas às 'delimitações geográficas de cada Estado, com completo 01
vido das influências sócio-econômicas.

Decorrência da citada emenda, formula-se a_presen -
te, como disposição transitória, com o objetivo de criar a
área metropolitan~ de Brasília.

Não há por que aguardar o reconhecimento de uma si
tuaçã~ fática irreversível, qual seja a influência que o Ois 
~rito Federal vem exercendo, a cada dia e com ~aior intensida
de, n~s mu~icípios que lhe são limítrofes, embora pertencendo
aos 'Estados de Goiás e Minas Gerais.

A proposição se justifica por apenas guindar ao pl.§.
no jurídico o que se consolidou comó realidade fática.

EMENDA
200267-1

/1 a...-

M)\RIO MAIA

11 - COMISslIo DA ORGANIZAÇllO DO ESTAOO

JUSTIFI CAÇM

Inclua-se o seguinte artigo:
"Artigo A RepGblica Brasileira caracterizar-

se-ã como um Estado laico.
Parãgrafo Unico - r livre o exercicio do culto re

ligioso, em todas' as formas, ressalvada a observância da lei.

NO CAPITULO: DA ORGANIZAÇllO DO ESTADO
CAPITULO I - DISPOSIÇOES PRELIMINARES:

r uma caracteristica do Estado contemporâneo, para
alem da confessional idade original do Estado moderno, organizar
se de modo eqUidlstante das crenças religlosas, predominantes ou
não quantltatlvamente na sua população. Na qualidade de institu~

ção juridi~a do corpo social como ~m todo, o Estado deve refletlr
a composiçao acentuadamente plurallsta das forças e dos agentes so
ciais. Se, por um lado, o pluralismo vai depor com a llberdade do
cidadão, por outro lado o Estado instituido não pode privilegiar
tal ou qual profissão religiosa, ~aça ou origem, dentre as de seus
cidadãos.

Essa circunstância de modo algum deve lmplicar, to
davia, na suposição de que o Estado venha a opor-se ou contrapor-se
às crenças religiosas. Pelo contrãrio, por força do direlto funda
menta 1 'e r na11enãvel da pessoa humana, de ade r i r ãs convi cções re
ligiosas gue desejar, e de praticâ-las livremente ~o anseio da,s9
ciedade, e que o Estado deve assegurar-!he plena llberdade re!lglo
sa, como de opiniâo e de associação. O unico limite proposto e o
da lei que regula tal direito, ;oncretamente, na_vida soc!a~, como
qualquer outro, pela via de legltima representaçao democratlca do
Poder Legislativo.

r:-r---------------TExTotolusTI'ICACio------------------,

I'":"l~--------PLIEHAIUo/COlolISSAO/sUlCOW.laiO-------_7"-_-,

Comissão da Organização do Estado
Artigo II - Compete à União e aos Estados a legislação comum sobre:

AUGUSTO CARVALHO 1 Fernando Sant I Anna 1 Roberto Freire
~ 'LI[H...ftIO/cOUISsio/suaco..lssio,-----'.:-~----

tJ
EMENDA
200268-0

I'":"l-------------.&UTOIt-----------__---,

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

----- fIILENiItIO/COMI5sÃo/suacowlssio -,

'sunCOMISSÃO DA usrxo, oarrssso Dl\. OR.G1\!'lIZ1\.('.liD to ESTADO

EMENDA
200270-1

Acrescentar,ao Anteprojeto Constitucional da Subcomissão dos Estados, o art, 15,

com a seguinte redação:

"Art.15 - Compete ao Estado explorar, diretamente, por autorização ou concessão,
com exclusividade, os serviços de abastecimellto de água e tratamento de esgoto ,
quando os municípios não os puderem assumir."

<,
X - produção, consumo e sua propaganda comercãal

JUSTIFICATIVA

A água é um recurso ambiental vital ao ser humano e o seu acesso a quanti
dades necessárias e de boa qualidade é um direito do cidadão e um dever do Est.§.
do. Da mesma forma, o tratamento dos esgotos, por ser atividade vital na socie
dade moderna, ueve ser explorado pelo Estado.

A Subcomissão dos Municípios e Regiões atribui a competência destes serviços
públicos aos Municípios. Porém, no caso dos mesmos, por quaisquer motivos, não
puderem assumí-los, estes devem ficar a cargo do Estado.

O processo produtivo e sua comercialização não podem ter uma regula
mentação diferente de um município para outro, pois poderia gerar uma variação
de normas, de um município para outro, de' forma alg~a benef'Ica ao consumidor,
pela possibilidade de até dificultar um esforço nacional,' de longa data, no
sentido de uma maior normatização e padronízaçêo- dos produtos, 'da sua qualida
de, da su,? embalagem e da sua propaganda, para facilitar ao comprador saber o qUi
ele está,de fato)adquirindo.
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do:

EMENDA
200273·6

são criados através de dois diferentes preces

de municípios pré-existentes, uma vez que Es-

Inclua-se no artigo 49 o parágrafo 2° •

JUSTIFICATIVA

No entanto, as cidades continuam a crescer; e apesar de seus problemas,
elas são a sede dos intrincados negócios que dizem respeito à Economia necessária

ao desenvolvimento do País.
Mais cidades houvesse no interior do País, maior seria o seu progresso.

E este progresso seria mais consistente se fosse 'baseado em Cidades Projetadas

para um maior conforto da população, de tal forma que Instrução, Indústria ,Agri
cultura e Comércio fossem tecnicamente dosadas ao mesmo tempo que os Serviços Pú

blicos, a Habitação, o Transporte, a Segurança, o Lazer, os Esportes.

E: precí.so fundar, no interior do Brasil, Novos Municípios cuja sede,bem

projetada, seja e;nvo1vida por um cinturão de chácaras e granjas que, por sua vez,
se envolvam por propriedades agrícolas maiores, muito bem divididas e tecnicamen
te conduzidas para uma produção ecmômíca.

E: preciso pensar que o Brasil está crescendo à razão de 2.700.00 habi
tantes por ano, exigindo a construção, anualmente, de 540.000 casas. O deficit ha

bitacional cresce assustadoramente e as famílias sem casa acorrem para a periferia
das cidades, criando-lhes mil problemas.

540.000 casas correspondem a 90 cidades de 30.000 habitantes. Se se est~

belecer uma política de fundaçâo de 90 cidades novas por ano, no interior desabi

tado, dentro de l'," plano de construção de estradas, dar-se-á um grande passo à

interiorização ri" desenvolvimento; as atuaí s cidades deixarão de sofrer a pressêo

dos "sem casa"; a agricultura desenvo1ver-seá em novas bases; as indústrias se

deslocarão para o interior.

Mas para o estabelecimento de novas cidades, será necessário, na rea

lidade, criar n::>vos Municípios no interior do Brasil. Então, quando se cuida de
fazer uma Nova Constituição ,a oportunidade é atual para se re-estudar a forma
de criação dos "unicípios.

Atual, ente, os Municípios são criados através de dois diferentes pro
cessos: por des"embramento e por fusão de municípios pré-existentes, uma vez

que os Estados e Territórios têm toda sua extensão dividida em Municípios. Esses
processos são perfeitamente definidos.

Resta, agora, estabelecer na Const í tuiçêc, a criação de Municípios a

través de um novo proçesso: a Implantação . E: o que se propõe.

I/
_ Quando se tratar da criação de novas cidades, a criação de novos Municí-

pios não exigirá requisitos mínimos de pré-existência de centro urbano já
constituído, população, eleitorado ou arrecadação de impostos, não devendo im

portar ao Município ou aos Municípios de origem, a perda desses requisitos, sal
vo a perda de parte do território."

Mais cidades houvesse no interior do Pais, maior seria o seu progresso.
E este progresso seria mais consistente se fosse baseado em~ Pro jetadas
para um maior conforto d~ população ; de tal forma que Instrução, Indústria, A

gricultura e Comércio fossem tecnicamente dosadas ao mesmo tempo que os Servi
ços Públicos, a Habitaçâo, o Transporte, a Segurança, o Lazer, os Esportes.

E: preciso pensar que o Brasil está crescendo à razão de 2.700. DO

habitantes por ano, exigindo a construção, anualmente, de 540.000 casas. O défi

cit habitacional cresce assustadoramente e as famílias sem casa acorrem para a
periferia das cidades, criando-lhes mil problemas.

540.000 casas ccrrespondem a 90 cidades de 30.000 habitantes. Se se es

tabelecer uma política de fundação de 90 cidades novas por ano, no interior de

- sabitado, dentro de um plano de construção de estradas, dar:se-á um gra~e passo
à interiorização do desenvolvimento; as atuais cidades deixarão de sofrer\a pres

são dos "sem casa"; e a agricultura desenvolver-se-á em novas bases; as indus-
trias se deslocarão para o interior. \

Mas para o estabelecimento de novas cidades, será necessário, na reaÚ

Então, quando se cuida de fazer
se re-estudar a forma de criação

dade criar novos Municípios no interior do Brasil.
lJJla Nova Constituição, a oportunidade é atual para
dos Municípios.

Atualmente, os Municípios

.$OS: por desmembramento e por fusão

..,.,- TUTOtolU5TIFll;A1;io:..- -,

t=",-------.,------- AUTOIlt-------------_-,
Deputado Antonio Carlos Mendes

EMENDA
200271-0

~
~

TI-C)

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

Inclua-se no capítulo Questão Urbana

3 - A Lei que implantar um novo Município, definirá seus limites, esta
belecerá a localização de cidades e da zona rural, definirá as plantas de arrua
mento urbano e tratará da divisão rural em lotes.

4 - O cargo de Prefeito do Município implantado será de livre nomeação

do Governador do Estado ou Território até a data das eleições nc s demais Muni
cípios; se nessa ocasião o Município contar com menos de 1.000 (num mil) elei

tores, residentes ou domiciliados no mesmo, haverá eleição de Prefeito, Vice
Prefeito e Vereadores.

JUSTIFICATIVA

o Município faz parte da Federação. Não cabe, por. isso, intervenção
do Estado.

1 - Visando-se a interiorização do desenvolvimento do País, será favorecid
por todos os meios a implantação de novas cidades ou redes de cidades, median
te prévio planejamento urbano e rural, adequado à cultura, à saude e o maior
conforto dos habitantes, à metodização da produção agrícola e industrial e à
comercialização de seus produtos.

2 - A Imp.Iantaçào de um novo Município não exigirá requisi tos mínimos de

pré-existência de centro urbano já constituido, população, eleitorado ou arre

cadação de impostos, não devendo importar ao Município ou aos Mumcíplos de ori
gem, na perda substancial desses requisitos , salvo a perda de parte do territó
rio.

IV - O Poder Judiciário der provimento à representação para assegu
rar a observância de princípios constitucionais, bem como prover à execução de
lei, de ordem ou de decisão judicial.

§ lQ - A intervenção é d.ecretada pelo Presidente da República.

§ 2Q - O decreto de intervenção, que será submetido à aprectação
do Congresso Nacional, dentro do prazo de cinco dias, especificará sua ampli

tude, prazo e condições de execução e, se couber, nomeará o interventor.

§ 39 - No caso do inciso IV deste artigo, dispensada a apreciação
pelo Congresso Nacional, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato

impugnado, se esta medida bastar ao restabelecimento da normalidade.
JUSTIFICATIVA

Artigo 11 - Somente caberá intervenção da União no Município, quan-

Dê-se ao artigo 11 (caput) e § 19 , 29 e 3Q a seguinte redação:

As c.ldades são o local em que se aperfeiçoa a cultura, resolvem-se os
problemas da agricultura e da industria e se comercializam os produtos. As cida

des, no entanto, crescem desmesuradamente e com elas cresce omal-estar da popula-
ção. A vida nás cidades vai se tornando um martírio, porém elas continuam a
atrair o homem do campo, em detrimento da produção agrícola. As indústrias, por

seu lado, vão exigindo um maior número de trabalhadores, que procedem do campo

ou das cidades menores, criando os maiores problemas de habitação, transporte e
alimentação.

Nas cidades maiores elevam-se os problemas, cuja solução adequada exi

ge uma multiplicidade de projetos custosos, para os quais as verbas são insuficie.!!

teso

~ .1ffO.--------------.,
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

~~--------------- ruro/.luSTIFICA/fÃC'----------------.,
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EMENDA
200277-9

Comissão da organização do Estado

AlllUSTO CARVAUD / Fernando Sant'Ama I Roberto Freire

m,.---------- Pl.I:NÂAIO/CONISSÃo/sU8CONISSÃO

(-

(=,.-------------,I,U1011tados e Territórios têm t'bda sua extensão dividida em Municípios. Es·ses processos
são perfeitamente definidos.

Resta, agora, estabelecer na Constituição, a criação de Municípios atra
vés de um novo processo : a Implantação . E o que se propõe.

=---------------TEXTO/"USTIFIGAÇÃO---------------~

Irelua-se i item X, no Art.31l do capítulo I - "Disposições Preliminares", do P:!l
teprojeto Constitucional da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios,

com a seguinte redação:

~.!:!.§.!.H;.!~~.Ç,.!U!.

TOOos os Recursos Ambienteis, inclusive a fauna silvestre, são vitais à vida
ruo ambiente sadio e equilibrado e precisam ser considerados como Bens da União,

Estados, Oist.rito FEderal, Territórios e t-Unicípios, para que sua propriedade s!.
ja de todos e o uso disciplinado no atenc1imento dos interesses coletivos, nunca
dos individuais.

A matár!e relativa ao ambiem:e ii1lo figura na Constituição de 1967 (Emenda 11
G9) porque, na década de sessen.a, o ambiente não estaea de todo reconhecido co
rno bem jurídico a ser prutagido, a Constituiçílo poderia ter recebido emenda ne.!
se sentido, mas tal não ocorreu.

Os recursos naturais, renováveis -_!lU nllo, constituem patrimônio comum da col!.
tividade, devendo sua gest§o, pelo poder público, ser feita de maneira mais de.!
centralizé.cla possíval, ten:lo em vista as peculiaridades regionais e locais e)(i.2.

tentes no país.' Para 9U!l não seja perdida a unidade 00 seu tratamento, 11 União '
de>ieria caber a ed1çllo.das nornes gerais e aos Estados e t-Unicípios as peculia 
ridades ~ suás caracter!sticas, interessa'> e necessidades.

A atual constitdiição refere-se de forma llMJito tênue 11 possibilidade da '!.
ciedade poder organizar-se para defender seus interesses. Nesse quadro, acabam I

prevalecendo os interesses de grupos políticos e econômicos, com grande poder e
organização. Essa situação provoca o 'afastaaentn cada vez maior entre a socieda

de e a classe política.

·X. a fall1a silvestre;"

EMENDA
200275-2

~
~

- ]Comissão da Organização do Estado

AUGUSTO CARVALHO / Fernando Sant I Anna / Roberto Freire

COMISSAO DA ORc:ANLÍZ;:C~O ..~15'"ESTi\j)O=-----------,
Subcomissao dos ESTADOS II-b

Deputado Ar)tonio Carlos Mendes Thame

Como os municípios fazem parte da Federação, só à União cabe a referida

intervenção e não aos Estados.

Acr~te-se ao Art. 72 do Anteprojeto Constitucional da Subcomissão da llnião,

Distrito Federal e Territórios, o inciso XXII:

SUprimir na íntegra o Art. 14

"XXII - Organizar e manter a inspeção do trabalho, na forma q.re se dispuser em
lei ou convenção internacional."

JUSTIFICATIVA

,.".,. &.T.O --,

.-, fl.tN ...AIO/cONISs.io/lulcOUIUão,-----------

",., -=- TUTO/JUSTIPICAOÃO-----------------,

t:'1,.--------------- TUTO/.,lUUIPICAÇÃO-----------------,

",-------------AUTOlt--------------.,

~rtigo H.

I -
11- ••••••• , notariais e registraisj

J U 5 T I F I C A T I V A

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

Acrescente-se no Anteprojeto Constitucional da Subcomissão da União,

Distrito Federal e Territórios:

li) AUTOR

~DEPUTADO ISRAEL PINHEIRO FILHO

i=-.,.--------------- TUTO/"u$TIFlCAl;;,O--------- -,

m-------,---- rLrHÂmo/cc"III:OSÃu/SUi'lCOVI3S40

.ê

Praticamente a totalidade dos países do mundo adotam a referida convenção '12

81 e mesmo o Brasil já a ratificou, mas apresentou denúncia, -no ano de 1971, ju.2.
tamente -quando, no governo Médice, foi acusado, no foro internacional, por não a

~rir.

E necessário, para sanar tais problemas e para maior garantia dos direitos
trabalhistas, que a Inspeção seja fixada na Constituição, como atividade da União

A inspeção do Trabalho é uma instituição de caráter mundial que constitui,

na prática, uma das maiores garantias de aplicação das leis de proteção ao tr~

balha, se adequadamente constituída.
A atividade é regulada internacionalmente pela Conveção '12 81 da organização

Internacional do Trabalho e pela Convenção '12 129 do mesmo organismo. A primeira

se refere a trabalho na Indústria e comércio e a segunda a trabalho na agricult!:!.

ra.

~
~

A

Comissão da Organização do Estado

AUGUSTO CARVALHO / Fernando Sant' Anna / Roberto Freire

Custas e emolumentos não existem apenas

relação aos" serviços fofenses ", hi emolumentos remunertórios
atos notariais e registrais, realizados extra judicialmente, e

convém ser regulamentados em Lei, para evitarem abusos.

SWstituir o i.tem II do Art. ,3 2 do Capítulo I "Disposições Preliminares", do Arr
teprojeto Constitucional da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios,

com a seguinte redação:

"II:. As águas, superficiais ou subterrâneas, fluentes, em depósito ou emergentes;

as Úhas fluv~ais e lacustres, nas zonas limitrofes com outros países; as ilhas

oceânicas e as marítimas, excluídas as já ocupadas pelos Estados na data da pr.2.
rulgação desta Constituição."

com
dos
que

",., ,- TUTO/,jUSTlf'IGAÇio----------------,

r:"1,.--------- .LIEMÂ"lo/cOll"';:o/.uacOlllssio,----:---------,

1=1'--------._---1-4----------

JUS T I F I C A T I V A

Substitua-se n? Anteprojeto Constitucional da

Estados, a redação do inciso 111, do artigo 52:
. .. a realizar-se, no Estado membro e na área a

ISRAEL PINHEIRO FILHO

ser emencipada."

SllbcomÚs~o dos

• CCIJ,ISSAO

Obviamente que se tal possibilidade irrestri

to se efetuar, hvbrá, sem dúvida alguma, uma profileraçã~ imensa de

de ~ovos Estados membros, porém, uma " discus~ão " a nivel estadual
pode~á demon;frar as p'robl~mas oriundos do novo Estado Membro e, in
clusive, os prejuizos economicos e sociais que poderão ocorrer no

., Es t ado Orig~nal.

......:......_-----~-------'[:nO""U:OTltI~"ÇÃO----------------

"'~~E"'JT~DO

A atual Constituição não caracteriza a propriedade das águas subterrâneas.

O art.l68 diz: "As jazidas, minas e demais recursos minerais e os potenciais de
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energia hidráulica constituempropriedade distinta da do solo, para efeito de
exploração ou aproveitamento industrial", portanto só as águas minerais ou PQ
tenciais de energia hidráulica (a nivel subterrâneos quase inexistente no Br~

sil) são considerados. Porém, as águas subterrâneas são mais de 95% das águas
existentes, e vitais para Estados e Municípios brasileiros, tanto para uso dQ
méstico como para a agricultura.

ASUbcomissão dos Estados e a Subcomissão de Princípil3s Gerais, Interven 
ção do Estado. Regime de Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica já
defenderam a proposta, Inc.luíndc-a em seus relatórios. Portanto, é importante
que esta subcomissão a defenda também, para reforçá-la.

As águas subterrâneas. por serem comuns a vários estados. devem ser consi
deradas bens da União.

PJ AUTOR

.~ DEPUTADO ISRAEL PINHEIRO FILHO _

COMISSAO DA ORGANIZA~AO DO ESTADO
=---------------TtJCtOIJIlSTlftCAljÃO ..,

Acrescente~se no Anteprojeto Constitucional
da Subcomissao de Municípios e RegiOes, no artigo 92 ítem III § 12, in
ciso I, a seguinte expressão:" desde que não haja convênio com o Es
tadà "

JUS T I F I C A T I V A

AGASSIZ ALMEIDA

~ AUTDIt _

tJ
.-- ---"'-- 'LI:Ni"lo/col.llssio/suaCOWI~do-----------

140MISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS ESTADOS
~- rf'J:r"IJIISfl"C"ÇÃ" --",

Nem sempre convém ao Município assumir a
responsapilidade técnica e financeira das atividades propostas no art.
92, parágrafo primeiro~ -inciso um.

O acréscimo sugerido visa pe~mitir-o convê
nio com o Estado ou a organizaçao de Empresas Estaduais com o objetivo
específico de atender as necessidades sugeridas pelo relator.

AGASsiz ALMEIDA

JUSTIFICATIVA

ART. Incumbe ao Estado organizar. coordenar e subsidiar um

sistema de segurança~social unificado e descentralizado.

a previdência social ampara o trabalhador quando ele não

pode trabalhar ou tem de enfrentar despesas extras, e ampara sua

família quando e.ze morre. É uma forma de substituição ou reforço

do salário, quando este deixa de ser recebido (por motivo de doe~

ça, velhice, morte) ou não basta para certas despesas especiais (

nascimento de filho, tratamento médico, etc.).

Embora abedecendo a princípios comuns e tenda-um orden~

mento semelhante, há váriOS sistemas de segurança social no Bra

silo Os funcion~r10s públicos federais, estad.uais e municipais,

os militar~s; os ruricolas; os economiários, possuindo cada um

um .regime especifico.

~ .L(NÀIlIO/eowlu.iO/SUICOJ,usdo-----------,

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO 03 ESTADO

r-----.--------- IU101l:--------------
l:

=,-- '!.9TONUSTlfICAljio----------------,

A União. os Estados. os Municípios e o Distrito fe
deral têm competêncià concorrente cumulativa para
legislar sobre a defesa e melhoria do patrimônio n~

tural e cultural.

JUSTIfICATIVA

Devemos louvar o texto da atual Constituição •
em seu artigo 180. parágrafo único. pois se este
não estivesse escrito apenas para ser lido. não se
veriam os desmatamentos. inclusive. das reser
vas florestais.

Assim. estamos apresentando esta proposta à
Carta de 1987 a fim de que. de conformidade com a
Federação. no que se refere à proteção ambiental
garanta-se à União. aos Estados. aos Municípios e
ao Distrito Federal a possibilidade de legislarem
complementar e supletivamente sobre o assunto ten
do ~~ vista' suas peculiaridades loçais.

O meio ambiente é patrimônio públieo.A sua PrQ
teção. intimamente ligada ~ utilização dos recursos
naturais. deve ter amparo cons~i~ucional de confor
midade com o uso coletivo e a sua preservação. atr~

vés da melhor ia e recuperação da qualidade, ambien
tal. deve assegurar co~dições ao desen~olvimento s~

cio-econômico eouilibrado. objetivando a protecão
da dignidade da vida humana.

Art.

Assim, propomos, para a Constituição de 1987, um sistema

de se uran a social unifi

~,---------------Tr;uo/Jv!J'fJnc"Cio-- _

COMISS~O DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

.-.---- TUTO'..USTlfIC ..c;io----------------.,

MAURICIO FRUET

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADC

(!l'EMENDA
200281·7

m aUTOR

ênEPIITAOO ISRAEL PINHEIRO fILHO
.,--- • rUIlt.nlo/CC."'I:ô!o;fJ/Stlilr:OLlI!:S&tJ

él

Acrescente-~e no Anteprojeto Cosntitucional
da Subcomissão de Municípios e Regiões. no artioo 92, inciso 111, pa
rágrafo 12 a seguinte eXPressão:

" Peculiar interesse " a expressão " salvo

quando houver delegabão ao Estado."

JUS T I F I C A T I V A

Dê-se ao inciso VI~I, do art. 72 , do a~

teprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Territórios,
a segui~te redação:

"Esclarecer o público sobre a program~

ção de espetáculos de diversões e classificar a programação das em
presas de telecomunicaç5es".

Tendo em vista a impossibilidade finanéeira
e operacionais, de pequenos Municípios, em desenvolver e manter d~

terminados tipos de p~estação de serviços é'aconselhável, como já vem
ocorrendo, que seja delegado ao Estado a responsabilidade da execuç~o

e manutenção dos mesmo?

JUS T·I F I C A ç A O

Justifica-se a redação sugerida, cons!
derando-se a proposta no sentido de que a programação das empresas
de telecomunicações seja objeto de classificação por faixa etáTia
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e horário e que, com relação aos espetáculos de diversões, seja o
público informado e esclarecido quanto à natureza, conteúdo e faixa
etária.

Inciso - falta de pagamento do funcionalismo pá _

blico muniCipal por 2 (doie) meses c0I!.s!

cmtivos, salvo motivo expresso em lei. '"

aos Vereadores os dispositivos desta Constituição referentes a imunl

= TEXTOIJUST1FICAÇÃO -,

No Capítulb I ( Dos Estados, na Seção 11 - Do Poder Legislativo)
Inclua-se onde couber, o seguinte Artigo:

Embora, em muitos casos, a falta de pagamento ao

funcionalismo ocorra por absoluta falta_ de recursos, não são'

poucos os Executivos que descuram dessa obrigação, .alguns btls

cando o lucro fácil dos invest~entos em operações ~1nanceiras.

Desse modo, propomos que a ~alta de pagamen~o por dois meses •

consecutivos - tempo suficiente para corrigir uma ~ventual fa!

ta de recursos se não houver motivo expresso em lei - deve ser

inclúída entro as ás razões 'da intervenção.

~ .....=..ro,..- 11-1
fi I'LUAIUO/COIiIIU10/.IM;Oliil"i.o_'"""":=-::- , 2OO.'>DD"C COMISSAO DA ORGANIZAÇAO 00 ESTADO :re. ---

- Aplicam-se aos Deputados Estaduais e"Art.

A supracitada proposta consta do ante
projeto da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes, que dá essa
competéncia a um Conselho de ttica, vinculado ao Ministério da Cul
tura e composto por representantes da sociedade civil organizada.

dades."

JUSTIFICATIVA

Não se justifica a discriminação atualmente exi~

tente, que priva os Deputados Estaduais e os Vereadores da imunidade

indispensável ao livre exercício dos seus mandatos como representa,!!

tes populares.

KOYU nu.
r--------- ,L.l:dNO/COM.IsJo/ll.*Co.,uio

Parágrafo II -

.As alÍquotas dos apostos referidos nO's •
ítens I e II deste Artigo serão progressivas em fUnQão do n~

_ro de imóveis de um mesmo su;jeito pe.8sivo e do tempo de 

cprrido sem utilização socialmente adequada.

=----------- TUTOOUITI'K:AÇÃO '--...,

ANTEPROJETO DA SUB. DA~~~.N~ISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS

ACRESCENTA ARTIGO.

Artigo__- As faixas de praia são consideradas de domWo

pú.blico, sendo vedada sua privatização a quaJ.'l.uer tItulO,

bem assim a implantação de pro~etos de urbanização que im_

peçam ou dificultem o livra acesso.

JUSTIll'ICAcIO

~ chegado o momento de, com a nova Constituição, coloca~se um

fim na privat-ização que se vem. observando .QaS praias ao 10.lJ8O de todo

o litoral brasileiro. Sob v&rios pretextoA, condomínios e pro~etos m~

rabolantes estão 1nvad1ndo as áreas próximas às praias e avançando s2

bre -elas, criando locais acessíveis apenas a uns poucos privilegiados
As praias devem ser de todos e, desse modo, todos devem ter acesso a

elas, sem discriminações econômicas.

Entendemos que tornar ae aiíquotas dos Impostos •

Predial e Territorial Bural signi~ica sxcessiva tributação'

sobre os propristários, ;já assoberbados, por uma carga tri

butária absurda. t nossa opinião que em fUn..ão do número de

imóveis e do tempo sem utilização social, a:Cigara-pe nroce

••• dimento correto, pois 8vitant o e..toque com ~ine eS'Pecm-'
lativos, prática que condenamos. Releva observar, também,

que as alíquotas progressivas, em valores progressivos,

(situação iIlflaCionária), 'torna-se-ão extorsivas decorrido- •
algum tempo.

r:T-------_--- Tl.TO/..u.TI'tC~io---__---------__.

"Aditiva"

r:T-------------- Tl IlTO, "UITIPlc&Ç1o - - - - - - - - - - - - - - -,

,........ \, .

I

Artl! 51!"
~
~

DEPUTADO KOYU IHA

c--------- 'LIU'uO/cOllU..lo/ausCOlillllio-----=------

eu COMISSAO DA ORGANIZACAO DO ESTADO

wc-------------··...---------------,t

ANTEPROJETO DA SUB. DOS MUNICIPIOS E REGIOES
~!!! •••

II Imunidade e inviolabilidade do mandato dos Vereadores,

AORESCENTA INCISO AO ARTIGO QUE THATA DA IllTERVENÇIO DO ESTADO

NOS MUNIC:tPIOS.

no territ6rio do Município por SJlS, palavras , opiniões

e votos.



Justificativa

A emenda visa registrar através de que o gesto e meca

nismo a imunidade e a inviolabilidade se materializam.

~ "'!,TOfI~ ....,

Comiss~o de Drganizac~o do Estado
~ TlaTO/"u'TlPlC&Çlo ~...,

n Aditiva "

Depois dJ Artll 511 , onde couber.

VI navegação marítima;

vrr - reg ime dos portos;

VIII - tráfego nacional e interestadual e rodovias federais;

IX - jazidas, minas e outros recursos minerais, bem como o regi.
me de sua exploração e aproveitamento;

X - na",lonal idade e cidadania;

XI - populações indígenas;

XII - emigração.. imigração, entrada, extradição e expulsão de e,!,
trange i ros;

XIII - condições de capacidad"-.pare O exercício das profiss~es;

XIV - símbolos nacionais;

XV - organização Judiciária e administrativa dos Territórios e
do Oistrito Federal;

XVI - sistema estatístico e cartográficp nacionais.

Parágrafo único - L~i federal poderá. mediante a especificação
do conteúdo e termos do exercício, autorizar os Estados a legislarem sobre as maté
rias da competência exclusiva da União. -

compete aos Es
federa Is às ~

§ O Município estimulará a criação a regulamentaçãO e

apoiará sob todas as formas as entidades de Organi

zaçaes Comunitárias e Associaçaes de Bairro.

Justi ficativa

S~o entidades que hoje fazem parte do poder de par

ticipação global da sociedade nos mecanismos institucionais de~

tro do espírJto de descentralização das açaes da administração

participativae da democratizaç~o do poder político.

'~..' _i·~D:lõe~pu:!.!t:.!!a~d~o-=S:!.!T..!:E:.:.Ll:!".!O~D~IA;::S~ J I~ I
........, ' ,uIo--.,-----------.j 200291-4.

Comissão de Organizac~o do Estado Lb~ .
....~ TIITOJoIUI T1'1Ca;1o,----------------,

Art. 88~~~-...c.:llIlfl'~-e:~~....El~
I - d to flnancel !

rário·
I1 - transito e tráfego nas vias terrestres;

111 - seguridade e previdência social;

IV - registros públicos ~ notariais;

V - juntas comerciais;

VI - defesa e proteção da saúde;

VII - caça, pesca e extrativismo vegetal;

VIII - educação e desportos;

IX - produção e consumo;

X - proteção ao consumidor;

XI - meio ambiente cultural e natural e controle da poluição;

XII - navegação fluvial e lacustre.

Parágrafo l~ - Compete aos Estados legislar complementarmente
sobre as matérias em relação ás quais a competência para editar normas gerais é •
tribuída à Uhião; Inexistindo lei federal, os Estados exercerão relativamente a 81
sas matérias competência legislativa supletiva.

• lO Parãgràfo 2~ - Em matéria de direito processual,
tados legislar sobre procedimentos e prazos, para adaptar as normas
cullaridades locais.

" Aditiva "

Artll 411 •••••••••••••••••••••••••••••••• '" ••••••••••••••.••••

......................................................

§ Onico. Dependerão de consulta prévia , através de plebiscito,

às populações diretamente interessadas , para referen

dar a iniciativa da Assembléia Legislativa do Estado ,

os casos de criação , incorporação , fusão e desmembr~

mentQ de Municípios e Distritos.

Justificativa

dos Hunicípios
Art. 9~ - Integram a competência comum da União, dos Est<:.dos 8

as seguintes atribuições:

, - zelar pela guarda da ConstitUição, das leis e das Institui
çóes democ:rát i cas;

II - proteger os bens culturais e naturais de valor histórico,
artístIco. científico, turístico II paisagístico;

III - promover as ciências e os meios de acesso ã cultura, li ed.!!,
cação;

IV - organizar e promover a defesa da saúde públ ica;

V - proteger e preservar o meio ambiente, combatendo a poluição
em quaIquer de suas formas;

VI - organizar~a do consumidor;
VII - promover a asslstênci. judlclirla;

VII I - estabelecer planos de habitaçãõ e transporte;

IX - organizar a defesa permanente contra as calamidades públl
cas ,

A emenóa aditiva visa aperfeiçoar o texto incluindo o

Distrito que como subdivisão do Município deve receber o mesmo

tratamento.

JUSTlFICATl VA

A presente Emenda substitutiva visa li melhor distribuição das
competências entre a União e os Estados, de acordo com estudo feito por Grupo de
Trabalho da Procuradoria-Geral do Estado de são Paulo, encaminhado pela Dr~ Ada
Pellegrini Grlnover.

~
~

titutiva:
Altere-se a redação do ert , 21, 111, pela seguinte Emenda Sub!

JUSTIFICATIVA

I I I - Juizados especiais, providos por juízes togados e vltall
cios, Integrados por cenc l l iadores populares, para julga
rem pequenas causas e infrações penais.de pequena gravi~
de, mediante procedimento oral e sumar Iss lmo, permitidas
a transação e o Julgamento do recurso por turmas formadas
oor Juízes de primeira instância.

..,.. TUTO'tlUtT.'ICA;lo------".------------,

(!lSENADOR JOSE IGNAC IO FERRE IRA'·'"

A competência dos Juizados de Pequenas Causas deve estender-••
, • pequenos delitos penais, mesmo que se lhes cominem penas detentivas reduz/d••••,!.

~
~

Dê-se nove redação aes ar'ts , n ,8~e9~ ,pel. seguinte Emenda sub!

Art. 7'! - Compete exclusivamente à União legislar'.s0bre:

_ direito civil. comercial, penal, eleitoral, marítimo, aer~
náutico, espaetal , do trabalho e processual;

11 - des.proprl.ção e requisições civis e militares;

111 - iguas. te Iecomun ic.ções, Informát i ea, serv iço post.l, enIO!.
gla de qualquer origem ol! natureza]

IV - sistema monetário e de medidas, trtulo e gar.ntia de metais;

V - pol Ttlca de crédito. câmbio e transferênci' de v.lores par.
for. do peís, comércIo exterior e Interestadual;

IGNACIO FERREIRA

tltutlva:

~ ...UTOJl ....,

... TIXTOliUSTIrIU;ÃO -,
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MODIFICA-SE NO ART. 7R, PARAGRAFO'2R lO RELATÓRIO DA suacg

MISS~O DOS ESTADOS, QUE pASSARIA A TER A SEGUINTE REDAÇ~O:

segurando'se a presença de juiz togado e vital Ic lo e de conci 1iadores populares ,
sendo poss Ive l a transação, com o_paqamento de multa, também para ~s infraçoes p;.
nais de menor gravidade. A sugestao e das "Hesas de Processo Penal ,da Faculdade
de Direito da Universidade de são Paulo, e reflete os estudos dos especialistas na
Matéria. L...l-_-_...J~

JUSTIFICATIVA

de Parreia".

Por maior que seja o respeIto à nobre carreira dos Delegados de
Poncla, é essencial ao exerdclo da judicatura o contato com as lides forenses,
que é tfpico das funções do advogado e do H.P., ambos considerados como peça esse,!!
eial à prestação da função jurisdicional.

Suprima-se dos incisos IV e V do ano 2D a expressão "D.. legados

EMENDA
200296-5

= TUTO/JU.TI'ICA;io----------------.

~
~

/ ...

tJ DEPUTAOO JOsf FREIRE
r.-r------------- O\UTO"---- _

ft.......~\03(~"~ssi.~/.u.c'O.lnMl- _

[J COMISslo DA ORGANIZAC~O nO ESTADO

-As polIcias Militares e Corpos de Bo.beiros Militares, t~

rio os aes.os postos e graduaçDes do Ex6rcito AT~ O POSTO DE CORO

NEL. Hlo podendo o SOLDO DESTE NAS POLicIAS MILITARES E CORPOS DE

BDMSEIRDS MILITARES, ter diferença superior a 1~ do daquele.-

DEPUTADO MELLO REIS

COMISSÃO DA ORGANIZA ÃO DO ESTADO

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO f E
nERAl E 1ERRITÓRIOS

JUSTIFICATIVA

Ao tratar do assunto, e. apreço, o disposit1vo pretendeu

fixar os postos e graduaçDes nas PolIcias M1litares e Corpos de Boa

beiras Militares, poréa nlo os liaitou. No Ex6rcito teaos na ativa

.t6 o posto de GENERAL DE EX~RCITO.

Quanto A f1xaçlo de venciaentos, a nova redaçlo coapleta o

sentido de redeçlo anterior. Respeitando-se o liaite de lOS de dife

rença entre os soldos, estará se~do respeitada a autona.ia do Gover

no do Estado Meabro, a que. coapetirá fixar e pagar os venci.entos

dos integrantes das Polícias Militares e Corpos de Bo.beiros M111ta-

res.

EMENDA

D;-se ao "caput" do art. 22 a seguinte redaç~o, su
primindo-se o ~e~ parágrafo úníco __

"Art. 22 - O Distrito Federal ter~ as mesmas atrIbui
çoes fIxadas nesta Constituiç~o para os Estados-membros ;
Os Mun i c i p I os, I nc I us I ve manter os efet i vos e armamentos de
suas poJ;clas civi I e roi I itar. "

'JUST/FICAÇÃO

A presente emenda objetiva cometer ao Distrito Fede-
ral as mesmas atribuições cometidas· aos Estados-membros e

,aos MunicípIOS.

" /

A medida impõe-se dado que o Distrito Federal ~ Uma
entidade que incorpora ao meSmo tempo as funções de estado
e de municipio, devendo ter, assim, b~m definidas as suas
atribuições. '

.. .

~
~~11- - c

CESAR CALS NETO

"Dispõe sobre o Conselho Metropolitano"

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

.~--------- 'LlNÂIlIO!COUI"lo'tulcOlfISSio----------

tr.' ----=::.:.=.:..=:::.::....=.::.:::.. ~

E.:J=
~
~

Inclua-se onde couber:

"Art. - O Conselho Metropolitano compor-se-â de 33
; (trinta e três) Conselheiros, representantes dos municípios pertence~

tes a cada Reg~ão Metropolitana, divid~dos na proporção do número de
'eleitores de cada município. .

Parágrafo único. O mandato de Conselheiro Metropolita
no será exercido concomitantemente com o ~andato de Vereador, sem ônu;
adicional, devendo as Câmaras Municipais elegerem os seus represe~

tantes" •

JUSTIFICAÇÃO

O atual modelo institucional metropolitano ê ineficaz,
sobretudo em consequência da falta de autoridade e representatividade

jna sua concepção.

f
As regiões metropolitanas brasileiras concentram gran

des parcelas da população que exigem, legitimamente, serviços pú~li

'cos cada vez mais eficientes. ~ preciso, portanto, integrar o plane
jamento metropolitano, organizar, implantar e administrar OS serviços

metropolitanos, de forma a que se atenda com rapidez, sem desverd!9io

• 00'""'0', .. mo••"

II

"'(r':~po,aç.o o oIvo' ""0,""'000.

\

.,

= -;-- lUTo/olUSn'lllaçÃO----------------.

Dar nova re~ação ao art. 23, pela seguinte Emenda substitutiva:

seção •••

DAS PROCURAOORIAS E DAS DEFENSORIAS POBLICAS

Art. 23 - A representação Judicial e a Consultoria Jurfdlca do
Executivo e da Administração dos Estados em geral incumbirão exc lus lvamente a Pro
curadorias organizadas em carreira, com Ingresso mediante concurso de provas e t1
tu los , observado O disposto nesta Constituição relativamente ao órgão eorrespondeíi
~. ~i~. -

Parágrafo único - A prestação de serviços de assistência JUdi
.ciárla será atribufda a órgãos'organil'ados em carreira, constitufdos por ac!vogadcjS
concursados, na forma das leis respectivas, podendo ser-exercidos por defensorias
autônoma~ ou I igadas às Procuradorias.

JUSTI FICATIVA

• A Eme,\da visa a de;"ar bem clara a distinção ent re o Ministério
Público e as Procuradorias dos Estados, tratadas em seção separada, ao mesmo tempo
em que se ajude expressamente ao concurso de Ingresso e às disposições aplicáveis
à Procuradori.a-Geral da União, cujo assento constitucional se s~gerlu por Emenda
apresentada ã Subcomissão do Poder Executivo, em face da dl cctcsni a em boa hora es
tabeleclda pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Hinistério'Púõliêo (art. l~-;
III e art. 10 do Capftulo "Do Hinistério Público''). Os serviços de assistência ju.di
ciárla devem ser prestados por órgãos próprios, a serem disciplinados pelos Estã
dos, em obediência ao pr lnc Ip lo federativo. -



080 • fl- Comissão da Organização do Estado

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

DEPUTADO MEllO REIS

~---------,Lu'""lo/co.,.,l1o/l"'lcolusslo-- _

l!J
~
~

DEPUTADO MELLO REIS

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FE
DERAL E TERRITÓRIOS

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOM ISSÃO DOS ESTADOS

EMENDA

EMENDA D~-se ao § 22. do art. 72 a segu Inte redação:

D~-se ao art. 14 a seguinte redaç~o:

"Art. 14. A Uni~o n~o intervlr~ noS Estados, no Dis
trito Federal e nos Municipios, salvo para:"

" § 22 - As Po I ; c ias M" i tares e os Corpos de Borrbei ros M" i tares terão

os mesmos postos ou graduàç~es do Ex~rcitol at~ a patente de Coronel,

n~o podendo a relTlUneraç~o maI5 a Ita ser super iar ~ de Secret~r 10 de

Estado:'

JUS T I F I C A ç Ã O

A present~ emenda, impõe-se por elementar principio
de coer~ncia, tendo em vista out~as apresentadas com o In
tuito de Incluir o município na estrutura federativa.

JUST IFICAÇÃO

o texto originai estabelece como limite maximo de remuneraçao ~

quela paga a of ic i e l do Ex~rclto.

Achamos de meIhor a Iv I tre v I ncu Iar a remuneraçao maxi ma a ser

paga aos Integrantes das Pol ieias Mi I itares e dos Corpos de Sorrbe.ros

Mli i tares ãque Ia paga aos Secret~rios de Estado.
/ /

~
~

~---------------- TlXTO/olUSTlrICAÇio---- _

Insira-se, apôs o art. 20, dispositivo com a seguinte redação:

Art. - Cabe ao Estado, pelos órgãos e pessoas indicados nas
respectivas Constituições, argUir perante o órgão de cúpula da Justiça Estadua~,p.!
ra fins interventivos ou não, a l ncons t l tuc lone l Idade de leis ou atos norm~tIYo~

estaduais ou municipais contrários ã Constituiçao do Estado e a incons!ituclonal.!.
dade'f' leis ou atos normativos municipais contrários a esta Constituiçao.

Suprima-se o § 3~ do art. 22.

Com ISSO eVltar-se-lam certas anomalias como as que atualmente

ex I stem de um Corone I reformado receber mai s do que um Secret~r I Q de

Estado, e restringlr-se-ia a vinculação ao ~rrbltO estadual. Esperamos

ver aprovada a presente emenda.

"I1T""----___________ §
DEPUTADO MELLO REIS I EMENDA

~r---------- 'LUAIIlIO/COIiII"i.o/IUICO.'uio 200303-1
COMISSÃO DA ORNANrZAçÃO DO ESTADO

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal deve prever mecanismos de controle da
constitucionalidade, para a defesa da Const!t~ição Estadual, bem ~om~ ~s de contr~
le da constitucionalidade da lei ou ato munlc l pe l perante !! C~lnst~tul!ao Federal,
em consonância com o previsto, para estes casos, com relaçao a açao direta, pela
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, no art. 3~, li, "f", do
Capftulo liDo Ministério Público". Não se trata: p?i~, de uma f~c~lda?e, segundo se
depreende do § 3~ do art. 22,_n,;,m d,;ve_a Constl~ulçao Feder~l "~"SCUIr-Se na aut~
nomia estadual, indicando um um co orgao como titular da açao direta.

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FE
DERAL e TERRITÓRIOS

EMENDA

Dê-se ao art. 12 a seguinte redaç~o:

"Art. 12. A Rep~blica FederatIva do Brasi I e constl
tuida, sob regime representativo de governo, de forma rndrs
sol~Ye', da União, dos Estados, do DIstrito Federal e do;
Munic;plos# todos eles aut~nomos em suas respectivas esfe 
res de compet~ncia."

DEPUTADO MEllO REIS

COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FE
DERAL E TERRITÓRIOS

JUS T I F I C A ç Ã O

Propomos a presente emenda a fim de inclUir o muni
c;p i o no texto que def i ne as formas de estado e de governo.

Dessa forma fortaleceremos tais entes p~bl icosque
constituem a c~lula b~sica da estruturafederativa.

E ME N D A

Suprima-se o art. 62.

A presente emenda, Uma vez aprovada, vem de encontro
a antiga e sempre perseguida aspiração das comunidades inte
rioranas, ~spiraç~o essa defendida pela esmagadora maioria
dos nobres ConstItuintes, estou ce~

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS

=----- TIUTO/.lUST"ICaçÁO --,

~
~

DEPUTADQ MEllO REIS
.------ ,LuiIllIO/COIiI'"io/IU'CO.I'.io _

[:J COM ISSÃO DA ORGAN IZAÇÃO DO ESTADO

1i1.-------~------ AUTOIl---------------

t
Descabido sera prevalecer a consulta preblscit~rla

para um elenco tão abrangente de competências. A prosperar
tal entendimento, o Estado poder~ ficar ~ merc~ da anuên
cia popular para a real Izaç~o de obras de capital'lmportãn
cia, desde que envolvam temas pol~mlcos no que tange a as:
pecto~~ecol~9ICOS etc.

JUS T I F I C A ç Ã O

Seria propiciar instrumental de força restritiva Ime~

surável aos prop~sitos administrativos.
EME.NDA

Supr ima-se o parágrafo un I co do art. 52.
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JUSTIFICAÇÃO -J'USTIFICAÇ:O

N~o vemos como preva I ecer- a consu I ta p I eb I se i t~r i a para um

e Ienco t~o abrangente de corrpet;nc I as. A prosperar ta I

ent.endrment.o, o Estado poder; ficar ~ roere; de anu;nc la ~

pular para a real.zaç~o de obras de capotai .mportanc.a pa

ra a comm i dede, desde que envolvam temas polêmicos no que

tange a aspectos eco I09 i cos etc.

Ser ia prop I C iar instrumentaI de força

de imensur~vel aos propositos aàninistratlvos.

.,.estrltiva

o texto oferecidO pela Subco~ssão dos Nunic!pios e
llegiões propõe ,. eT.! favor dos Vereadores, "it1~dc.de e in 
Violabilidade" liruitadas ao território do l-lUl1ic!pio, o tiue. ~

nao nos parece razoavel. I
Da! a presente enenda '1ue corresponde t<:!:b~::t a F!l.

justa reiv1ndic~ção do Le&islativo de Cachoeira Paulis a(SP)

f'ormulada ao aprovar, por unam.::ddade, Re'lueri:Jento do obre
Vereador ~SOI1 SATD·r. !

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO~ ESTADO~

DEPUTADO MELLO REIS
[!J-----=--.UTO. 1~
tJ 'LU.. llIO/COMI!lI'lO'IIlICO••lliO -,- j~

DEPUTADO MELLO REIS,
.".,r------~--- I'l.UÃIIIO/ÇONIUlo/'UICOM••do----- ----,

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

l!Jr-------------- AUTOJtr:

=----------------TlllTO/olUllTl'ICAÇio----------------...,

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FE
DERAL E TERRITÓRIOS

!.J

EMENDA

D~-se ao item VI I I do art. 72 a seg~inte redaç~o:

" VI I I - exercer a classlfocaç~o e censura de diver
soes p~b I I cas;"

JUS T I F I C A ç Ã O

Achamos de todo conveniente a permanencia do Institu
to da censura a fim de que se preserve os valores morais da
sociedade.

~
~

DEPUTADO MELLO REIS

.,., ,l.u,ullo/c:o... ,,10/IUICOlfl..lo------------.,
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~.------ __----.UTDIt__---__--------

e.;

.,., TlxTotolusT1'ICAÇio ...,

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS

EMENDA

Civi I que nao temos duvidas sera de 9 ande vai ia.

Dai o motivo de propormos a pr sente emenda que esperamos

seja ~provada pelos nobres constituin es.

Dê-se ao item XVII do art. 89 a seguinte redação:

" XVII - Mensalidades, semestralidades e anuidades
dos estabelecimentos particulares de ensino de 29 e 39 graus".

JUS T I F I C A ç Ã O

OEPUTADO M~L~~.~,O/:O~,:~O/ .... O.,••i.--------------,lJ I= I
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO .

Considerando-se que o ensino primeiro grau ficará
a cargo do Município, a emenda visa tão-somente a harmonizar o

dispositivo em tela.

=----------------TCJlTO/olUITI'ICAÇio-----------------,

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS

EMENDA

D~-se ao item I do art. 21 a seguinte redaç~o:

Considerando os altos fndices demo9r~flcos registra
dos nas 9randes cidades e as grandes extens~es territoriais
propomos a presente emenda visando a descentral izaç~o dos
serviços da justiça e , por via de conseqO;ncia, a, sua raci~
nal ização e agi I Idade.

JUS T I f I C A ç Ã O

" I - Tribunais de primeira inst~ncia e inferiores
de segunda Instância e sedi~-Ios fora das capitais."

~
~

........:. TlI10tolU.TI'lcaçlo -,

m,--------- '...IUJlIlO/COMIIUio/IUICOllluio-----------,

COrrrS3:tO DJal. On:i.u:~I~ç:a DO :C:S:'.r~O

D~-se ao iten 11 do art. sg do Ánteprojeto elabora~o pela

SUBCO::ISSi:O DOS E:.mIc:f?IOS E REG:rtl:::S a see~nte redação:

...,.....------------- .....---------------,
Constituinte FPJJlCIS"O h:!:.:lJ>L

• II - inunid~de e inviolabilidade do m~~ato dos
Vereadores; ..
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DEPUTADO MELLO REIS

,.---------_ 'LU&1I1l0/COIfIS.io/IU.CO....1o-------------,
e? COMISSÃO DA ,ORGANIZAÇÃO 00 ESTADO

DEPUTADO MELLO REIS

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO 00 ESTADO

r:-r---------------- fl'KTDlollJn"tt..ç.io------------ -,

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS

E M E N O A

D;-se ao § 22 do art. 32 a seguinte redação:
E M E N D A

~
~

~
~

COMISSÃO DA ORGANIZA ÃO DO ESTADO,

, ,

DEPETADO MELLO REIS

"Art. 6º - Os Estados podem incorporar-se entre si
l

subdivider-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros
ou formarem novos Estados, mediante dei iberação das respec
tivas assembl;ias legislativas ou plebiscito das populaç~;s
diretamente ,nteressadas e aprovação do Congresso Nacional,
na forma regulada em lei complementar."

O;-se ao item XIV do art. 8º a seguinte redaç~o:

" XIV - Tráfego, sinal Izaç~o, tr~nsito, cobrança e

distrlbuiç;o de ped;gio nas rodovias estaduais."

D;-se ao § 12 do art. 32 a seguinte redação:

D;-se ao "caput" do art. 62 a seguinte redaç~o, su
primindo-se o § 12 e passando o § 2º a constituir o para
grafo ~nico:

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS

EMENDA

Esperamos v~-Ia aprovada, eis que vem de encontro aos
anseios, que estou certo de todos os Constituintes, de Ver
fortalecido o princ;pio municipalista.

~

JUS T I F I C A ç Ã O

Na forma Como está redigido, o projeto estabelece que
lei ordinária, submetida ~s exig~ncicias de lei complementar
poder~ criar novos Estados, não esclarecendo, por~m, a forma
como se origina a nova entidade, se por desmembramento, ane
xaç~o et;. ~ vaga a disposiç~o.

Com o objetivo de torn~-Io explicrto, resolvemos pro
por a presente emenda que, a par de manter a opç~o blebisci
t~ria, ensejará a participaç~o das respectivas Assembl~ias ~
Legislativas e bem assim do Congresso Nacional na criaç~o de
novos Estados.

Com a adoção da emenda que ora submetemos ao crivo do
nobres Constituintes, será estabeleCido principio mais parti
c i pat i vo e democr~t I co no processo em~. 

Dado o exoosto esperamos con~r com a anu~ncia dos no

Tendo em vista valorizar os municlpios, propomos a
presente emenda que inclUI tais entidades no texto const,tu
cional.

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS

EMENDA

"§ 12 - Medla8te acordo ou convenio com a Uni~o Fede
ralou os Munlc;pios, o Estado-membro poderá encarregar fun
cionáriOS federaiS ou mUniCipaiS da execução de leIS e servI
ços estaduaIS ou de atos e decisões das. suas autoridades e~
reCiprocamente, a União ou os Municfplos poder;o, em mat~ria
de suas compet~ncias, cometer a funcionáriOS estaduais encar
90S da mesma natureza, provendo às necess~rlas despesas, sal
vo as atrIbuições conferIdas ao Minist~rio P~bllco." -

JUS T I F I C A ç Ã O

bres pares. / ,/

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

DEPUTADO MELLO REIS

.-. ,~u.IUO/ÇOIlI'.;,of.U.CO.II'io------~=____::___,

r:-r TruO/olusTIFICAt;ÃO------------------,

r.-I 1ElCTD/olUSTIFICAt;;,O-----------------,

,.- PL~.AfI;10/ço..ISliof.u"O.I••io-----------

f!J

~
~

Com a 'Inclusão do municipio no texto constitucional,
visamos ao fortalecimento dessa entidade que e, sem sombra
de d~vida, a c~lula estrutural b~sica da Federação.

A emenda torna o dispositivo mais abrangente ao refe
r;r-s~' a " Insufici;ncias da economia estadual ou municipal"

E~per~ contar com o apoj o dos nobres Const i tu i ntes
no-sentTdo de fortalecer o priri~pió municipal ista, em apro
vando a presente emenda.

Constituinte CLAuDIO ÂVILA~- ,~ 1

J,U S T I F I C A ç Ã O

u § 2º - A União dispensará a Estado-membro e ao mu
nic;pio as éonstribuições necessárjas ao cumprimento de a:
tividades de interesse comum ou quando indispensável para
superar insuf,cl~nc,as da economia estadual ou municipal. w

JUSTlFICAÇIlIJ

Dê-se ao item lI, do Art. C, do anteprojeto da Subcomissão
da União, Distrito Federal e territórios, a seguinte redação:

"11 - os lagos e quaiquer correntes de água em
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um
Estado, sirvam de limite com outros países ou se
estendàm a território estrangeiro; as ilhas flu~

viais e lacustres nas zonas limítrofes com outros
países; as ilhas oceânicas e as marítimas excluI
das as já ocupadas pelos Estados e Municípios na
data da promulgação desta ConstituiçâQ".,

A ~ossa coMstituição, em seu Art. 4 2, item II,ao
incluir as ilhas oceânicas como bem da União, vem causando preo
cupação constante do Governo e uma situação de insegurança com
relação ao patrimônio.

O anteprójeto da subcomissão da União, Distritp
Federal e Territórios, entendeu nossa preocupação acolhendo su
gestão de norma que apresentamos, com modificação, contudo obj~

tivando a uniformidade da redação entra esta subcomissão e a
dos Estados, concluimos pelaadição do Múnicípio, visàndo a uni-'
dade da idéia constitucional.

Significamos, por oportuno, que não se trata de
uma solução, aparentemente, regional mas de alcance nacional,
uma vez que São Luis do Maranhão, Vitória no Espírito Santo,

bem como bairros de cidades costeiras, hoje, 'não deixam de ser

consideradas ilhas oceânicas.

Ofereceos a presente emenda com o propósito único
de regular da melhor forma possível o novo texto constitucional,
na defesa firme do direito a propriedade, usurpado daqueles cida
d~os residentes em ilhas sedes de Municípios.

r.-r---------------- TEXTO/olUSTlfICAÇ;,O--------- ,

I~'-------,L-+_---J
v
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/ /

E M E N O A

\"

DEPUTADO MEllO REIS

> Substituir o atual ar~. 3. do projeto aprovado -pela SUR

comissão de Municípios e RegiõeS pelo art. 3! do anteprojeto do'~el~

tor da mesma Subcomissão. substituído apenas o seu inciSo VII pe~o ~

diante sugerido, e aditar um inciso VIII. bem como os ff 4·. 5· e 6~

De modo a estabelecer a seguinte redação:

EMENOA SUBSTITUTIVA. SUPRESSIVA E ADITIVA

EMENDA AO ANTEPORJETO DA SUBCOMlSSÃO DOS ESTADOS

D;-se ao art. 15 e seus par~grafos 12 e 22 a segui~

te redação:

"Art. 15 - O numero de Deputado~ a Assembl~ia-legis
lativa corre5ponder~ a uma vez e meia a representação 4;
Estado-membro na Cãmara dos Deputados.

§ 12 - O mandato d~s Deputados estaduais ser~ igual
ao dos Deputados federais, aplicadas as regras desta Cons
tituição sobre imunidades, prerrogativas processuais, $ub
sídlo, perd~s de man~ato e incorporação ~s Forças Ar~adas•

. § 22 - O subsidio dos Deputados estaduais serO fixa
do pela Assembl~ia Legislativa, no fim de cada legislatur;,
para ~ a legislatura seguinte, ficando assegurada a manuten
ção do valor real do subsidio a que se refere este par~gra-
fo, mediante a sua at~alização com base no indice resultan
te da m~dia dos au~ntos concedidos por lei aos funcionários
estaduais."

E ME N O A

JUS T I F I C-A ç Ã-O

A emenda tem por escopo tornar mais racional e flexi
velo texto leêal ao estabelecer n~mero de deputados, ao co~
dicionar a duração do mandato do deputado estadual ~ do de=
putado federal e, finalmente, aQ deixar a cargo dos próprios
legisladores estaduais a responsabil idade de fixarem o va
lor do seu subsidio.

Prev;, ainda, o propositura a atualizaç;o dos valores
com base na m;dia dos aumentos anuais concedidos aos funci~

nari~s estaduais.

1':"I----------------Tt:XTOlolUlTltlCAÇio -,

W--------------AUTOJl

ê
r---------- I'LuÀJlIO/eotl.llio/IUlCOM.ldo------------t? COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO 00 ESTADO

= TU'./NSTir.c.Açb------------------,

1":"1=---:--=---;--:::-_.-:;: 'Lu..~/eoMI...o/.u.co..ui.o ,
• omissão de Organização do Estado

1':"Ir--------------""'.._---------------,
CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEIRO

~
~

JUS T I F I C A ç Ã O

Em outra emenda propomos seja acrescentado o item
XXI, versando sobre construção e conservaç~o de rodovias
estaduais.

A emenda visa a estabelecer 'a harmonia, no que tange
a duração, entre os mandatos do governador e vice-governa
dor do estado com o mandato do presidente da Repúbl ica.

JUS T I F I C A ç Ã O

D;-se ao "caput" do art. 17 a seguinte redação:

EMENDA AO A~TEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS

Salvo melhor juizo o dispositivo incorpora coisas
diversas, ~uais sejam construç~o e conservaç~o de estra
das e tráfego, cobrança de pedágio e t c , , ferindo, assim,_
a boa t~cnica legislativa. .

A present~ emenda, que esperamos seja aprovada pe
los nobres Constituintes, objetiva sanar tal vicio e ex=
pl icitar melhor o desejo do legislador ao dar nova reda
ção ao item XIV.

DEPUTADO MEllO REIS

"Art. 17. A eleição de governador e vice-governador,
para mandato igual ao do presidente da República, será re
al jzada simultaneamente em todo o Pa;s a quinze de novembro
do ano anterior ao d q conclusão do mandato dos seus anteces
sores, atrav~s de sufr~9io universal e voto direto e secre=
to, por maioria absoluta de votos, exclu;dos os em branco e
os nulos, verificando-se a posse no dia 19 de janeiro sub
seqg.nte."

mr---------- .LI....'uo/Co... ,.lo/.u.CO.I••lo------- _
r- COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO 00 ESTADO

l!]r-------------- aUTOR

t

1':"I----------------TUTO/.lUITI'ICAÇio-----------------,

"Art. 3. - Cada Região terá um Conselho Regional. compo~

to por representantes dos Estados abrangidos e. em igual número. da

União; todos escolhidos -Da-forma prevista em lei complementar nacio

nal. ao qual co~pete:COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO 00 ESTA~O

DEPUTADO MELLO REIS

r---------- ,LuÂ'uo/eotl.ldo/'UICOM.ldo-----------

(!J

l!]r--------------AUTOJl--------------,

t

r::"Ic- TUfO/olUITIP.caçio----------------,

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS

EMENDA

Acrescente-se ao art. 8º o item XXI, com a seguinte

redaç~o:

"Art. 82.

I - aprovar os planos regionais de desenvolvimento •.

11 ~ estabelecer programas regionais de educação. saú

da púbiica. transpOTt~~'~8bitaçãol

III - compatibilizar seus planos e programas aos nacio

neis aprovados por lei federal.
IV - aprovar normas gerais para a criação de benefíci

os Tiscais no interesse da Região;

V - adotar, em conjunto com os Estados e Municípios.

medidas que se façam necessárias em caso de calamidade pública:
VI - fixar diretrizes para a proteção do meio-ambiente

XXI - Construç~o e conservaç~o de estradas esta-
duais."

JUS T I F I C A ç Ã O

A presente emenda tem por objetivo desmembrar mat~ria

que, no anteprojeto, consta do item XIV, o qual j~ incorp~

ra no seu texto matéria diversa.

Corrige-se, assim, uma falha de t~cnica legislativa.
/ )

regio.nal.
~II - ~juizar ação popular contra qualque~ autoridade

ou ent1dSde contro~Bda por autoridade, visando B anulação o~ pro1bi

,ão de ato do Poder Público que. na área. se mostre lesivo aos bens

de uso comum do povo, ao patrimônio material, histórico. artístico

ou ecológico da região:

VIII - oferecer representação criminal ao Ministério P~

blico contra q~alquer agente do Poder público._ou entidade por este

controlada. quando cara~erizada lesão criminosa aos ben~ ou p~trim~

nio de que tra~a a alínea anterior. bem como ajuizar diretamente a

açio penal. se não promovida a tempo pela promotoria competente.
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CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEIRO

Suprimir os parágrafos do art. 2 9 do p'rojeto aprovado pe

la Subcomissão de Munic!pios e Regiões, restabelecendo-se a redação

anterior do dispositivo.

EMENDA SUPRESSIVA

I~iedadE não'pod~ tolerar mais Que quantidadps crescentes de sua pop~

laçâo permaneçam involuntar1amsntp desemprer-adas ou sUb~ocuDada5. E~

_ postas a todas as tentações do ócio e da falta de oportunidade. fã 

cilmente envolvidas na rede do crime e da prostituição, cujas taxes

crescem aceleradamente. Há que estimular as empresas de tecnologia i~

termediária~ altamente absorvedoras de mão-da-obra nas pequenas cid~

des (e também nas grandesl. há que estimular a pequena empresa ru

ral. pelo mesmo motivo, assim como 8 produção fem11iar no campo. a ~

nica que a médio prazo, se bem assistiDa, pode reter os contingentes

populacionais que ano a ano emigrém para as cidaDes,

~ • A observação mostrou que incentivos fiscais e

financiamentos oficiais são muitas vezes utilizados por empresas be

neficiári~s de favores do Estado para exercer atividades contrárias

aos objetivos da. sociedade, entre estes o relacionamento pacifico

com 65 nações indígenas e o respeito razoável às suas tradições cul

turais. D mesmo ocorreu com certo número de grandes proprietários de

tErraE' Que.tendo recebido benefícios ~iscais ou creditícios do Go 

veroo, continuaram a manter ociosas suas propriedades rurais, assim

deixando de cumprir as obrigações sociais da propriedade. Não é jus

te que, além De certa impotencia que o Estado revelou diante do pro

blpma dramático da grande concentração agrár1B no país~ das mais .al

tas do mundo. ele ainda ajuoe o latifundiário a agravar tal conean •

tração.

§ S~ - Os prazos de financiamento dos Fundos Regio

nais de Desenvolvimento devem ser razoáveis, isto é, não excessivos,

atendida a natureza de cada empreendimento. Por outro lado, o Estado,

por ser o concedente do favor, tem o direito de exigir das empresas

C:UE DI:' favor partllherr ternbétn os trabalhadores~ sob a -formes de part..!.

Glça;àc nos lucros. AliéE~ erg ex1génc1B que já constava~ até 1970.

~os regulamentos da SUDAM, mais tarde abolida, ao que parece por fel

.~a.de recomendação constitucional.

,,----=--r--:--- PLtwiIlIClfCOIl.SSÃQ/5uacOIlI.sÃO---- _f? Comissão de Organização do Estado

r--------------AUlOIil------.-------__
fJ

I JUSTIFICAÇÃO - Todos os parágrafos acrescentados ao anteprojeto do R~

I la~or da referida SUbbem~ssão tiveram em vista alterar a concepção g~
I ral que constituía justamente a originalidade de um novo tratamento

do problema do desenvolvimento regional brasileiro em termos adm1ni~

trativos. Dá-se proeminéncia~ nesses parágrafos~ às atuais Super~nten

dências e seus Conselhos Deliberativos, o que tende a reproduz1r o'm~

delo atual, que se tem mostrado de todo centralizador e inconveniente.

§ 3 9 - Ressalvada a hipótese de acordo ou convênio ceIe

ap~icação, pelos Estados integrantes da Região, das deliDer~

Conselho RegiDna}~ bem como sobre a criaçào~ organização e

de Fundos Regionais de Desenvolvimento.

I

I çeo e a

! çóes do

i lesteo,

1
§ 1 9 - Os planos regionais terão em conta a distribui 

ção da populaçã~, SUas atividades, a existência de recursos naturais

~ aS potencialidades de cada área e subárea do território nacional,Iobjetivando adeq~dO ordename~to territorial, com vistas ã correção

Jdos deseqUilí~rios inter e intra-regionais existentes.

f 2 9 - Lei complementar nac~onal disporá sobre a aproJ~

i braop com o Estado em que for realizada a obra, qualquer programa ou
I
projeto de investimento em infraestrutura, de responsabilidade de ór

gio da administração federal, direta ou indireta, somente poderá ser

e~ecutado em retião de desenvolvimento após aprovação do respectivo

Conselho Regional.

§ 4 9 - A lei Complementar a que se refere o § 2 9 deste

.artiEo tambÉm disciplinará a aplicação de pelo menos 30% (trinta por

:/' t.ntol dos recursos dos Fundos Regionais de Desenvolvimento no fina~
e~amento favorpci~o de microempresários.e pequenos produtores ru

rais, destinando ainda, na Região Norte, igual importãncia- aO progr~

ma de expansão do ensino técnico de adolescentes.

. 59 - Não Se concederá financiamento oficial a proje-

tos que. direta ou indiretamente, violem as regras de proteção a co

.unidades indígenas ou' cujos proprietários agrários descumpram a fU~

çào soci~l da propri~dade.

§ 6 9 - A aolicação de recursos dos Fundos Regionais de

Oasenvolvimento em projetos de responsabilidade de empresas privadas

I daveré ser contratada com prazos e remunerações compatíveis com a n~

Itureza dós empreendimentos, quando med:ante financiamento, assim co

MO com a Obrigatoriedade da distribuiçao de lucros aos empregados e

do retorno desses investimentos, quando mediante participação socie-

~ ~éria.· ~
{
i JUSTIFICAÇAD - O anteprojeto do Relator respondia a uma concepção

fElobal de administração do desenvolvimento regional, apta a substi
I

Ituir o atual modelo que tantos inconvenientes políticos e técnicos

!tam mostrado. Sem suprimir as superintendências existentes, que con-

tinuam a funcionar como õrg~os federa1s~ o anteprojeto valor1=B a i

niciativa estadual e, portanto, desconcentra o poder até agora exces

81vamente acumulaoo em mãos da União.
I

I
No tocante B proposta de substituição do inciso VII,

o problema é que, se o Conselho Regional ficasse com o direito de de

finir Ds critérios pare a elaboração de planos de reforma agrári Q re
I

1~1~r.al. eSSB competênciê. por sua natureza constitucional. 11mitsria

I_ f4~uldadE 00 próprio 'egislador ordinerio - e portanto do ConCles-

, .ó Nacional - para definir os critérios da reforma agrBria. Na me-

lhor das hipóteses, haveria conTlitos de competencia que requereriam

demorada arbitragem judicial ou negociação políticâ - o que, tUdo,d1

ficultaria a reforma agrária. O mesmo raciocínio serve para os ·pla

nos ,de utilização dos recursos natureis·, restringindo a competência

do Congresso para dizer quem e quando Se pode mexer na floresta.rios,

minas, etc. Parece evidente a necessidade de cancelar o dispositivo.

E, em assim fazendo, aproveita-se a oport~nidade para reforçar as a

tribuições do Conselho. dando-lhe dois instrumentos efetivos para e

xecutar Sua política ecológica e preservacionaista: a ação p~pular

(item VII) e a representação criminal (item VlIIl, como meios de de

fesa do patrimônio ecológico e cultural do povo da região.

Quanto aos f! 4~. 59 e 6', cujo acréscimo orã be sug~

re, as razões podem ser assim fundamentadas:

~ - A experiência dds incentivos Tiscais na área

da Amazônia e do Nordeste resultou na criação de um número relativa

mente pequeno de empresas de alta relação capital-por-op~rãrio. dado

o baixo custo do capital em relação BO da mão-de-obra. Nada se resE~

vou, am term~ de incentivos fiscai~, para as atividades empresari

ais que, pela baixa intens~dade de capital. são levadas a USar propo~

cionalmente mai~ mão-de-obra. A grande indústria er1ada não expande

o emprego no ritmo nece.sBrio para absorver a grande massa de popul~

ção ativa que anualménte se acrescenta e força de trabalho. Dra.a s~

r-'lr----------------TIEXTO/...uSTlncAçlCt.--;--------- ,

EMENDA SUPRESSIVA

S4primir o inciso VII do ~rt. 3 9 do projeto aprovado pela

Subcomissão de Mun1cipios e Regiões.

JUSTIFICAÇÃO - Se o Conselho ficasse com o direito de definir os cri

tér~as para elaboração de planas de reforma agrária regional~ es~a com

petência, por sua nat~reza constitucional. limitaria a faculdade do pr~

pr10 legislador ordinário - ; portanto do Congresso Nacional - para d~
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110ir os critérios da reforma agrária. Na melhor das hipóteses, have
ria confli~os de competencia que requereriam demorada aroitragem judi

cisl ou negociação política - o que~ tudo, dificultaria a reforma a·

grária.
o mesmo raciocínio serve para o~ "planos de utllizaçio

dos recursos naturais", restringindo a compet~ncia do Congresso para

dizer quem e Quando se pode mexer na floresta, r~os, minas, etc. Pare

ce evidente a necessidade de cancelar o dispositivo.

~ - &UTO••-----------------,

CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEIRO

,..,..,,..,,._.,....~,..--,_-:-_--: ,.1.EH...ttIOICOlUSSÃo/.u.COMI:lsio-----------......
de Organização QO Estado

~ Tl:xroJoIUSTlfICI,ÇÃrJ------------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA E ADITIVA

Suostituir o inciso VII do art. 3 9 do projeto aprovado na

Subcomissão de Municípios e Regiões, pelo a seguir proposto.e acresce~

ter um inciso VIII. com B redação abaixo:

JUSTIFICACÁO

1':'T----------------TUTO/"u.TI'lc"çio---- ~

"Art. - A União fica obrigada a estabelecer e executar
plano de desenvolvimento social e econômico para re~ião Centro
Oeste, no qual aplicará, anualmente, quantia não inferior a ciE
co por cento de suas rendas tributárias.

a - As diretrizes e metas deste plano obedecerão ao
princrpio de descentralização, devendo ser estabelecidas em COE

junto com os governos estaduais da região Centro-Oeste.

b - As ações executivas no ámbito deste plano serão
?referencialmente,exercidas pelos Estados e Municrpios da regi

ão Centro-Oeste, os quais destinarão no wrniwo dez por cento de

suas receitas tributárias na manutenção e desenvolvimento dessas
ações executivas.

Art. - Lei especial disporá, no prazo máximo de um

ano, a contar da data da promulqação desta Constituição, sobre os
incentivos fiscais e creditícios para o desenvolvimento social
e econômico da reg~ão Cen~ro-Oeste.

a - Em nenhuma hipôtese esses incentivos fiscais e cr~

ditícios poderão ser infer~ores aos concedidos às demais reg!
ões do país.

b - Os incentivos fiscais e creditícios beneficiarão ,
preferencialmente, atividádes agro-industriais e assentamentos
fundiários da região." ~

~

".... ~ AUTOIt--------------__,
Deputado Constituinte JUTAHY JONIOR

r='lr---------- 'LIIIIÃ"IO/COIl'ssio/IUICO.lliio------------,

Comissão da Organização do Estado

JUSTIFI CAÇ)\O

Suprima-se o art. 25 do Anteprojeto "dos Estados".

Ora. como o parágrafo é desdobramento do principal
(o Pcaput" do artigo) temos que. não obstante haja a previsão
de consulta plebiscitária.esta se encontra como desdobramento

de um "caput " cujo comando ê: "Ficam criados os Esta!los ... ". a,!
sim. ante tal norma imperativa, o plebiscito junto ã população
serã inõcuo. haja vista a que. à revelia do povo. a Constitui

ção está criando os Estados.

r:'1 nxTO ' olUSTIPICAÇi o- - - - - - - - - - - - - - - - -.

A supressão. ora propostà. do artigo 25 do Antepr~

jeto "dos Estados~ ,~isa a corrigir flagrante atentado ã sobera
nia do povo.haja visto a que o "caput " do dispo.sitivo supra cit!
do estabelece. de forma peremptória. a criação de seis Estados e.
somente em seus parãgrafos 19 e 29 é que cogita da consulta ple
biscitãria às populações das regiões atingidas.

"Art. 3" - .••..••••....••••..•..•.•.•••.•••.••••••••..•••

............ : .. !_" ..

Por outro lado. compete à Constituição e e tida.
inclu~tve. como matéria substancialmente constitucional. a estru

turação do Estado. Porem. entende-se como estrutura do Esta
do a forma polltica adotada pelo ente estatal que são basicamen

te" duas: unitãria e federal. Não se compreende. portanto. na
competência de estrúturar o Estado a relotação de ãreas jã de

há muitos compreendidas por determinados Estad~s-membros.

JUSTIFICAÇAo L O inciso VII do proJeto da Subcomissão restringe drast!
camente a competência do leg~slador'trdinário~ ao deslocar para o Con

selho. no ãmo1to de regiã~odefinir cr~tirios para elaboraç~o dos pl~

n s dB reforma agrária. No mínimo. pode~ surg~r conflitos entre o Con
gresso e o Conselho suscetíveis de apreciação judicial.~ ou de prolong~

da negociação p~lítica, as quais, por sua demora, adiariam a execução

dos planos nB~~ona~s de reforma agrária.

Por outro lado, vale a pená dar ao Conselho instrumen-
to~ efetivos para executar sua polit~ca em relação à ecologia. eo pa
trimônio comum da !egiáo. etc. Daí a atriouição para ajuizar ação p~

pular e representação criminal~ visando à defesa dessas riquezas na~

turais e culturais contra atos oficiais que lhes sejam lesivos.

VIII- oferecer representação criminal ao Min1stério Públi

co contra qualquer agent~ do Poder Público. ou entidade por este con 
trolada. qua~D caracterizada lesão criminosa aos bens ou patrimônio

de que trata ~ alínea anterior, bem como ajuizar diretaménte a ação p~

na1. se n~o promovida a tempo pela promotor1B competente."

VII - ajuizar ação popular contra qualquer autoridade. ou

entidade controleda por autoridade. visando a anulação ou proioição de

ato do Poder Público que. n~ ·área. se mostre lesivo aOS bens de u~o co

mum do povo. ao patrimônio material. histórico" artístico ou "ecológico

da região;

~
~

A presente suaestão de norma constiucional basea-se no
princípio de que compete ao Estado agir no sentido de diminuir
as desigualdades r~g~onais, de natureza social e ec~nôroica, qa
Federação. Destaca-se, portanto, a necessidade da ação planeja
da do Estado na promoção do desenvolvimento sôcio-econô~co da
Região.Centro-Oeste do País, cujos desníveis sociais e econômi
cos, comparativamente às demais regiões nacionais, são ainda
mais acentuadas em virtude de suas peculiaridades ambientais e
extensão térritorial.

Por outro lado, o pleno desenvolvimento do Centro-Oeste
contribuirá decisivamente para o maior crescimento da economia
bras~leira, em função de suas potencialidades e capacidades de
resposta econômica, e para melhor equilíbr~o social da Nação
extinguindo as tensões advindas de disputas fundiár~as e da po~

se da terra. Contribui, também, na manutenção e consolidação de
nossas fronteiras.

Explicitou-se a necessidade de previsão e vinculação de

recursos para a promoção, do desenvolvimento do Centro-Oeste, na

convicção de que planos são inôcuos sem o~aevido amparo de fun

dos financeiros. A consecução de objetivos, mesmo o~ando adota
dos a partir de princípios e diretrizes inquestionáveis, pressu
põe necessariamente a existência de fluxos permanentes de recu;

sos. DaI a vinculação percentual aos montantes 'a serem arrecad;
dos pelo Governo.

Adotou-se, tambêm, a utilização de mecanismos de incen
tivos fiscais e creditícios, por já serem consagrados tradicional
mente na ação governamental de promoção do desenvolvimento.

Senador RACHID SALDANHA DEnZI
"...--------------AUTO"'--------- _

L!1: 'LIIIlÂIlIO/cONlIllo/IUICO.,ldo

r:vomissão da Organizaçao do Estado



-;-086 • fi· Comissão daOrganização do Estado

,;

Amiúde os governadores estão solicitando audiências ao Sr •
Presidente da República e, praticamente em todos os casos, a finalida
de é solicitar ajuda financeira da União, inclusive para o pagamento •
do funcionalismo.

Diariamente tomamos conhecimento, através da imprensa escri -
ta, falada e televisada, das dificuldades em que estão passando os
atuais Estados. Reuniões freqUentes de governadores são realizadas
ob:etivando encontrar soluções para a grave crise econômica por que pa~

sam os seus Estados.

supri
auto-

11'- B

Vemos, portanto, no artigo que pretendemos
mir,alem da violação ã soberania do povo tambem a lesão ã
nomia dos Estados-membros atingidos.

. auTOIII-----~-------- EJ
(!l'Deputado Constituinte Jutahy Júnior 1-
W ,udluo/colusdo/luacolU.do I =
ê Comissllo da Orga.,iza.,llo do Estado .

aumento'
alegaram

probl~

para
das

as des
seus

"" TUTO'oluITI'.cat;lo------------------,

Suprima-se o art. :32 do Anteprojeto "Dos Estados".

JUSTIF'ICAÇAO

o mesmo'raciocínio por n6s expendido quando da apresent~

ç~o de Emenda visando à supressllo do art. 25 desse Anteprojeto, é
válido e o sU3tenta~os como justificativa para a proposiçllo da pr~

sente Emenda.

Até mesmo, recentemente, o salário mínimo não teve o
justo, face a solicitação dos governadores dos Estados, que
que não teriam condições de efetuar os pagamentos.

A criação dos seis novos Estados, agravaria bastante o
ma, porquanto que haveria necessidade·de investimentos urgentes
dotar essas novas U.F. das condições mínimas necessárias. Além
construções dos prédios para os órgãos institucionais, haveria
pesas em pessoal inerente a estruturar os novos Estados com os
Três Poderes.

A União teria condições, atualmente, de arcar com essas des-

1":"1---------------TlIlTO/olUITI'ICAÇio,--------------_---,

Ficam suprimid0l!, nas "Disposições Transitórias e Finais":

Emenda supressiva ao Anteprojeto da Subcomissão dos Estados.

Destarte, vemos, também a lesão à soberania da vontade p~

pular que não pediu para ser reincorporado ao Estado de Pernambuco
(com o qual, inclusive já não mantem há mais de cem anos qualquer
vínculo jurídlco, social ou cultural) e o está sendo,compulsoriame~

te, sob o argumento falacioso de soberania do Poder Constituinte'
originário, o qual na realidade encontra sua fonte de soberania no
povo, o verda~eiro soberano.

pesas ?

Quanto aos Territórios de Roraima e do Amapá, sou favorável
as suas transformações em Estado, face ao fato de já possuirem alguma'
infraestrutura, ficando as despesas bem menores. ~ atualmente, inclusi
ve, de responsabilidade da União, todos os gastõs desses territórios.

Quanto aos dados que têm sido apresentados para demonstrar o
~usto da criação de um estado, eles não estão corretos e se encontram
nem abaixo do real valor.

Para se ter..u.m.a idéia, basta consultarmos o "Orçamento Progr~

ma Anual do Estado de Rondônia" referente ao ano de 1987. A despesa é
de cerca de 5,5 bilhões de cruzados, sendo que 80% (aproximadamente
4,4 bilhões de cruzados) são destinadJs a "Despesas de Custeio", isto
é, 'para pagamento de pessoal, combustível, material de escritório,etc.

Imaginemos pois qJal seria a "Despesa de Capital" para, além
das construções dos prédios e equipá-los, a aquisição de veículos e
equipamentos pesados.

Além de todos os argumentos expostos anteriormente, julgo ta~

bém que esse assunto não deve constar na Constituição, sendo essas cria
ções objeto de leis complementares, quandJ haverá oportunidade de se
rem efetuados estudos profundos sobre a viabilidade da criação, estado

~
o r estado. Julgo que na Constituição somente deverão constar as nor
as gerais para a criação de estados, posto que o Poder Executivo Fed~

ral tem que ser consultado, pois tal fato, irá gerar despesas e atra 
vés de leis, haverá oportunidade do referido Poder se posicionar a re~

peito.

~
~

Entendemos que a autonomia do Estado da Bahia está sendo
Yiolada, com o desmembra~ento compuls6rio de parte do seu territo
rio. Dizemos compuls6rio porque o "caput" do art. :32 declara que
"fica reincorporado ••• " e o se~ parágrafo segundo é que cogita de
consulta plebiscit6ria à população atingida, o qual como d=sdobr~

mento do principal iem papel secundário, ensinad~-nos a exegese
jurídlca que o secundário "secundo" o principal, deste nllo podendo
discordar.

DEPUTADO ARNALDO MARTINS

(!f -.---:------ 'L ..ÁIUO/CO..ISsio/IUICOt...doe:- COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO

~
~

Deputado NELSON SEIXAS

COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO

0---------- I'LENAIlIO/COlollSSio/SUIICt;lNISsio

L

(iJ,------------- AUTO,.

r-§ III 

§ 211 

§ 311 

§ 411 -

Art. - Fica criado o Estad~ do Tocantins, ...........•..•...•.

Art, • Ficam criados·os seguintes Estados:
I - de Santa Cruz, ..........•....•.•.................. EMENDA MODIFICATIVA

II - do Triângulo, .
......................... . .- ~ ..

III - do Maranhão do Sul, ......•.......................•

Modificar o item 11 do art. 89 do Capítulo 111 na parte
"Da Competenci~ Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municipios", Subcomissão da União, Distrito Federal e Ter
ritórios, passan60'c seu texto a seguinte redação:

IV - do Juruá, .

§ III 

§ 211 

§ 311 -

"11 - estabelecer e executar planos de bem estar social,
visando à assistência e proteção à infância, à adole~ên

cia, à pessoa portadora de deficência, e aos idosos.

JUSTIFICAÇAO

,Menta.

JUSTIF'ICAÇAO

A crise econômica no País dessconselha grandes despesas no mo-
A designação de pessoa portadora de deficiência engloba o

deficiente físi~o. mental, sensorial e orgânico, que certament~f~

ram todos objeto de preocupação dos membros desta Subcomissão.
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Deputado NELSON SEIXAS
o têrmo excepcional refere-se à pessoa que afasta-se do

comum, quer seja super dotado ou infra-dotado, e tem SIdo eUfemi~

ticamente usado para referir-se ao deficiente mental.
Para que haja uma Igualdade de têrmos entre as várias /

sub-comissões, pedimos seja feita a modificação solicitada.

'I-ICOMI SSÃ~L~~IO~~~~~ZACÃ~o-D-O-E-S-T-A-D-O---1J-_-C/-) •200329-5

..,.--------------TllCTO/.lUSTlfICaçio----------+- -.

Sala das Comissões,
EMENDA MODIFICATIVA

Deputado NELSON SEIXAS Modificar o item IV do §2 Q do art 9Q , Cap.II! na parte
"Da Organização e Compelencia" dos Municípios, passando a ter a
seguinte redação:

DEPUTADO ARNALDO MARTINS

m,.--------- pU:NA.uo/cOMISSio/lutcou.ssio

r- COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~
~

"IV- manter, com a cooperação do Estado, o ensino de IQ
grau, de maneira pr6pria o~ através de entidades benefi
centes, destinando 10% dos recursos à educação de pe~

soas portadoas de deficiência."

r;or-------------- TLXTO/~uSTII'ICAÇio--------------___,
JUSTIFICAÇAO

Emenda aditiva ao Anteprojeto da Subcomissão de Municípios e
Regiões.

Art. 18 -
ParAg~afo único - A fim de aumentar as exportações ,

desenvolver determinadas regiões ou possibili 
tar crescimento a setores importantes da socie
dade brasileira, poderá a União conceder as isen
ções e benefícios vedados neste artigo, devend~
entretanto ressarcir os Estados e os Municípios
dos valores que deixaram de receber.

Estatísticas mundiais,apontam que 10% das pessoas em id~

de escolar são portadoras de deficiencia, portanto nada ~ais justo
que 10% dos recursos destinado~ à educação revertam em seu benefí

cio.
Quanto à possibilidade desta verba poder ser revertida

a entidades beneficente~, deve-se ao fato de o Estado não ter co~

dições de atendimento, o que já é feito por entidades tais como
APAEs-Associações de Pais e Amigos dos Ex~epcionais (700 no Brasil)
Pestalozzi, Institutos de Cegos, Associações para Deficientes FI
sicos,que têm uma dificuldade ime~sa para sobreviver,e estão exeL
cendo e bem, uma função educativa.

Sala das Comissões,
Deputado NELSON SEIXAS

Com a aprovação da presente emenda, além dos Estados e dos Mu
nicípios não serem prejudicados, também a União não será. tJ ~EPUTAOO CID CAR~ALHO

______________ A.TO. _ 11_1m . .L..'''0''0.'''10".''0·'''Io-----.-
1
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para os Es-

Vedar totalmente à União conceder esses incentivos
vai ser altamente prejudicial, não 50 à União, como também
tados e os Municípios.

ARTIGO - Suprima-se o item IV do Artigo 25 e a expres
são "Do MGranhão do Sul" Parágrafo 2Q do mesmo artigo.

JUSTIFICAÇIlO

Emenda substitutiva ao Anteprojeto da Subcomissão dos Municí
pios e Regiões.

Art. 21 - Como 6rgão subsidiário'de assessoria e de controle
~? ~tividade municipal, a lei fundamental do Muni
cípio criará um Conselho de Ou~idores e regulará '
as suas atribuições.

Parágrafo único - O Conselho de Ouvidores será cons
tituído de representantes da comunidade, e;
especial de entidades econômicas, profissio
nais e culturais, e os seus membros exerce 
rão suas atribuições gratuitamente.

mr------------ AUTORc= DEPUTADO ARNALDO MARTINS
..,..,.--- I'LINAJlIO/COu.ssio/luacOM'ssio _

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~
~

JUSTIFICATIVA

o Estado do Maranhão é hoje um dos que apresentam maior
potencialidade de desenvolvimento na região NQrte-Nord~ste.

A descoberta da província mineral de Carajás e I ao'
mesmo tempo/as condições naturais do POrto de Ita~ui fizeram com que'
básicamente neste Estado fosse construida a estrada de ferro dos Cara
jás atravessando o territ6rio maranhensetda sua região Tocantina áté'

o seu li toral.
Hoje/no vale dessa estrada/desenvolve-se um grande pro

jeto siderurgico com enorme pespectiva. de transfor~á-Io num eixo da;
maior importância para o desenvolvimento da Pré-Amazônià e/como via de:'
consequência, da ·Amazônia como um todo. I

, Nessa região estão sendo construidos os distritos induSi

triais e implantados projetos de ferro-gusa, ferro-liga e de reduç~o I I
de outrçs metais.

Acontece, que a unidade de toda essa faixa é fundamenta:
'\ .. -- .
a esequibilidade da implantação desse projeto que é hoje um' dos maiores:
do País e fàtor de equilibrio nas regiões Norte-Sul.

O·Sul do Maranhão é uma região de profundas tradições '
do Estado.

Pelo texto do Anteprojeto, ficamos questionando se não seria
.~n~~~~~~caso de serem extintas as Câmaras de Vereadores, POStO que

j

~ coh~elho de Ouvidores além de fiscalizar o Executivo, verificaria'
também o Legislativo.

farasilia I

/SilO Luis,

Com a construçilo das estradas de rodagens Selem.- j
Santa Luzia - Açailândia e da estrada de ferro Açailândia_
grandes imigraça~s internas e t fi'ex ernas se zeram nessa lrn .
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COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Aíem disso, a pavimentaçao em andamento, da estrada
de rodagem Presidente Dutra - Porto Franco, completa o Quadro de inte
graçao do Estado muito.semelhante àquele processado tempos atrás no
Estado dj Parana, i~terligando as suas regiões Norte - Sul.

Seccionar o Maranhão seria um dano ao Estado, às'
regi~es 'seccionadas • ss suas populações e ao próprio País.

56 objetivos menores, ligados a um oportunismo po-
litico eleitoral poderiam justificar a apresentação dessa sugestão, in
felizmeryté'acolhida pelo Telator da subcomi~são.

populações diretamen~~_interessadas'para a criação de novos municí
pios, cabendo a estes estabelecer os critérios para a divisão em
distritos."

I:' DEPUTADO ARNALDO MARTINS

C-
..".".. TUTO/olUSTI'IClC;io -,

Emendasaditivas ao Anteprojeto da Subcomissão de Municípios e
.:egiões.

Brasilia, 01 de Junho de 1987

Deputados~~~,
ANTONIO G~;~Al

J!J------------AUTO.-------------
C
I!J 'L'''''O/''.''''./O'''O••''''.
~. DA ffiGAN!ZACAO DO ESTAOOISlBlJ.f. DOS Kf.ol. E REGIÓES

Art. 69 
§ 111 _
§ 211 _

••••• (é o parágrafo único do Anteprojeto)
Os mui'Üc!pios Que forem criados sem estarem de acordo
com as prescrições contidas nesta Constituição e na
legislação federal pertinente, não receberã~ verbas
da União, a qualquer título.

"Disposições Gerais e Transitórias"
r:T TtXTo'..unl'lcAoio --,

Ealenda Aditiva ao Anteorojeto da Subcomissão de Municípios e Regiões.

Art. 2i2 - Os vereadores que exercitaram mancatos eletivos gratuitamente há

qualquer temoo, terão, oara efeitos de enosentadorãa, este período de serviço
llÚbl1co comoutados em dobro ou acrescidos a Quaisquer outras contribuições
decorrentes de atividades díversas ,

§ ..• Não se aplicam as 'prescrições contidas no § 29 do ar
tigo G!:! destô Constituição, aos lIIunicíl-'lo~ eridàos ;

anteriormente à data da promulgação desta Constitui
ção.

.:ustiF'iCATIVA
JUSTIFICAÇAO

A inclusão do § 211 objetiva proteger todos os municípios brasi-

A fim de Que os atuais municípios criados irregularmente não v~

nham a sucumbir, apresentamos também uma emenda a ser inserida nas
"Disposições Gerais e Transitórias", protegendo esses municípios •

.Leiros.
Através de dados colhidos, -verificamos que dos 4.176 municípios

existentes, 1.628 foram criados irregularmente, sem que fossem ,espei
tados os requisitos estabelecidos na Constituição da República e na
legislação federal pertinente.
! Tal fato, que é puramente político, é um procedimento altamente
prejudicial aos demais municípios, porquanto que esses municípios ile
~ais passam a receber quotas do fundo de Participação dos Municípiose,
fonsequentemente, diminuem as quotas dos demais municípios.

Há ainda despesas diversas que, no fim, vão onerar a União, em
~etrimento de verbas que poderiam ser aplicadas nos outros municípios.
Podemos citar as seguintes despesas: construções de prédios para os ór
gãos institucionais, funcionalismo, Câmara de Vereadores e estrutura •
da Prefeitura.

,.L."j"'O/'o""".ioJ.U.COIfJ'do---------~

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

A gr,tuidade do mandato de vereador foi Inoosíção arbitrária do nerfcdo
ditatorial. Há Que se corrigir esta injustiça, de forma que os brasf Ieí.rcs que
serviram as suas comunidades de maneira graciosa, sejam reoaracos e coeoensados
DOr este trabalho.
nata-se de uma questão de justiça, e que somente nós, constituintes, podemos

saldar este débito da sociedade cara com aqueles cidadãos, que ::rabalharam,
muitos deslocando-se de suas res Idêncãas até as câmaras MuniciDai5, percorrendo
distâncias enormes, custeando seu próDrio trensocrte.
Em verdade, aodenos afirmar, não foram poucos os legisladores municipais que

naçaram oara uoder exercitar seu mandato.
É temoo de reparação dos erros. é temno de mudanças, é temao de anistia.

....---- Tl.XTO/oIUSTI'ICA"i;o ,

~__D_E_P_UT_A_D_:J_AR_N_A_L_D_D_M_A_R_T_IN_S ~J I~1
L J 200332·5

Emenda substitutiva ao Anteprojeto da Subcomissão de Municípios
je Regiões.

Art. 71 ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••'••••••.•.••.••
I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereado 

res;' pãra um mandato de quatro anos, mediante pleito
direto, secreto e simultâneo, realizado em todo o país;

PJ CONSTlTUI/olTE IVO CERSOSIMO auTOS-

_________ 'LIU,""/CO"I..lo/',,"Il~"lo-------::::----t: COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO

JUSTlrICAÇAO

Há n~cessidaoe de se fixar o manaato para os cargos eleti
vos municipais.

.".,.--------------TlXTO/tlUITIPlc:&Ci o - - - - - - - - - - - - -'-- -,

SupILÚM-Ae no cmtep!t.OjW1 do. SubcomU6ão do. Utúão, 'O-UtIlUo Fede.'l.ll! e

TeMliÕJÚOl>, P .(,IIWO VIII, do llILtigo F.:

"AM. f

r
-----------In;~~~-s~, ~n;e"~~·~u~;;:o.~- seguinte disposi Uvo: 1

"Art. Lei estadual estabelecerá os requisitos I
. mínimos de populaçao, renda pública e a forma de consulta prévia às

r:=--------------- --AUTOR··

~eputado ADYLSON MDTTA J-I_I
__~ 200333-3

JUSTIfICATIVA:

A pltel>ente emelldo. l>llpILel>l>.Lva .tem o obje;ti.vo de 1L4cÚmau'zlVI. a ell1bo'la

ção do. ~u:tuM. COIl6.tULLi.ç.ão, v-U:to que a c1.al>l>.L6.LCJlç.ão e o conbLote do.l> divellJõel>

piíbUCa1> já l>e acham contempladol> 110 1Vl.t. l.9 '0-ÚlC ~o IV do. Secção V, do A..lltcp'lf'

jdo do. subcomUl>ão de Ve~el>a do El>tado, do. Sociedo.de e de Alia SeglLlUlnç.a.
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r:T~-------------TUTO/olUITIPH:&;Ão ----,

~ IUTOIl
~ CONSTITUHITE IVO CERSOSIMO

(!l ......"~'o.lIdo/...OO.II..11

COMISS~O VA ORGANIZAÇÃO VO ESTAVO

~
~

colabOJr.ah. c.om a4 foJLça4 PoliCÁ.lÚ6 paJta manldenção da OMem
pública, .incP!.l&'<'ve vi.nilíi.nei/l "

JUSTIfICATIVA:

e:o auTO_
• CONSTITUINTE IVO CERSOSI MO

Seja arUta.do ao antepJr.aj etc

- l.ei comptemetWvt. CIÚIIJ!á COYlL>eiho de RepILuentante& dN 'Mu

nlcZp,ia4. /lO Qual cabvr4 acompanhM a cálc.ulo e a .Ubeu
ção dM quota.4 de paIl.:ticúpação de 4eu .<.nte.JLU4e plLev.iUi:&
nU.t4 COn6t.U:u.<.çâa."

JUSTIFICATIVA:

POIL mlÚ6 que bU4quem04 a :tJtan6~nc.<.a da ah.ILecadação da4 lLeCUlL04 a auc
tenhan d.iJLel:ta 04 mun.<.cZp,i.04, não 6unc.<.anaJIÓ. 4aU&6a:talL.iamente 4e não pudCJtmoJ con
:taJt com um COn6eiho de RepILuentantu, cuja4 a:tIL.ibuiçõu 4eJÜÍo de6.(.n.<.daJ em lei. es
.t4du.al. -

M dellÚnc.ia4 que no4 chegam de que ex.i4te a l7II1fÚput.ação da cálculo das
cota4 da4 tlÚ.bld04 eatoeada« ã d.<.4pa4.<.ção dos Mun.<.cZp,i.a4, paJt. aul>ênc.<.a dos mcc.<tI'-W

m04 de contlLal.e da4 mum04 utiia a elÚllbr. de no44a DalLte uma 40luciia mlÚ6 enê,'IN.co.

Ao datah.m04 n044a Manna Cah..t4 ~ldUlLa dos lJIÚ,ncZr:ú.04 Que nolttca'IÕ.o a ,,,til.

üeiP/lCiia demacJtá.ti.co. do mun.<.cZp,ia na e~e:Uva l7IVttieillaciia da d.<.4t1Ú.blÚCão do bot.o
~.i.nancÚlLo Que lhe 'é dev.<.do. u:taJtem04 contlúblÚnda llaILa o enlllLandeCÁ.mcnto co.da

VU mlLÚJlL da TJ1WP'lÁ!1 naciia blLa4UeiILa.

N044a atu.a.çiia poatica l>e a44en:ta na b.inôm.i.o jU4Uça 4OCÁ.a.t.-60Jr.:t.a.t.eCÁ.m~'

to d04 mun.<.c1p'<'04, paJu{ue 'é na 'r.'ét.ut.a 40CÁ.a.t. da 4.i4tema 6edv:.a.tivo que pul.4a o ce-
-utção da nação blLa4UeiILa. '

Com a ev.<.dêneia cada vez mtú.olt da v.i.otênc.<.a unbona, a etúaçiio da GuaMa.
Mun.<.eipa.t. POdvr4 contlúblÚlL FJt4 4wt comba.ti.v.<.dade, poJu{ue tem04 a44.i4Udo que a.I

pU40a4 de padelt aqlÚ4.it.i.vo bom contlLatam gu.aJr.daJ paIl.:ticulaJr.u, não 4endo U4e a a'

je:Uvo de uma nação bem ol'.ganüada., pa.i4 a popu.taçã.o meltece pon: pah.te do Podelt Pú
blico de gah.ant.ia de paz e l>egUltança- E a tlLabalhadolL que ltetclUla da tlLabalho, é
o u:tutiante que deixa a ucola em hOILa avançada.. E o que ê p,i.alt: o aumento de VCIl

da de ah.ma4, ltetJLa,tando a nec.u4'<'dade hnpelÚ04a da população l>e. ah.mM cada vez ma'

Na U:t!LldUlLa dJi mun.<.cZp,ia, há. necul>.<.dade du.t4 Gu.aJr.da, .<.ncl.U4.<.ve ela

u:tâ plLev.i4.t4 no co.p:ttulo da ISegUltança" e a de6endemol> c.om ma.i.P1L abJl1lngênCÁ.4, não
apena4 na de6ua da patJWnônw público, 1lla4, também, da v.i.gUiinc.<.a, moUvo pelo
qual Utamo4 a .in6.i4ÜIL mlÚ6 uml;t vez ao 4W apJr.aveitamento.

11_1
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~ AUTOR

CONSTITUINTE IVO CERSOSI MO

L!J ,&.u..'Uo/ccuuat1o/IUlCO_lIlão

CH-c - COMISS;l;O VE ORGANIUÇ;l;O VO ESTAllO

.,.,.-------------_TlITo/olu.TI'lCloÇio---- ......,

W. 21 - O E4:tado-memblto podeÁã.:cILtJU.:

I - TJúbwul.u .in6e.JL.i.oltu de 4egunda .in6tiinc.<.a e l>ed.i.il-104. 601La da& c.ap.i.-

AdUe.-4e. ao antepJr.ajetc da Subcom.i.44iia da4 Mun.<.cZp,ia4 ~ ReL/.i.õu a 4cq .
.te d.<.4 po4U.i.vO: H - JU4t.i.ça de Paz e de MenaltU. c.om a.tIúblÚciia de hab.<.Uta.cão e ceze

b-uteiio dp c.a.lampntn4 P. dp. ohi.w.4-M dp mpnMP/>:

W. - uc u:ta.du.al u:ta.belecvr4 a4 nolUna4 de pJr.aCU40 e julgamento dai>

ClLÚnU de lLup0n6ab.i.Udade d04 PILe6elto4, n04 mUm04 rUvw pltC
v.i4tob paJta 04 gOVelLnadolLu."

JUSTI FICATI VA

111 - JlÚZad04 E4peCÁ.lÚ6, 4.ingul.aJr.e;, ou COle:UV04, pah.a julgM, mediante
pltoced.i.mento oJr.al. e l>umtVÚ44.i.mo, pequena!> =a4 e .in6lLaçõu pel1lÚ6

a que não 4e comine pena plÚva.ti.va de Ubeltdade
paJtáglLa60 único ~ 04 jlÚzada4 upeCÁ.lÚ6 4eJÜÍo pILOV'<'da-.pOlL bachlVl.w

em diltel:ta, podendo a l.ei 6edeltat. a:tIL.iblÚlL o jiLf.gamento do lteC!.lltl>o a tWUlla4 601Lma
~ palt ju!zu de plL.i.meilLa .in6tiinc.<.a e u:ta.belece.JL a .ilLlLeco~ilidade da deci4ão.

V.i4l>em04 em jU4U6.i.CJLt1.va ante.JL.i.olL que necu4Uam04 de "meco.númo6 le
glÚ6 6acúvw" a 6.i.m de plLUe.JLVaILm04 04 podeJtU mun.<.CÁ.plÚ6. E4tamo4 '<'nau.gWUlJ:da
uma nova eJut, com o' advento da 6ldU1La Cah.:ta Magna, e pOIL CeJt,ta que'liU OlLcünã.'Úa.6
conteJÜÍo 04 ajU4tu da4 veJLdadÚlt04 eam.i.nh04 da demoCll.ll.c.<.a.

04 bon6 (l.dmÚÚ.6t1La.daILU mun.i.cúplÚ6 teJÜÍo a lLeconheCÁ.mentc do 4eu pO"O,
e.ntILetanto aquelu que ~Velt4aJtem o cü.nhÚlLO público, duv.ianda vClLba4 d04 6.(.114
a que 601Ulm dut.<.nadaJ, meltecem a pwu.ção no mUmo rUvel a que 4e 4ujel:taJtiio 06

GoveJLnadolLU que .incolLILeltent em 6a.f.ha4 :tlÚ6.

TJutta-l>e de uma emenda em que l>e. bU4co. a jU4t.i.ça e. a pILOb.i.dade admúU.6-1
:tJulüVa4. Impe.JL.i.o4a necu4.i.dade. mOlLmente com a .<.m"Pnntar.ii" ri", COYlL>eJ'ltllA rlP rll/v,I
dOILU oW' AP. não lltP.6 delLmOó 04 l!'ecan.i4mOó neCU4M.<.o4 utMem04 conbl.ibuindc pa- i
-ut a .i.ml'f./.1Wútde, que deve 4e1t tota.t.m·ente Itemov.<.da da 60l.dolte jwUcüco blLa4<L:.,~o.:

I

JUSTIFICATIVA:

Na Subcow4iia da4 Munic1po4 e Reg.i.õu de que 6a2:em04 pah.te cama t.í.:tu
laJt, COn6eglÚm04 l>en4.<.bilizaJt o e.m.i.n~e Rela:talt e o PIr.e.&.i.dente pah.a que 6044e .in
l>eJÚdo o tex.to em que C1ÚA. o JlÚzado de Conci.Uaçãa Mun.ieipa.t., Itecebendo a Itedaçiia
de 4ua 1vr.op!l{edade, cOn6e.JLvanda, entltetanto, o núc.te.a da quutiia.

1JÕ4, da .inte.JL.i.olL, 4abem04 quarzto l>eM cü6ZCÁ.t. con4eglÚJt pJr.avelt toda& a4
vaga4 da j!.l&t.i.ça comum, em que o jIÚZ togado, com l>Ua.I plLeItJr.Oga.ti.Va4 COn4t.í.:tuc.<.a

l1lÚ6,têm a l>eu 6avOlL a .inamov.i.bilidade. A pteto-ut jUlÚ.4cüwnat. a440bClLbada ganh!
JrÕ. em d.i.m.il1lÚçiio da volume daJ =a4 que lhe l>eJÜÍo po4ta4 em d.<.4CU44M. Com M40
a jU4Uça ltu:ta.belec.vr4 o plLuÚg.{o de que 'é meltecedo-ut, po.i4 a celelÚdade d04 jul-

gamento4 é a glLande UpeJl.ança. daquelU que pJr.ac.uJr.am a tldela j!.l&wdic.i.ona.t.: E a
jU4Uça u:ta.Jrá mlÚ6 pJr.Õúma dh oopulacÕU .inte.JL.i.olLana4, l>enda U4e o glLande Ituu&.

.t4do da veltdadeilLa democJr.aCÁ.a.

m--------------TlITO/tlU.,."te.r.;io---- --,

.,.,. TlXTO/tlUITI'ICAÇio---------------,

r-=l
~

AdUM ã Secçã.o I da CapZtulo IH, a 4egu.i.nte d.<.4pa4.içiiO:

(!JCONSTITUINTE IVO CERSOSIMO

"... - Mantelt, COm a coopeltaçãa da E4.t4do, a Gu.aJr.da Mun.<.~. 40b
a aldalÚdade da PILe6ei.:tO Mun.<.eipa.t., a qual compete a V<8.(.

lânCÁ.4 do pa.tJWnôn.i.o mun.<.eipa.t., podendo, mecü.ante con.~ê.úo,

DISfIOSIÇGES TltMSITOltIAS

ART. 26 Cessada a Investidura no cargo de Prefeito Municipal,
qUel o houver exercido, .. cara ter pe~.nente, far' Jus, • tltvlo de
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DEPUTADO FEDERAL GIL eESAR

Dê-se ao artigo 21 a seguinte redação:

110 aludido relat6do. btitulado -. bal1dade Braslleln dO
Menor-•• probl--'tlc. dai crianças carentes 'oi ex.ultlvaaante lnY~

tig.da•• luz dos aelhores l ...nt_to. e.tatlsUcos J' le..dol e e
felto no Pais. nota'-nte no concemente ao. dasatlos nleUyos ao~
sino prWrlo•• pr'-eacol.. .. creches e ...unto. correlato••

• _lhor JUltit1caçlo que sa podeda apnsentar .. de'esa da~
poat. do ex-oepu~adO Ruy COeIo '. ,reei.""'.. a cltadO Relat'do ~
qual de condenI_ eutma ,ropostu l ...~ta 1IIportante....e urge
.eJ" ex_~dea.~"'Nllbl'l. Nec1~ CeMUtulnte • tal. c_ o
"Projeto Doa Bo.co- •• EIIenda Constitucional na 03. de autoria~
18 Deputado. Ilsse ainda o Dep••, C&dOl ..,Idar da crlanç•• garan
tir a futuro e defender a p'ula. l preciso prepar'-le para .er gera
dOr. da rlquezaa a 11I0 ..la conaualdOra de 1JIpostos. coa e:tIdalaa e '1
IEIG• ..,Ito ..la dO que ouro• .-a flore.tas e terr.. "ruis. a crlan
oa representa • nrdadeb'. dllUOa'de .. 1MMl.

1iJ.-------------aUTO.e

r-r--------------TIUTO/"UST1'IC.~io--------------_,

- JUSTIFICATIVA -

~.pr.sent.;lo. • ua .ubsldl0 ..ns.l • Yltallcl0 RO v.lor corr.s
te a 251 (vlnt•• cinco po~ canto) dos v.nclaento. do cargo.

A presente sugest.o visa .11.1nar uaa dl.crl.lnaçlo J' exlste~

te na ordes Constitucional vigente: os ex-Pr~ldentes da Repabllca •
t" direito • ua .ub.ldlo !Itallclo. a titulo de rapr•••ntaçlo. pago
..nsal8ent.. qu.ndoltenh.. ex.rcldo o cargo .. car'ter pe~anente;na

'rblta ••tadual. o aes.o acontece .. relaçlo ao. ex-Gov.rnadores.
G. JIH,.J,tod IIUIllcipals. antr.t..o. sujeitos que ••tlo i. _

_rladas 'o~.. de pres.lo. pois se encontr.... estreito contaeto •
_. cllllUnldade. 11I0 cont.. coa •••• direito a••egur.do. o.... ..
ao••a oplnll0. configurai ~a fl.grant. lnJu.tlça contra e••e. sary!
dores pfbl1cos. Incorporando o principio aqui segarldO no corpo de

.n ~rt•• e'tar.-o. propiciando .. Justo tnt_nto i ba.e da adll!
ft$,strSGIo .,4bl1ca dO ','s.

fi' SENADOR· ROR"""""'O .- )I_I
W ....''''''''/._atJo/__- ' 200341-4
C COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO .

m--------------TIUo/"ulTlPac:~,--------------,

Seja suprimido o § 2a, do Artigo 7a, do Anteprojeto da Subc~

missão dos Estados.

JUSTIFICAÇÃO

Os Postos existentes no Exército vão até Generalde Exércitq

em'tempo de paz, e até Marechal, em tempo de guerra. 'Nas Policias

Militares e Corpos de Bombeiros Militares entretanto o maior posto

é o de Coronel. ~ parágrafo citado está assim admitindo a criação

dos postos de Generais PM ou BM.

Art. 21 - As Areas Metropolitanas serão geridas
por um Conselho Metropolitano.

Parágrafo Unico - O Conselho Metropolitano será
organizado e terá sua competência definida pelo Estatuto
Metropolitano, estabelecido em Lei Estadual, ratificada p~

las Câmaras Municipais dos Municípios integrantes da Area
Metropolitana, assegurada a participação majoritária dos
Prefeitos dos Municípios abrangidos no Conselhô Metropoli
tano.

JUSTIFICAÇItO

COMISSAO DE ORGANIZAÇAO DO ESTADO IIe

DEPUTADO FEOERAL GIL CESAR

Dê-se ao artigo 20 a segu~nte redação:

A mesma apresentada anteriormente.

Art. 20 - As atividades de administração direta
ou indireta da União, dos Estados e dos Municípios nas A
reas Metropolitanas ficam subordinadas aos princípios de
integ=ação espacial e setorial no que diz respeito à sua
localização e operação, e serão consolidadas anualmente no
Plano Metropolitano, a ser elaborado e aprovado conforme
estabelecido no Estatuto Metropolitano.

. JUSTlHCAÇAO

Idêntica à apresentada na proposta original.

1iI~--------I'LUAIlIO/COMISSio/.U.COM...,io

ê

1iJ.------------ aUTORe

=,-------------_ Tl:ltTO!olUITI'tC&ÇÃO' -,

Por outro lado, no tocante à remuneração não há condições de

comparar as atividades de Policia Militar e de Corpo de Bombeiros,

que vivem n!!! guerr~~ 2!!. dias, ~~, favelas; campos, 1'10

~, ~.", sob as mais inóspitas condições, com as atividades

do Exército, que vive se preparando para uma "eventual guerra".qu~

do seus integrantes percebem inclusive o "Abono de Campanha". Não se

pode igualar o desigual. As atividades de policia de manutenção da

ordem pública ~ de combate a incêndios, busca e salvamento, revestem

se de tensão emocional, dedicação intensiva e integral, muitas v~

zes com cargas horárias de 360 horas/mês, provocando no policisl

militar e no bombeiro militar, além do risco de vida e da integr!

tlade-tisica, o desgaste 1'isico e mental e o envelhecimento precoce.

=--------------TIXTO/ofuITI'K:&Çlo---------------,

l!l .IITOII:r= Constituinte VASCO ALVES

ART. Os GoYerReS Munlclp.ls pro-oyerlo a ~lclpallzaçlo do en.l
no Infantil. coa r.cur.os do s.u.orç...nto. at' o -antant. de 251.
obrlgat6rl.-ente. abrangendo •• faixa. .t'rlas de O (zero) a 14 (ca 
torze) .aGs. pr~endO-.e al~ltane...nte a conatruçlo de creches.Jar
dlna de lnflncla e escolas de la grau co-plato.

- JUSTIFICATIVA -

__ _ _ _ _ _1
1
' 12OO~!5_"71PLU"IIIO/CQMlllio/.UICOIi•••io .....

COMISS!O DA ORGANIZAÇ!O DO ESTADO

Os fund...ntos desta~ aa encontro nas prapo.lça.. dO
ex-DeputadO Ruy Cedo durante o tunclon.....to da CPI do lIMar AbandDn,!
~. que Inyestlgou os probl.... da sobrevlvlncla da. , ..lllas pobres
• criança. carentes do era.ll. desanvolvlda. no Relat6rlo da referida
eo.la.lo. publlc.da pela C"'ra dos Deputados... 1'76.

r-r_-'- TUTO/JUSTI'IC&;io _,

Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela Subcomissão
dos Munictpios e Regiões, o seguinte art. lI, renumerando-se os sU2
seqQentes:
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"Art. 11 Compete aos MunicIpios:

I promover as desapropriações que forem
necessárias para a realização de planos

de reforma urbana;

mento formal como O proposto por esta emenda, resolvendo graves si
tuações enfrentadas hoje pelas autoridades municipais. Definindo e~

lses te:renos como incluídos entre os bens dos Municípios, será po~

1
s I ve l às Prefeituras encontrar juntamente com as comunidades, a m~

lhor solução para cada caso registrado no território municipal.

11 incluir a participação das organizações
populares no trabalho de execução de

seu plano de reforma urbana."

JUSTIFICAÇ1iO

mi AurO"
~onstituinte VASCO ALVES

m-:' 'Lua'Uo/COMISSÃo/.uaeOlilluio

~;OMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~
~

As dificuldades enfréntadas pelas Prefeituras para pr2
mover desapropriações e o assentamento de munIcipes tornam-se irre
movIveis, sendo indispensável que a Constituição assegure este di
reito" sempre com o objetivo d~ se promov!!r o bem comum. Quanto ã·
obrigatoriedade de inclusão das organizações populares no processo,
a emenda visa garantir que esta faCilidade concedida ao Poder Muni
cipal seja devidamente acompanhada e fiscalizada pelas comunidades,
evitando-se, desta maneira, qualquer possibilidade de desvirtuamen
to dos objetivos propostos.

T •

Acrescente-se ao artigo 18 do anteprojeto aprovado pela
~ubcomissão de~funicípios e Regiõe?, o seguinte § 49 :

"§ 49 No caso de omissão da Câmara Municipal, o Tribu-
nal de Contas do Estado ou outro órgão estadual a

que for atribuída essa competência, poderá propor ações
visando a proteger o interesse público e a lisura admi
nistrativa."

r!:-r---------- TUTO/ofUITI'ICA;iO -!

ro t aUTO"

~ Constituinte VASCO ALVES"'-----------------------------~
~

JUSTIFICACÃO

O controle das contas do Município deverá ser feita pelo 
Tribunal de Contas do Estado ou outro órgão estadual a que for a

tribuída essa competência, podendo, inclusive, buscar sua efetiva
ção no Poder Judiciârio~

Dê-se ao § 19 do art. 79 do anteprojeto aprovado pela Suk
comissão dos Estados, a seguinte redação:

,.,.., Tt:XTo/olUIYI'tcAÇi,o'-----------------,

Modifique-§e o art.28 que trata da criação da Comiss!io de Redivis!io
Territorial do Pais, nas disposições transitórias dando-lhe a seguinte redação:

"§ 19 As Polícias Militares, instituídas para a manuten
ção da ordem pública, e os Co;pos de Bombeiros Mi

!itares serão organizadoas em caráter permanente, por lei
própria, sem vinculação de qualquer espécie com outras es
feras de poder. subordinadas, estritamente, aos Estados
e ao Distrito Federal."

(l CONSTITUINTE MALRO BORGES

r---------- PLIN.IliIO/COMII.lo/aueco.'ulo----=--,-::,---tJ CCJolISSIlO DOS ESTADOS

.Nos últimos anos, as p.olícias Militares tiveram suas fina'
lidades e atribuições desvirtuadas, d~ixando de se ater estritament;'
ã missão precípua de manutenção da ordem pública. Nada mais justol
que a Constituição estabeleça suas atribuições em rel~ção a outras,
esferea de poder, subordinando-as diretamente, aos Estados e ao Dis
trito Federal.

JUS T F I C A C Ã O Art.28 - E: criada a Comissão de Redivisão Territorial do País,com
quinze membros, sendo nove representantes natos do Congresso Nacional, cinco do
Poder Executivo e um do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, para, dentro de
cinco anos da data da promulgação desta Constituição, apresentar estudos e antepro
jetos de redivisão territorial do País.

§ 12 _ O· Governo Federal terá o prazo de 30 anos, a partir da a
provação desses dispositivos, para ifllllantar a redivisão territorial.'

§ 22 - Nenhum Estado térá menos de 150.000 Km2, nem mais de

1'.>1..------------- l.urOIl

r= Constituinte VASCO ALVES
§ 32 - Os pequenos Estados serão reunidos entre si, até formar

o mínimo da superfície exigida no § 22 , ou serão aumentados pela incorporação de
uma fração de outro Estado.

§ 42 - Feita a nova divisão, desde que em um dos novos Estados
exista mais de uma cidade ex-capital, a de maior população será a capital do

estado nascente •

400.000 km2

§ 52 - Os novos Estados assumirão a responsabilidade das dívidas
dos Estados componentes, tributando por certo os IIIJnidpios do Estado devedor com
uma contribuição para saldar os compromissos anteriormente assumidos."Art. 24 Incluem-se entre os bens dos MunicIpios os

terrenos de marinha e os acrescidos s~tua

dos em seus territórios."

.Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela Subcomissão
; dos MunicIpios e Regiões, o seguinte artigo 24, renumerando-se os
~ subseqt1entes:

11-1r';;-r....::...-------- PLIHÁIIIO/COMlSlio/.u.COMIUÃO --, 200347..3
\---:C"'O.:..;M=I:;.S.:..:sli"'O:.....,:D:,:E:.....;O"'R:,:G.:..:AN:.:..::I;:.ZA;,:Cz;.li:.:;O:.....:DO:.::....=E:::S:.:T:.:A.::D.::O__-l<"--=:.-__--J

~r_--------------T1EllTOlolUSTI'IC&ÇiO--- \

JUS T I F I C A ç li °

Os problemas urbanos causados pela existência dos ch~

mados terrenos de marinha em inúmeros municípios brasileiros, e sua
'ocupaç30 por con&iderável parcela da população, exigem um posicion~

§ 62 - 5enpre que um Estado se formar da junç!io de dois ou três
o novo Estado receberá um nome tirado de acidente geográfico.

§ 72 - Lei Complementar disciplinará a nova divis!io territorial,
servadas as normas e prJncIpios estabelecidos neste artigo,
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JUSTIFICAÇJlO

A presente sugest!io foi calcada nos estudoS elaborados pelo

Or. TEIXEIRA DE FREITAS, então Presidente do IBGE, ptbHcados na Revista Brasileira
de Geografia.

A proposta visa a nar uma organicidade de estrutura, isto
é, equilíbrio, simetria, aístemtfzação, mecanismãs de comensação e faculdadll de

ajustamento automático às circunstâncias emergentes da Nação Brasileira.

m·
C=!Constituinte VASCO ALVES

__________ '1.INAluo/cOMISSio/IUICO.UI.io-----------

C~ COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~
~

§ 19 - t obrigatória a realização de consulta,
através do yoto universal e secreto, à~ duas ou mais partes envol

vidas, com a aprovação da maioria absoluta de cada ~a delas, an~
tes que Q assunto seja submetido ao Congresso Nacional.

§ 29 - Exigir-se-à quorum de 2/3 das Assembléias
Legislativas Estaduais e do Congresso Nacional e aprovação por
maioria absoluta, com votação nominal, em dois turnos, em sessão
extraordinária especialmente convo.cada para esse fim.

§ 39 - A ajuda financeira prestada pela União com
o objetivo de viabilizar a instalação de um novo Estado somente
ocorrerá durante o prazo previsto na lei complementar que o criou
e se limitará às disponibilidades orçamentárias anuais da União,
a critério do Poder Executivo.

JUSTIFICAÇÃO
1':"I,.- TuTot,lUnIPtcAçio -,

"Art. 11 - A intervenção no Município poderá ocorrer nos
seguintes casos:

Dê-se ao artigo 11 do anteprojeto aprovado pela Subcomi~

são de Municípios e Regiões, a seguinte redação, suprimindo-se seus
itens e parágrafos:

I - pela União, para assegurar a
do território nacional e a

aos princípios da União;

integridade
observâncil!

A presente norma tem por finalidade disciplinar o sur
gimento de novos Estados, evitando-se assim que interesses polí
ticos façam emergir unidades federativas sem as mínimas condições
de sobrevivência econômica, agravando mais ainda o déficit públi
co devido a injeção de recursos federais em Estados que já surgem
insolventes.

Pretendo com essa sugestão, resguardar os ~nteresses

das partes envolvidas no proceaso e impor métodos mais racionais
no processo de criação dessas Unidades, assegurando-se, quando do
seu surgimento, as condições mínimas de auto-suficiência econômi
ca e financeira.

11 - pelo Estado, para assegurar o cumprime~

to de decisão j udãcãal ,"

JUS T I F I C A ç Ã O

Não se justificam as formas tradicionais de intervenção
.os Municípios, dentro dos princípios que visam a assegurar sua a~

tonomia. Inclusive, a enumeração taxativa evita a interpretação e
~stica que, certamente dariam, àqueles que buscam restringir a aut~

nomia municipal.

O Governo da União não deve fomentar o divisionismo dos
Estados subsidiando-lhes o funcionamento da máquina estatal como
foi feito na divisão do Estado de Mato Grosso que gerou enormes
despesas estimadas em US$ 1,600,000,000,00 (Um bilhão e seiscentos
milhões de dÓlares)

Com a criação de oito novos Estados a despesa seria

imensa.

1':"I
T1llTO

! " uI TI. ICAÇl o -,

11-A

--------------A.urOIl:----------- _

,- 'LI:N.."lo/colollniol.uICOWIUio----.,,---- _

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

!J
- o inciso 11 do artigo 32 do anteprojeto da Subcomissão da União, do

Distrito Federal e dos Territórios deve ter a seguinte redação:

,.,..,-- TtxTO!oIUSTlf"lCA,.lo------ -,

f=Cor.nSSÃO

t'VILSOil SOUZA

~
~

CONSTITUINTE MAURO BORGES

r---------- '&.ldalo/coNlldo/IIMCOMIUlo-:=----------tJ Ca-lISSlIo DOS ESTADOS t:r - (3

mr--------------AUTOIl---------------
ê

f"icam suprimidos os artigos 25 e 26 do anteprojeto da Slbcomiss!ic
dos Estados.

JUSTIFICATIVA

A Comissão de Redivisão Territorial do País, proposta no Art.
28 se encarregará da execução da redivisão de acordo çom a emenda proposta ao
artigo 6.

11 - os lagos e quaisquer correntes de agua em terrenos de seu
domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limite
com outros paises.ou se estendam a território estrangeiro;
as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limitrofes com ou
tros ~31ses; as ilhas oceânicas e as mar1timas, excluídas
as já ocupadas pelos Estados na data da promulgação desta
Constituição, especialmente aa de são Luiz, Vitória, de San
ta Catarina (Florianópolis) e são Francisco do Sul. -

Justificação

Estados:
Emenda ao Art. 69 do Anteprojeto da Subcomissão dos

r:'lr----------------TIXTO/"UITI'C&;ÃO-----------------,

Art. 69 - Os Estados podem incorporar-se uns aos ou

tros, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem-se a outros
ou formar novos Estados, desde que comprovada a possibilidade de

autonomia econômica e financeira da nova Unidade da Federação,

após o prazo de implantação.

Na Projeto da Comissão Provissória de Estudos Constitucionais
consta expressamente a menção às ilhas de são Luiz, Vitória e Floria
nópolis (o que é um equivoco, pois o nome da ilha é de Santa Catarina,
e o municipio é de Florianópolis, já que ab~ange uma parte do Contine~
te). Igualmente constava do anteprojeto do relator da subcomissão.

As ilhas oceânicas ocupadas pelos Estados, como as acima refe
ridas, e com reg1me de prop~1edade territorial regulamentado pelo Códi
go Civil são .da tradição do Direito Brasileiro. Inexplicavelmente, ~
Supremo Tribunal Federal, em passado recente e na vigência da atual I
Constituição, interpretando restritivamente o texto constitucional a
tual, declarou como propriedade da União estas ilhas, submetendo as,.po
pulações locais a grave insegurança e intranquilidade. -

Para que não se permitam no futuro, interpretações ampliativa
dada a vagueza e ambiguidade das palavràs da le~, é recomendável que
a Constituição exlcua expressamente dos bens da União as Ilhas de são
Luiz, Vitória, Santa Catarina e são Francisco do Sul.

~
~

SENADOR MAURO BORGES

r---------- '1.IÚlllto/CO_II.lo/aus.;O.f•..cO-----------

fôJ COMISSÃO DOS ESTADOS ~ - l3

0r--------------O.,.0- - - - - - - - - - - - - - -
C
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Suprima-se o item III do art. 25 das Disposições Transit~

rias do Anteprojeto "Dos Estados".

"Art. 20 Os Governos Estaduais e Municipais criarão
conselhos comunitários formados por represe~

tantes da sociedade civil visando a participação no
planejamento, elaboração, decisão, controle e fiscall
zação de todas as políticas. programas e projetos con
substanciados no orçamento."

~
~COMISSÃO DA ·oRGA~i·iÃ'êÂõ DO ESTADO

SENADOR ALFREDO CAMPOS
f:J~--------.U"'----------

~----------------T[ITO/.luSTl,.le4çÃG---- ......,

JUS T I F I C A ç Ã O

A p ar t í c Ipaçâo das comuniàaàes na formulação e aplic~

ção de todas as políticas, programas e projêtos consubstanciados'
no orçamento, inclusive, sobre questões diretamente afetas ã sua
realidade é o caminho mais seguro para o estabelecimento de ações
foncretas numa área onde o poder público é absolutamente inerte e
J!esinteressado.

~
~

l: VILSON SOUZA

JUSTIFICAçAO
Como representante do Estado de M1nas Gerais não posso

concordar com o atentado à sua autonomia, configurando nesse Antepr~

jeto, mediante o desmembramento de parte do seu terr1tório para a
cr1ação do Estado do Tr1ãngulo.

~ de se salientar, ainda, que dita criação se dã à revelia
do povo,' que nessa reg1ão do meu Estado habita, na meda.da em que a
consulta plebiscitár1a somente se encontra cogitada no 19 do artigo
que ora se objetiva suprimir, quando o seu "caput" af1rma, express~

mente: "Fi~am cr1ados os ~stados.•. "
De conform1dade com a hermenêutica juridica, o parágrafo é

o secundár~ot "secunda" o principal, no caso, o "caput". Destarte,

se a consulta pleb1scitária está cogitada no secundário (o parágr~

fot, temos que a sua real1zação é irrelevante para a cr1ação do Est~

do do Triângulo, a qual é imperativa, por força do "caput" do artigo
25.

,..",.--------- TUTO/olUSTlflCAÇÃO----------- --,

Suprima-se do artigo 14, relativo a Intervenção Federal,
do anteprojeto aprovado pela Subcomissão da União, Distrito Federal
e Territórios, o item 111, renumerando-se os subseqUentes:

- incluir no anteprojeto da Comissão o segu1nte dispositivo:

A ad~inistração póblica federal, estadual e m~nicipa!.

bem como os órgãos da administração pública direta e
indireta, dos três poderes, poderão realizar reforma ad
ministrativa e de pessoal, demitir servidores con:rata
dos sem concurso póblico e efetivados em razãe ae leis!
ou resoluções posteriores a 31 de março de i9G~, e re _
ver proventos e vantagens concedidos aos seus ser,ido _
res.

Art.

~
~

l!J Constituinte VASCO ALVES .UTO'

Justi ficação
O Regime Militar implantou, com a Constituição de 1967,

a possibilidade de contratações de servidores em cará:er ~rovi

sório, sem concurso póblico e regidos pela CLT.
A exceção prevista naquele texto constitucional em mui

tos casos passou a ser a regra, e como tal, degenerou em abusos
de tal magnitude, que aí está a administração pública em todos
os níveis práticamente paralizada em função do empreguismo.

E, em que pesem estas aberrações, de abuso em acuso, o
ql!e era regime excepecional não só virou a regra, como. m~itos!

administradores acabaram por efetivar no serviço póbli~~, atra
vés de legislação casuística, tais,servidores, em 'verdareira a
fronta aos interesses da nação, e a moralidade com a c~isa pú _
blica.

Estes escândalos foram por demais denunci~dos, e o pró
prio Congresso Nacional foi pelco de alguns trens ?a alegria, ccm
a contratação de um nómero de servidores sem concurso e posteri
or efetivação nos seus cargos.

A intervenção nos Estados e no Distrito Federal para por
termo a grave perturbação da ordem pública constitui-se afronta ~

autonomia dessas Unidades da Federação, pois, só a elas cabe o con
trole e a solução desses problemas através de mecanismos legais pró
prios que dispõem os poderes dos Estados e do Distrito Federal.

JUS T I F I C A ç Ã O

JUSUFICAÇÃO

I!J
- substitu1r no inciso 11 do art1go 4" do anteprojeto da Subcomissão

dos Estados o vocábulo "Florianópolis", por "Santa Catar1na".

"UTOII-------------_] §
1.-:..:=:.::.:....:..::..:..::.=-- ---' EMEI'IDA

PLtlli"IO/eOI.lI'SÃo/SUlleOl.lI',iO-------- ] 200356-2
~L'.::C:.::O:::J.l::::I.:::S.:::SA:.:-O::.....:D:.:A.:....::O:.::R:.::G::.:A::.:N~I.:::ZA:.:Ç~·Ã:.::O:.....::D:.:O:....:E:.:S:..:T~A=D::.O '___ __'.

flVILSOI\ SOUZA

Florianopolis é a denominação do municipio que abrange a ilha de
Santa Catarina e parte do Continente. h ilha a que se refere o d1sp~

sitivo é denominada de Ilha de Santa Catarina.

Em que pese a imoralidade destas contratações e efetiva
ções elas se fizeram sob o pálio dessa dú~ia legalidade que mar
ca o sistema jurídico brasileiro, e portanto, a nação é assalta
da diariamente por este grupo de privilegiados e de aproveitado_
res do erário público.

Como contra a Constituição não existe a garantia do direi'
to adquirido, a Constituinte é oportunidade única e ímpar de se
sanar esta imoralidade, pretende-se com a presente sugestão, pos
sibilitar ao poder público rever estas contratações, efetivações,
privilégios e proventos, com demissões daqueles que recebem sem
trabalh~r, bem como, cortar os ganhos imora~~ de muitos marajás

da vida nacional.

~
~

ao anteprojeto aprovado pela Subcomissão
o seguinte artigo 20, renumerando-se os

1 PLI...."IOlco..lsslo/.u-cO..ISSio----------t! COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

\ AUTOIIf: Constituinte VASCO ALVES

~
;---------------T"'0"US,., ,,.çl0---------------.....,'

• Acrescente-se
'de Municípios e Regiões,

. ~ subseqUentes:
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AUTOlt-----

1CONSTITÚÍNTE FLÁVIO ROCHA

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO . I
~
~

~ TUTO/"lU3TI'lÇAÇÃO--------------_--, r='l,...--------------- Tr;UololuSTlrtCAÇio -,

Dê-se ao S 39 do artigo 18 do anteprojeto aprovado pela
Subcomissão de Municípios e Regiões, a seguinte redação:

Suprima-se o art. 31 do Anteprojeto:

J li 5 T I F I C A ç Ã O

"§ 39 O Município com população superior a um milhão de
habitantes poderá instituir Conselho de Contas M~

nicipal."

O artigo cuja supressão propomos marca ~lebiscito, no

dia lS de novembro de 1988, para que o povo fluminense decida

sobre a fusão dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. ~

legando que essa providência indispensável não foi tornada por

riais para constituir-sé em Estado, artificios~ a solução que

ocorreu com a transferência da Capital Federal para Brasília .

previsão da Lei, Complementar de que resultou a anexação da an

tiga Capital da República em Território Fluminense.

Tudo indica ~ue o plebiscito. ~quele momento, teria

rejeitado a· fusão, principalmen~e·em face da reação do eleit~

rado carioca. Mas o certo é que, decorridos quase dez anos,

houve uma integração das duas comunidades. Além disso, é dcm~

siado experimentar sobre a autonomia de urna mesma região geop~

lítica, alem do que o Estado da Guanabara, quase quatro vezes

JUS T I F I C A ç Ã O

Esta emenda objetiva, essencialmente, permiti~que .os
Municípios com população superior a um milhão de habitantes insti
tuam Conselho de Contas Municipal sem a restrição imposta pela a
tual redação. pois não podemos permitir que alguns Municípios sejam
prejudicados. ~

(ITf~""oi"" VASCO ALVES _. I I_IrIr! 'Lu... lo/coanst!o"u.colllll'lo 1 200360-1
C.OMISSIO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO .

•I'

menor do que a cidade de Brasília, não tem condições territ~

Suprima-se o item 111. do artigo lI, do anteprojeto apr~

tado pela Subcomissão de Municípios e Regiões, renumerando-se os
~ubsequent,:s:

JUS T I F I C A ç Ã O .-. ----------TlllTO'olUSTlllCat;iO--------------j

Dê-se a alínea "en do item VII, do art. 99 do antepr

Subcomi ss ão dos Municípios e Regiões, a seguinjeto aprovado pela
redação:

solo, de acordo com o intere
especulação imobi

uso e ocupação do
comum e de modo a prevenir a
preservados os ecoss~stemas.n

"e)

ria,

A União cabe parcela ponderável<rlos gastos com a educação
e, entre outras, as atribuições de coordenar e fiscalizar a sua exe
cução em todo território nacional, não havendo, pois, motivos para
admitir-se intervenção no Município, neste caso, pois, a a ele não
interesse a estagnação do ensino em sua região, e sim o seu desenyo!
vimento.

r;-r--------------- n:xTo/olUSTlfte.. ÇÃO -,

Esta emenda visa dar aos Municípios o dire~to de de

d eu território de modo a atender, sempre aos ,nir sobre o uso e s ti
teresses da maioria dos municipes, ao contrário do que_ocorre a I

d ~ f' a minoria de privilegiados dispoe sobre imente, quan o uma a.n am Ld i I
t ritório municipal de acordo com seus interesses indiv1 ua s. i
er . t inúmeros estUIto à necessidade de preservai:: os eco ssa.s emas, I

""~ . i d sam do '-lde cientistas brasileiros e internac~ona s en.o:
te e com argumentos irrespondiveis tal propos~çao.

l

JUSTIFICAÇÃO

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~
~

W~------------"UTaJl--------------.,

C CONSTITUINTE FLAvIO ROCHA
r----~----- 'LU.llll:>/cONISdo/IUI'OIlI.:tÃO- _

[!J
JUS T I F I C A ç Ã O

"V - administração própria, quanto ã organização dos
serviços públicos locais, e quanto ã decretação e

arrecadação dos tributos de sua competência e ã aplic~

ção de suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados
em lei."

~crescente-se ao artigo S9 do anteprojeto aprovado pela
~ubcomissão de Municípios e Regiões, o seguinte item V:

ti Constituin~ VASCO ALVES §
f, 'l.uÃJllO/cOMISllo/luaco..."'o--________ =.:

c:comssÃo DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
,~ " ..0".""''''10 --,1

Dê-se a seguinte redação ao § 29 do art. 69:

"§ Z9 - A criação de Territórios Federais será prooos

A definição da autonomia municipal na Constituição br~

sileira, quanto aos serviços que lhe são afetos, é aspiração de t~

dos os movimentos municipalistas, na forma preconizada pelo Insti
tuto Brasileiro de Administração Municipal, órgão de renome inter
~.cional na área da' administração pública. ta pelo Presidente da República e

por lei ordinária."

aprovada
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JUS T I F I C A ç Ã o zos para o parcelamento, construção ou comerCialização
de terrenos urbanos, sem prejuízo de seu direito de
preempção.

desmembra

o § 29. do art. 69 do ante~rojeto, que pretendemos ~

mendar, impossibilita a criação de novos Territórios Federais,

rais, em 1943, foi induzir ao desenvolvimento áreas subdesen-

volvidas. principalmente nas fronteiras ocidentais e setentri

onais do País.

porque não é possível tirá-los do nada, proibido o

mento de Estados.

O principal objetivo da criação de Territórios Fed~

parágrafo único. O prazo a que se refere este artigo
não pderá ser inferior a trezentos e

sessenta d~as,"

JUS T I F I C A C Ã O

O Município precisa possuir instrumentos eficazes ao
lcontrole, parcelamento e ocupação do solo. Acreditamos que a emen
fda ora apresentada preenche tal necessidade.

r.:"I TlXTO/olUSTI'tcAÇio -,

Essa iniciativa do Presidente Vargas de algum fruto,

tanto assim que foi erigido em Estado o Território de Rondõni~

enquanto o próprio anteprojeto propõe a'transformação do Amapá

e Roraima em Estados.

l:J Constituinte VASCO ALVES ~
~

JUS T I F I C A ç Ã O

"§ 3 9 O Distrito Federal é a capital da União Federal e
a sede do Governo Nacional."

Há certas regiões, em Estados de grande extensão teE

ritõrial. que não comportam ser elevadas ã condição de Estado.

mas precisam de maior atenção do Poder Central. para promoção

do seu desenvolvimento, em termos de integração naciQnal. Elas

devem ser transformadas em Estados. em benefício próprio e me~

mo da unidade federativa de que foram desmembradas.

Dê-se ao § 3 9 do artigo 1 9 , relativo às Disposições
liminares, do anteprojeto aprovado pela Subcomissão da União,
trito Federal e Territórios. a seguinte redação:

Pr~

Dis-

!'

f!l AUTOIt

~ Constituinte VASCO ALVES ~
~

Pretendemos fique explícito no novo Texto Constitucional
o Distrito Federal como capital da União, bem como, sede do Governo
Nacional, para cortar possíveis arestas que digam respeito a mudan
ças nesse sentido.

=---- TUTOIJUSTl'ICAÇÃO _,

Dê-se ao caput do artigo 20 do anteprojeto aprovado pela
Subcomissão dos Municípios e regiões, a seguinte redação, suprimig
do-se seus parágrafos, os artigos 21 e 22 e seu parágrafo único, r~

numerando-se os subseqUentes: COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO
--' -- .._~-------------,

"Art, 19 Os Municípios poderão, em função da existên-
cia de interesses comuns, estabelecer consór

cios intermunicipais para o planejamento, captação, ex~

cução e exploração de obra~ e serviços públicos de seu
interesse."

Ao Anteprojeto da Subcomissão da União. do Distrito Federal e

Territórios. (lI-A):

Acrescente-se ao inciso XXI do artigo 79 mais as alineas e o
parãgrafo-único seguint~s:

'---------------- --;;;:., __--J

=~ TUTOIJUSTI,.IC"çio---------------_,

JUS T I F I C A ç Ã O

O objetivo desta emenda é substituir as Regiões Metrop~

litanas e Aglomerações Urbanas deixando os Municípios livres da tu
tela dos Estados necessária ã conjugação de esforços para solução
de problemas comuns.

"XXI - legislar sobre:

JUSTIFICATIVA

t - diretrizes e bases da educação nacional. nonnas gerais s~

bre desportos;
u - fi xação da hora;
v - porte de annas ,
x - nonnas gerais sobre direito financeiro. orçamento, defesa

e gestão patrimonial e financeira de natureza publica; se
guros e previdência social;

- suprima-se a allnea 't' do Anteprojeto.

Parãgrafo-único - A competência da União não exclui a dos Es
tados e Municipios para legislar supletivamente sobre as matérias das alíneas ·e·.
"hll , '"t·.. ·u·. ·Vll e ·x ll

•

~
~

_________ 'LU.lItIO/ cow.sl1 o/ I UI COlussio - -:;,--- - - - - - -

prcoarssxo DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 1f.- c-

r:= Constituinte VASCO ALVES'

Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela Subcomissâo
,dos MUnicípios e Regiões, o_seguinte artigo e seu parágrafo único:

"ATt. 18 O Município, com o fim de preservar a função
social da propriedade poderá estabelecer pr!

Aproposta visa ampliar a competência da União no que toca a
questões que dela não podem ficareJ(c]uídase cujo exercicio jã lhe é. pela le

gislação atual. deferida.
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I o parãgrafo estabelece a possibilidade de os Estados e "unicI

pios l~gislarem supletivamente sobre matéria cuja disciplinação 'varia no espaço.

Quanto ao i tem ~ ~ legislar produção, consLlllo e sua propaganda comer

cial} deve ser competência da União e dos Estados, mas não dos municípios pois

poderia gerar LIIla variação de normas, de LIIl IlUnicípio para outro, de forma al

g.Jlla benéfica ao consumidor. pela po'ssibilidade de até dificultar LIIl esforço

nacional, de longa data, no sentido de una maior normatização e padronização

dos produtos, da sua qualidade, da sua embalagem e da sua propaganda, para faci

litar ao comprador saber o que ele. está de fato adquirindo.~
~

,- auTOIil _

(!l Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

Inclua-se no Art. 92, § 22 , inciso VII;

{!J AUTOR

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

•. i 'LIII&AK>/coauaa1.c./..-_'..In --,

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~
~

f) serviços locais de caráter social

Ao Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e

.1ISTIFICATIVA Territõrios. (lI-A):

Em parte algLllla, certamente, por involuntária anissão, consta a prer

rogativa do t-lJnicípio legislar supletivamente sobre os serviços locais de cará

ter social, que têm importância expressiva no atendimento às populações carentes.

Dê-se ao inciso VI do artigo 79 a seguinte redação:

"VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comêrcio de ma~

Mal bélico. de armas, de explosivos e de sustâncias tõxicas.
na forma da lei complementar.·

~ AUTOI!

~ Cons tt tuinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
~
~

JUSTIFICATIVA

A emenda objetiva incluir 110 texto constitucional em questão
as substâncias tóxicas.

Quanto ã proibição da exportação de material bêlico por _
presas privadas. defere-se ã lei complementar.

r::"I_--------------TPTO/.tUaTIftc:açio---------------.....

JI1STIFICATIVA

erritõrios. (lI-A):

Ao Anteprojeto da Subcomissão da União, do Distrito Federal e

~
~

--------- ,......,_.......---------,,---
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

A proposição tem por objetivo sanar omissão do anteprojeto.

A norma consta das Constituições de 1946, 1967 e 1969. Acres
entou-se , na proposta, a parti ci pação dos Estados e Muni cfpi os.

Acrescente-se ao artigo 79 mais o seguinte inciso:

·p1anejar e promover a defesa pennanente contra as calamidades

biib~icas, especialmente as secas e as inundações, com a participação dos Estados, Il!.
~iões e ~unicfpios"

eu Constituinte ANTONIO CARLOS KôN"DÊR REIS
Inclua-se na seção 1I1 do Capitulo lIl, artigo 15, o seguinte

"Paragrãfo-iinico - Aos mUnlClplOS, onde se localizem instala 

ções portuãrias ou entrepostos de distribuição de derivados de petróleo serã, na

forma de lei federal. atribuída participação na arrecadação dos iqlostos incide.!!.
tes sobre serviços portuãrios e sobre a comercialização de combustiveis e lubri

ficantes. "

Os municfpios que a emenda visa contemplar suportam, em razão
dos encargos de toda ordem decorrentes da localização em seus territórios de ins

talações portuãrias e entrepostos de distribuição de derivados de petróleo, peS!

do õnus nos setores da saíide, desenvolvimento urbano, marítimo, sistema viãrio .•

segurança, prevenção de acidentes ecolõgicos e correção de seus efeitos.

Esse õnus se reflete na despesa publica.

r justo, pois, que lhes seja assegurada uma fonte adicional de

Ao Anteprojeto da Subcomissão dos Municípios e das Regiões.

paragrãfo uni co:

JUSTIFICATIVA

(lI-C);

~
~

erritõrios. (lI-A):

Dê-se ao inciso VII do artigo 79 a seguinte redação:

Ao Anteprojeto da Subcomissão da União. do Distrito Federal e

tJ AUTOIt

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

l!ír---------- PLa~/ctUlU..lo/~aa1o

~ CO~ISSÃb DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
~
~E TERRITORIOS

Suprimam-se do Art. 82 - XV, os itens:

receita.

mr-------------AUTOllt Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

r::"I--------------_TIEXTO/olUST1'Il:Açio ---,

f) direito econômico

g) produção, censure e sua propaganda comercial.

"VII - Organizar e manter a Policia Federal. na forma de lei
complementar que fixe suas atribuições e estabeleça critérios

"de cooperação com as polici as ci vil e mil itar dos Estados e

as guardas municipais."
.JJSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

O termo direito econômico é impreciso e conflita com o que prescre

vem ( como competência da União) os incisos IX,X e XI do artigo 7Q , bem como

itens !'.! e ~.

A emenda visa es tabe lecer- pressupostos que assegurem a neces

sãria hanoonia e o entrosamento entre os diversos setores da atividade polici.l.
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=------------- "UTOIt---_-.: ~ _

(l Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

cr COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO

~
~

Deputaé'o Francisco Jornelles

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
SUBCOMISS~O DOS MUNIC!PIOS E REGI~ES

" ~
~

~--------------- TrXTO/olUITI'ICaçlo----- -,

Ao Anteprojeto da Subcomissão da União. Distrito Federal e EMENDA AO ANTEPROJETO l)A SUBCOlIISSÃO DOS MUNIcíPIOS E REGIÕES

Territórios. (lI-A):
I - Dê-se ao § 12 do art. S2 a seguinte redação:

Dê-se ã letra b do inciso XIV. do artigo 79 a seguinte reda-
ção:

"§ 1 2 A eleição do Prefeito far-se-á por maioria ab
soluta de votos, dentre brasileiros maiores de vinte e um anos,
no exerclcio dos direitos pollticos."

"b) os serviços e instalações de energia elétrica de qualquer

origem ou natureza. exceto o aproveitamento de energia hi

drãulica de potência reduzida e, em qualquer caso, a capta
ção de energia solar. eólica ou marítima;"

11 - Acrescente-se o seguinte parágrafo, renumerando-se
os demais:

"§ 2 2 Não alcançada a maioria absoluta, realizar-se-á
nova eleição direta, dentro de trinta dias, entre os dois candi
datos mais votados no primeiro turno, sendo eleito o que obtiver
a maioria de votos válidos."

JUSTIFICATIVA JUSTIFICAÇÃO

A emenda visa contemplar. na hipótese da disposição em,tela.
a captação de energia eólica e .marítima.

~ AUTOIl

~ Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

--- .L··..··.. 'el*II.hl/.-c.otUAio-- _
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~
~

O objetivo da emenda é deixar expressa a necessidade de
realização do segundo turno, também por sufrágio direto, no caso
de nenhum dos candidatos ao cargo de Prefeito atingir a maioria
absoluta de votos no primeiro. A regra ora proposta reproduz, em
suma. o que já se contém a respeito da eleição para Presidente da
República e Governador de Estado, nos respectivos anteprojetos,
segundo a opinião que predomina entre os Constituintes.

Eliminou-se, por outro lado, a figura do Vice-Prefeito,
assim como foi eliminado, no anteprojeto da Su~missão do Poder
Executivo, o cargo de Vice-Presidente da RepÚblica, reputado, na
opinião da maioria, um notável ocioso.

Ao Anteprojeto da Subcomissão da União. do Distrito Federal e

=---------------TuTO/olunlflcAçi,o----------------,

Territórios. (H-A):

Acrescente-se ao tnctso XV do artigo 89. a alíneas e os parã-
grafos segui ntes :

"s - segurança económica dos hospitais comunitãrios e regula

mentação das taxas de tratamento hospítal ar;

t - medidas contra doenças contagiosas e que constituam per!

go publico em pessoas e animais;

[! HI:LIO COSTA

~--------- ,Lui.uo/eo...,sio/aulcOIlISlio----------tJ COMISS/10 DE ORGANIZAÇAO DD ESTADO

~
~

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão de Munic!

pios e Regiões, na Seção I da Organização e Competência, o

seguinte dispositivo:

u - produção e comércio de produtos alimentares. forragens.

sementes, plantas e defensivos agrícolas. corretivos
agrícolas e fertilizantes do solo. proteção de plantas e

animais contra enfermidades e pragas;

v - fomento da produção agropecuãri a e industrial;
"Art. •• Os municipios tem autonomia politica, administra

tiva e financeira".

x - produção e comercio de JDedicamentos. remédios. narcótica;

e tóxicos; JUSTIFICAÇIlO

~_--- TlllTO/olUSTlfICA;io----------------,

No Sistema Federativo o municipio tem de ser pre~

tigiado com autonomia politica, administrativa e financeira e

com o fortalecimento do Legislativo Municipal.

Co nsti t l1 ; nt e JOFRAN FREJAT

COMIssão DA ORGANIZACão DO ESTADO

~
~

~--------- 'LINJ."IO/c:o...sSÃotluICO_.hio---'-------

f:J

~ AUTOA-------------_
tJ

§ 29 - Se a lei federal dispuser sobre matêria de legislação

concorrente na forma de normas gerais, aos Estados e aos
municípios. obedecida a ordem hierãrquica, caberã a le
gislação suplementar."

y - mensalidades. semestralidades e anuidades escolares do
ensino bãsico e superior;

z - outras matérias de sua competência previstas nesta Cons

tituição.

§ 19 - Na legislação concorrente. a lei federal terã prevalên

cia sobre a lei estadual e esta sobre a lei I1lJnicipa1.

JUSTIFICATIVA Dê-se ao Artigo 18 do Anteprojeto da Subcomissão

da União, Distrito Federal e Territórios, a seguinte reda

cão:

objetivam consagrar a hierarquia das
parece indispensãve1;

/1 //

A emenda visa completar o elenco de matêrias objeto de compe
tência comum. O anteprojeto se constitue, no particular, em avanço significativo.

Fortalece a Federação.

Os,parãgrafos propostos
leis objeto de competência comum, o que nos

·"Art. 18 - A eleição do Governador e do Vice-Governa

dor do Distrito Federal far-se-á por sufrágio univer~al, voto

direto e secreto, e os mandatos coincidirão com os de Governa
dor e Vice-Governador de Estado, recebendo os eleitos os títu

los de Governador Distrital e Vice-Governador Distrital."
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=--------------- Tl'UO'..JnTl"C.t;,iO -,

O dispOSitivo estliJeleceobrigação ao

Estado, Que a meu ver, devé ser matéria sujeita a apreciação

dos Constituintes Estaduais, quando da elaboração das Consti

tuições dos Estados.

Exclua-se o art. lO renumerando-se

JUSTIFICAÇl{O

~
~

Subcomi~Emenda ao Anteprojeto da

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

são dos Estados.

os demais.

(!l.------------- AUTOll:---- _

.-:1......-------- ".r.llllIO/COlfllltÃO/IUlCOIllIUio, -:- -.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO iÍ-0
Existem peculiaridades bem marcantes no que se

refere ao Distrito Federal e sua forma de governar-se. Não é
o Distrito Federal município, nem Estado e nem Território.
Dessa forma, é necessário enquadrar-se o Distrito Federal
em uma condição especial,. O fato de ter s~nadores eleitos
o apro~!maria da cORdição de Estado e a de município neutro
a municIpio,.Entretanto, o Governador de uma cidade sui generis
como o Distrito Federal implica em relação permanente com repre:

JUS T I F I C A C Ã o

Presidente da República, o que me paFece um 1mped1mento para
o título de Prefeito. Assim, por analogia. com o tItulo de Go
vernador Territorial para aqueles que governam os Territórios,
sugiro o'tItujo d~ Governador Distrital e de Vice-Governador
Distrital para os primeiros mandatários da Capital da República.

~ HELIO COSTA

"",....--------------ruro/..lIstlrJc..çio,----------------.

No Anteprojeto da Subcomissão de Municípios
e Regiões, incluir, no Capítulo 111, Artigo 6, inciso 11 o
seguinte:

Imunidade e inviolabilidade do mandato
vereadores, no território do Municíp~o

SUAS OPINIOES, PALAVRAS E VOTOS.

JUSTIFlCAÇAQ

dos
,POR

No anteprojeto da Subcomissão lI-C, inclua-se, nas Disposições

Transitórias, o seg~inte art~go:

Art. - Ficam mantidas as atuais Regiões Metropolitanas
criadas pelas leis complementares nOs 14, de 08.06.1973 e n" 20, de
01.07.1974.

Se os Deputados ~staduais, Federais e os S~

n~dores, gozam desta imunidade, por Que são legisladores ~

leitos pelo povo, nada mais justo do Que estender estas
prerrogativas aos vereadores Que são tambg~ legítimos re
presentantes do povo.

,(

JUSTIfICATIVA

A Lei Complementar n" 14, de 08.06.1973, estabeleceu as primei
.ras oito regiões metropolitanas do país - Belém, .Fortaleza, R~cife ,
Salvador, Belo Horizonte, são Pa~10, curitiba e Porto Alegre, co~ a
discriminação dos municípios que as integram. No ano seguinte, a Lei
Complementar n" 20, de 01.07.1974, que determinou a fusão dos Esta 
dos do Rio de Janeiro e da Guanabara. estabeleceu a Região Metropo
litana do Rio de Janeiro, discriminando os 14 municípios que a inte

gram (Capítulo lI, Seção IV).§EMENDA
200381·3

aUTOll:--------------)
DEPUTADO AIRTON SANDOVAL
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e? COMISS~O DA ORGANIZAÇ~O DO ESTADO
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~
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DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

COMIssAo DA ORGANIZ~ÇÃO D~D~E~ST~A_D~O ~~~_J

m.------------- IUTOIe
o parágrafo 32 do art. S2 do Ant~

projeto da Subcomissão dos Municípios e "Regiões, passa a ter
a seguinte redação:

~r-r-:--------_-----TIXTO/..p'TI'w::AÇio---------------.....,

Art. 52 '"

§ 32 - São condições de elegibilid~

de de Vereador, ser Brasileiro, estar no exercício de seus
direitos plíticos e ter idade mínima de 18 anos à data da

eleição.

Emenda ao Anteprojeto da

são dos Municípios e Regiões.

Exclua-se o art. 2S do

to.

subcomi~

Anteproj.!O

JUSTIFICAÇl{O JUSTIFICAÇllo

A proposta visa a dar condições a

que o jovem que comp~ete 18 anos até o dia da eleição possa

ter assegurado ó seu direito a candidatar-se Vereador, e
~ambém para indicar à lei ordinária a possibilidade de ser
deferido o seu alistamento eleitoral, cujo prazo encerra-se

Bntes da data da eleição.

A matéria é da competência da Comi~

são do Sistema Tributário. Orçamento e Finanças, e trata-se

de disposição que não poderia ser analisada isoladamente.
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JUSTIFICATIVA

..,., TUTO/..USTlfICAÇio----------------,

§ 2º - Competênci? para expedir normas nas matérias de inte
resse comum.

- Deixar.ampla margem para que gs constitúições estaduais di~

ponham sobre a organização e a competência das regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas , bem como para atribuir-lhes "delegação para promo
ver a cobrança de taxas, contribuições, tarifas e preços, com fundamento
na prestação de serviços públicos de interesse comum", e para ri expedir
normas nas matérias de interesse comum da região metropolitana e (a
aglomeração urbana".

O Brasil conta com um considerável número de aglomerações ur

banas - São Luís(MA), Teresina(PI}, Timon(MA), Juazeiro do Norte/Barb~

Lha(CE~, Natai(RN), João Pessoa(PB), Pet~olina(PE}. Juazeiro(BA}, Ara
cajú(SE}, Itabuna/Ilhéus(BA}, Vitória(ES}, lpatinga/Coronel Fabriciano
(M~), Volta:Redonda/Barra ~ansa(RJ}, Santos/Campinas/Sorocaba/Jundíaí/
São José dos Campos/Jacareí/Guaratinguetá/Aparecida/Taubaté/Tremembé e
Americana/?anta Bárbara do Oéste (SP), Goiânia(GO}, Florianppoli5(SC) e
Pelotas/Rio Grpnde!RS}.

As a~lomerações urbanas registraram, no período intercensitário
1970-1980, em- média, taxa de incremento demográfico de 4,8%' ao ano, con
tra 3,9% das regiões metropolitanas e 3,8% dos m~nicípios com mais de
cem mil habitantes, no mesmo período..

Estes dados e as conseqüências advindas do fenômenó da conu!
bação justificam ~ proposição de que se proceda ao r econbec íror.nto con~

titucional das aglomerações urbanas, possibilitando às administrações
municipais nelas compreendidas uma melhor gestão dos problemas de int~

resse comum., e do exercício das funções públicas de interesse comum.
A emenda procura evitar este incoveniente ao transferir aos

Estados o estabelecimento de regiões metropolitanas e aglomerações ur
banas e ao ampliar a finalidade desses entes. Reconhece-se, no entanto,
a necessidade de resguardar a conceituação desses entes no conjunto do
território brasilei~o, atribuindo'à União a definição de critérios bá
sicos para guiar seu estab~lecimento.

A emenda introduz o reconhecimento constituciona~ das aglom~

rações urbanas, formações urbanas que se assemelham às regiões metrop~

lHanas e têm presença disseminada no território brasileiro.' Esta' ex
pansão pesigna as formações urbanas caracterizadas pelo entrelaçamento
da malha urbana de ~ sobre o território de outro, bem como pela exis-

- Reconhecer, em âmbito consti tucional, as aglomerações urbanas 
formações urbanas que se assemelham às regrões metropolitanas e têm pr~

sença disseminada no território brasileiro. As aglomerações urbanas ca
racterizam-se pelo entrelaçamento da malha urbana e dois ou mais municl
pios, ou pelo extravasamento da malha.' de um deles sobre o território
de outro; e, ainda, por demandarem tratamento integrado de serviços de
interesse comum e reg~strarem.intensos cluxos intermunicipais, comprov~

dos por deslocamentos diários de pessoas.

tes a esta, as do Rio de Janeiro (2,4%) e a de Recife (2,7%). A Região
Metropolitana de Curitiba, no entanto, registrou taxa de crescimento de
5,8%, duas vezes maior do que a taxa de incremento da população total,
enquanto que as de São Paulo e de Belo Horizonte situaram-se oróximas do
dobro, Com 4,5% e 4,7% ao ano, respectivamente.

A pop~lação residente nas nove Regiões Metropolitanas ( .....
~0.711.984 habitantes) foi responsável por 41,4% do incremento demogr~

fico total verificado no Brasil na década de 70.
Os quatorze anos de vigência do reconhecimento oficial bas re

giões metropoj í t anas serviram para evidenciar que o modelo adml~istrativ;;
uniforme imposto pela Lei Complementar nQ 14/73 não atendeu ~ diversida
de e à complexidade que caracterizam as nove regiões metropolitenas es~
tabelecidas. .

A presente proposta pretende outorgar às regiões metropolitanas
e aglomerações urbanas um estatuto jurídico correspondente à sua impor
tância e significação no espaço territorial brasileiro.

Seus principais objetivos são:

.- transferir aos Estados a instituição das regiões metropolUanas
e aglomerações urbanas e .ampliar a finalidade desses entes. O modelo em
vigor restringe a atuação das regiões metropolitanas à execução de ser
viços de interesse c.omum. Para ampliá-la de forma ade quada , propõe-se como
finalidade das regiões metropolitanas e aglomerações ur9ana~ " a organl
zação, pl~nejamento, prooramação, ~dministração e execução de funções
públicas de interesse comum".

~
~

§ 32 - Atendidos os critérios básicos necessar~os menciona
dos no parágrafo anterior, os municípios interessados poderão solici
tar à Assembléia Legislativa seu estabelecimento como Região Metrop~

litanQ ou Aglomeração Urbana.

§ 2º - A União, os EstaLos e os Municípios integrantes da
Região'Metropolitana e Aglomeração Urbana, consignarão, obrigatoria
mente, em seus respectiVos orçamentos, recursos financeiros compatíT
veis com o planejamento, a execução e a continuidade das funções pú
blicas de interesse comu~.

Art. - Os Estados, mediante lei complementar, poderão esta
belecer Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas, constituídas
por agrupamentos d~ municípips, para organização, planejamento, pro
gramação, administração e execução de funções públicas de interesse
comum.

Com base no § 2º, do art. 14, do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte, propõe-se a inclusão, onde couber.
da seguinte Norma Constitucional:

§ 1º - Lei Complementar Nodonal definirá os cr~térios bási
cos para o estabelecimento de Regiões Metropolitanas e Aglomerações
Urbanas.

As reg~oes metropolitanas têm existência recente entre nós.
Foram estabelecidas com base 'no Art. 164 da atual Constituição, onde se
determina que "A União, mediante iei complementar, poderá, para'a rea
lizaçãó de serviços comuns, estabelecer regiões metropolitanas consti
tuídas por municípios que, independentemente de sua vinculação admíni~

trativa, façam part'e da mesma comunidade sócio-econômica".
Posteriormente, a Lei Complementar nº 14, de 08-06-1973, es

tabeleceu as primeiras oito ~~giões metropolitanas do país - Belém, FOE
taleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Porto
Alegre, com a discriminação dos municípios que as integram. No ano se
guinte, a Lei Complementar nº 20, de 01-07-1974,-que fundiu os Estados
do Rio de Janeiro e da Guanabara, estabelece~ a Região Metropolitana do
Rio de Janeito, nomeando os 14:municípiós que a integram ( Capítulo 11,
Seção IV ).

O ~rescimento das regloes metropolitanas, nos últimos quarenta
anos, foi rápido, refletindo o intenso processo de urbanização verificado
no país. Com efeito, entre 1940 e 1980, o percentual de brajileiros re
sidentes em cidades oobrou. ~ proporção de 15,2% de· habitantes metropo
litanos sobre a população to~al, registrada em 1940, elevou-se para 29%
em 1980. O ritmo de crescimento das nove regiões metropolitanas brasi
leiras, no decênio 1970-1980, foi maior dd que o da população total (2,5%
ao ano). Apenas duas regiões metropolitanas registraram taxas semelhan-

Art. - A Constituição 'do Estado disporá sobre a competência,
organização e autonomia da Região Metropolitana e da Aglomeração Ur
bana, podendo atribuir-lhe:

§ 1º - delegação para promover a arrecadação de taxas, con
tribuição de :melhoria, -tar í fãs e preços "com fundamento na prestacão dos
serviços públicos de interesse comum.

Art. - ~nt~nde-se por funções públicas de interesse comum as
que atendam a mais de um município da Região Metropolitana ou da Aglo
meração Urbana, assim como os que, restritos ao território de um deles,
sejam de algu~ modo dependentes, concorrentes ou confluentes de funções
públicas ou serviços intermunicipais.

Comissão da Organização do Estado
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dos Municipios e Regiões.

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão

da Subcomissão de Tributos, participação e Distribuição das Recel

análise

~
~

O assunto já foi objeto de

JUS T I F I C A ç ~ O

Exclua-se o Art. 62 , renumeranôo-se

o seu parágrafo único e incluindo-se, onde couber, as seguintes

disposições.

tas.

E1l= COMISSAD DA ORGANIZAÇAO DO ESTAOO

m.------------- AO'n:UIr- DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

t~ncia de intensos fluxos intermunicipais, representados por deslocame~

tos diários tlê pessoas e por--dêmandarem" tratãmento integrado de d í vér-sas

funções públicas.
Em r e l.ação ao § 29 , observe-sé que, pela redação original do

anteprojeto aprovado pela subcomissão dos Municípios, as responsabilid~

des financeiras da União, dos Estados e dos Municípios co~ as regloes
metropolitanas. e 2g10meraçõe$ urbanas ficam limitadas à genérica definl
ção de que "estabelecerão mecanismos de- cooperação de recursos e de ati
vidades .~.". Cremos insuFipiente, diante da gravidade da gravidade do
desafio que enf~entarão e da terrível experiência vivida pelas nove re
giões metropolitanas hoje existentes, condenadas a uma ação resrdual pela
inexistência de recursos. Por outro lado, obviamente, não cabe cair. no
extremo oposto, definindo o que cabe à lei complementar ou ordinária.
Preferimos um meio termo em que, ace ã t ando a proposta da Comiss';o Afonso
Arinos, amplia-se claramente o compromisso do Poder Público com as Re
giões Metropolitanas sem descer-se ao detalhamento.

'Finalmente, a êmenda procura resguardar o interesse dos m~ni

cípios integrantes, quer das regiões met ropo I i tanas, quer" de aglomerações
urbanas, frente a possível omissão do Estado-membro, ao assegurar-lhe o
direito de pleitear, à Assembléia LegiSlativa, seu estabelecimento como
Regiões Metropolita~as ou Aglomeração Urbana, desde que atendidos os re
quisitos básicos determinados em lei complementar nacional.

r:T-------------- TUTO'.IUST1'lCAÇÃO---------- ___,

Constituiçãomara Municipal, será variável, conforme dispuser a

Art. - O número de Vereadores da Cã-

do Estado, respeitadas as condições locais, proporcionalmente ao

eleitorado do Municipio, não podendo exceder de vinte e oito Ve-

~
~

DEPlITADO AIRTON SANOOYAL

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO 00 ESTADO
mr--------- 'LENAAIO/Colltluio/aulcOIlI • .!Ilo _

r-
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(

Acrescente-se ao Artigo 9~ do Antepr~

jeto da Subcomissão de Municípios e Regiões, o seguinte par!
grafo:

readores nos Municipios com até um milhão de habitantes, de qua-

renta nos Municipios com até três milhões de habitantes e de ses-

senta nos demais casos.

Art. 9Q
Art. - Nos Municipios com menos de

representação proporcional, nos demais, o sistema eleitoral será

misto, elegendo-se a metade da representação pelo critériO major!

tário, em distritos uninominais, concorrendo um candidato por pa~

tido, e metade através de listas partidárias.

§ " Os Municípios poderão criar,
conforme se dispuser em cada Constituição Estadual, serviços
de Guarda Municipal, cujas atividades policiais se subcrdin~

rão à Polícia Estadual".

JUS T I F I C A ç Ã O

500 ,mil habitantes, os Vereadores serão eleitos pelo sistema de

das vagas serão preenchidas pelos candidatos da respectiva lista,

na ordem de seu registro.

§ 2Q - Se o número de. cadeiras obti

oas por um partido, segundo o dispost~ no parágrado anterior, for

§ lQ - A soma dos votos obtidos em t~

dos os distritos pelos candidatos de cada partido j servirá de ba

se para a distribuição das cadeiras, de modo a assegurar, quando

possivel, a representação proporcional nas legendas.
I

Dentro da política de descentraliz~

ção da Nova Constituição, compromisso da Nova República, a
criação de Guardas Municipais constituirá um grande passo p~

ra a melhoria dos serviços de segurança. A Emenda subor~na,

entretanto, as atividades policiais das Guardas Municipais
à polícia Estadual.

O termo "Policia Estadual" no lugar
de "Policia Civil" ou "Policia Militar" atende, a nosso ver,
às peculiaridades de cada Estado ou Região. Cada Estado-Me~

bro da Federação adaptará e subordinará a Guarda Municipalao

segmento de sua Secretaria de Segurança segundo sua peculi~

ridade e interesse local.

maior do que o de eleitos pelo critério majoritário, o restante

DEPUTADO AIRTON SANDOYAL
r--------- ';.[NA"'O/COlllS'Ão/IUICOIl...io-- _

li]c: cnMISSÃO DA DRGANIZACAO DO ESTADO

~
~

§ 32 - Lei Complementar disciplinará

o disposto neste artigo, cabendo aos Tribunais Regionais Eleito

rais, sua regulamentação.

JUS T I F I C A ç ~ O
= TUTO'olUSTl.. ICAÇio ___,

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão

dos Municipios e Regiões.

o voto distrital misto para os Munic!
pios com mais de 500 mil habitantes, obriga o Vereador a fixar-se

Exclua-se toda a secção 111 do Ante -

projeto, renumerando-se as demais.

em seu trabalho na região que representar, o que lhe dará

legitimidade perante sua comunidade.

maior
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Eleva-se o número de Vereadores par9 JUSTIFICATIVA

uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, possa ser bem re-

presentada, por apenas 33 Vereadores.

Na cidade de São Paulo, existem mais

de 8.000 Sociedades de Bairros legalmente constituídas, todos os

Vereadores da Capital, não teriam condições de atende-las e ou

vi-las, ainda que dispussem de todo o mandato para tal.

Por esta razão, pretendemos a amplia

ção do número de Vereadores para os grandes centros.

os grandes centros, pois não se pode esperar que a população de
É VITAL PARA O BOM EXERCÍCIO DA DEMOCRACIA, QUE DISTRITO FEDERAL,
SEDE DE TODOS OS PODERES TENHA CONDIÇÕES FINANcEIRAS DE ARCAR COM TAL
RE5P(X\ISABILIDAOE. .ESTA DETERMINAÇIlO DOS RECLflSOS FINANCEIROS VISA GARANTIR.
A ESTABILIDADE SOCIAL DA CAPITAL DA REPú3LICA, 1J.1A VEZ QUE, PELA PRÓPRIA
SITUAÇllo HISTÓRICA EM QUE SE ENCONTRA, BRASÍLIA NIlo DISPÕE DE CONDIÇÕES
FINA/'.ÇEIRAS DE AUTOMATICAMENTE SE MANTER.

PARA QUE HAJA 1J.1A AUTONOMIA REAL É NECESSÁRIO OS RECLflSOS
FINANCEIROS ASSEGLflAOOS PARA QU::, ESTA AUTOIOtIA POSSA REALMENTE SER
EXEOJTADA.

CGl ISTO É VITAL PARA O DISTRITO FEI:ERAL ESTA-SEGLflANÇA-E-I~

..F'ENI:tNCIA FINANCEIRA.

.JUSTIFICATIVA

EMENDA
200391-1

ROBERTO TORRES

DeDA AO PARECER DO RELATffi DA Sll3CCf'lISSIIO DA lJ.lIIIO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓ

RIOS.

- ltu.UA-SE § NO ARTIGO 18:

npARÁQW"o (i.lICO: OS ADMINISTRADORES DAS CIDADES SATÉLITES SERllo INDICADOS
EM LISTA TRÍPLICE PELO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERALE ENTllo SERllo SlJI3I.'ETI
DOS A PLEBISCITO PARA A ESCOLHA DE 1J.l, .NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR

DA POSSE DO GOVERNAOOR.

.JJSTIFICATIVA

AS ATUAIS CIDADES SATÉLITES DE BRASÍLIA GOZAM DE POTENCIAL ECONÕMICO E
SOCIAL QUE NIlo PODEM MAIS SER IGtmADOS.

A lFORTlJ.liDADE QUE A PRESENTE EMENDA OFERECE VEM DE ENCONTRO COM

AS MAIS PROFIJIIDAS AsPIRAçOES DO POVO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, VEM SENna
IGImADO 'E TEM SEUS ADMINISTflA()OOES MUITAS VEZES, INCCM'ATIBILIZADOS COM

SUAS ASPIRAçOES.

CO:!J?ote ~ Uni::o:

Con. bcao no § 2º do n;."~i~o 14 do 2oói:lcnto Interno de. ~"..s~c:--_

bléic. l':::cioll:t.l Cons ti t .~i:n~e lTrOrOÕ ::. inclun!o, de, sc~~:t."~te nOl":J.3. c0:lE.

titucio~~lJ co~o inciso do ~ti~o 79 do catc~ojeto da oubcomisc50 da

u~ião, ~~s~ri~o ~edQral c ~úr~iüó~ios.

-~S~~JC23CCr, ou,~dOJ oc =z~~~OSJ 03 pl~~OD n~i~~~2S de or~

naçao do ·;;er~..itó:..ioJ lll"oiíc::::o ao r..:.t..io =:::.":>iQ::~eJ dose::volvinel1to ~"'c~i.2

~~1 o tu":.J::-,'"lO.

11-1r:-r---------- .LU&IUo/c:o/lllISsio/IU.coM.aslo_--:=- ..., 200392-9
CO:::~[j::O :J~ o:'~.'':;I: '1.;'::~ 2.."0 :~3~:~':X) .

'------------:-- ~J::::::.~-----.l
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2. A introdução do novo § 2~ objetiva resguardar o in

teresse dos municípios integrantes, quer de regiões metropolitanas,
quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do ~~tado-mer
bro. assegurando-lhes o d~re~to de pleitear, à Assemblé~a Legislati-

~va, seu estabelecimento como Região Metropolitana ou Aglomeraç~o Urb~
na, tlesde que atendidos 05 requisitos básicos determinados em lei cOE
plementar nacional~.

1. Ao dar nova redação aO § 2~ do Art 19, a emenda prQ
cura, explicitar a forma de estagelecimento dos mecanismos de cooperE
ção de recursos e atividades, indicando-lhe sua origem e destinação.

2. Int~Qduza-se logo depois do § 1 2 do art~go 19, § 2 2

com a seguinte redação:

"§3~ - A União, 05 Estados e 05 Municípios integrantes
da Região Metropol~tana e Aglomeração Urbana,
consignarão, obrigatoriamente, em seus respecti
vos orçamentos, recursos financeiros compatíveis

com o planeJamento, a execução e a continuidade

das funções públicas de interesse metropolitan0
e da aglomeração urbana.

1. No Anteprojeto da Sub-Comissão lI-C, no Art. 19 renumg
re-se O § 2~, para o 3~ dê-se a sgu~nte redação:

"§ 22- Atendidos os crJ.térios básicos mencionados no

parágrafo anterior, os municípios interessados

poderão solicitar à Assembl~ia Legislativa seu
estabelecimento como Região Metropolitana ou

Aglomeração Urbana.

(?'-------------&u""'

EteDA AO PARECER 00 RELATOR DÀrSlBCc;.;IS~~O:-::D7A...,lJ.l=I"'II'=0-,...,D:-:I:-:S:::T=R=IT:::0:-:F=ED. E TERRI

rõuos.

- li.-SE AO ARTIGO 23 A SEGUINTE REOAÇIlO:

n ARTIGO 23: A UNIllo DESTINAR/I AO DISTRITO FEl:ERAL OS RECURSOS FINANCEIROS
NECESSllRIOS AO DESEWEN-KJ DE ATIVIDADES DE INTERESSE CQIIlJ.1, AO EXERCÍCIO
DAS ATRIBUIÇOES INERENTES A COH'ETENCIA PREVISTA NO ARTIGO 8Q DESTA
COOSTITUIÇI\O, A MANUTENÇI\O EFETIVA E I\RMI\I-ENTOS DE SUA POLÍCIA MILITAR,
seoo ESTES RECLflSOS FINANCEIROS DA ORDEM DE, PELO MENOS 1J.l POR CEN-TO

IE TOOA A RE~ITA DA lJ.lIlIo.

aa dic!,urid:J.dcs reti'ion.:tin cr-caccrrtce ,

fu seu c..:.:-.!.-:;c;.roje~oJo. Diibco:.licc~oJ }lO ~..rti{;o 7Q, ::I J 1;.-,;t..l-SC
A

Q. COlrGc~.:_l~ 00:10 CO~l'~t~ :::~('i;1. de. 't71-:i!o o. ~re:-c. de :>lanoj""';.... o c.ese_2"T01:

v-j.:::.'::n~o ll:-..ci0l1~2, 0':>:'10 -:;C:.~ caüo J.1r::'::::0 cn ot.1.tr~G C~i;~ !.~u..:;nC!J. A 2"'e2:

~i4..a.to do :r~,:) n03tr:l., .cl:;..r ..-...--:c:;~.lliCJ c, !l(\ceo::..idcil2 d~ mclu.G3:0 da. orde
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r,r---------------- T'J:TOIJÜSTIf"ICAÇ.iO ~

No anteprojeto da Subcómissão lI-C, Capítulo IV-das Areas Metro
politana~, dê-se ao Art. 21 a seguinte redação:

Art.21 - A Constituição do Estado disporá sobre a autonomia a
organização e a competência da Regiã1 Metropolitana e da AgIOmer:ção
Urbana, como entidades públicas e territóriais,podendo atribuir-lhes:

A emenmda procura evitar este inconveniente, autorçando à Consti
tuição do Estdo competência oara dispor sobre a_autonomia, a organiz!
ção e a competência da região metropolitana e da aglome~ação urbana ,
obedecidos os critérios básicos firmados em lei complementar federal.
Com i~to, procura-se assegurar à cada região metropolitana ou aglome.

mçao urbana, a necessária ~ndividualidade e coerência com as peculia~i
dades regionais. -

2. Pelas razões conEtanteE da parte anter20r a emenãa

pretende, a1nda~ o reconheclmento constltuclona1 das a~lomeracõe5 urb~

~, cUJa presença é bastante eviàente no territ6rio brasilplro. Este

reconhec1mento se impôe pela necess1àa~e de propic1ar tratamento lnt~

grado de funç6es púb12cas de ~nteresse conun dos municípios que ipte-

. gram estas aglomerações urbanas de que são exemplo, entre outras, Cam

p~nas e Santos, em são Paulo; Ipatinga - Coronel Fabric1ano, em Minas

Gerais; Volta Redonda - Barra Nansa, no .R~o de Janeiro; Juaze~ro do
Norte - Barbalha, no Ceará e Pelotas-Rio Grande, no RÍo Grande do Sul.
Para realçar a importância dessas aglomerações urbanas deve-se assina

lar que, no d~cênio 1970-1980, foram elas que t~veram o maior incrempl"
to demográfico (4,8% ao ano) contra 3,9~ das nove reglões metrop~lit~

nas e 3,8" dos municípios com nais de 100 m~l hahitantes.

As regi6es metropolitanas, constituem-se, corno Já se
disse, um caso particular das aglomerações urbanas e delas se d1fe

renciam por apresentarem maior porte demográfico, maior concentração

de recursos financeiros e culturais e se constitu1rem um centro de

poder político, este último caracter1zado pelo fato de terem como

núcléo urna cap~tal e~tadual.

It.eri re-9.~c:nll,. em francês "region me t r opo I i taine" e em i tal ia no ttrcgion€.

metropolitana ", todils querendo deslgnar urn,caso particular de Ilconur 

bação" ou aglomeração urbana"{ JlDicc1.onario de Urbanismo" de Carlos

Alberto Petroni e Rosa K~atz de Kenigsberg , Cesarini Hros, Ed~tor~s,
Buenos A~res, 1966) onde se registram (i) altas densidades demográf~

cas; (ii) malha urbana continua submetida à administraç6es mun2c~?ais

distintas; (iii) intensos fluxos pendulares diáriOS de pessoas, entre

o ~úcleo e a perife~i?l concentração de recursos finance~ros e c~ltu

rais e de poder polft1co. Jos~ Afonso da Silva, e~ seu'ID1reito Urbani~

tlCO Brasileird', ensina que a cornubação,ou aglomeração urbana co~tí

gua," ... que resulta da expansão urbana, constitui urna reallàaàe fáti
ca, sociológica, e se transforma,. entre nós, em reclâo JIletroDolitê~a,

guanão àefin1da Jurid1camente cono tal, ou permanece como s~mples agI

meração urbana contígua, enquanto não con~tituída em região rnetrop~]i

tana nos termos do art. 164 da cons t i r ua çâo Federal".

~
~COMISSAO DA ORGAIZAÇAO 00 ESTADO

,--------------AUTOR--- _

JUSTIFICATIVA

A experiência obtida com o atual dispositivo constitucional(Art
164) e das Lei Complemntares nº 14 de 08.06.73 e nº 20, de 1º.07.74,
mostra sobejamente o incoveniente de se insistir em criar um modelo
único para as re~iões metropolitana~ e aglomera~ões, tal como o faz a
atual redação do art. 2, ao determinar a criação de um Conselho Me
tropolitano para geri-las.

1- delegação para promover a arrecadação de taxas, contribuição
melhoria, tarifas e preços, com fundamento na prestação de ser
viços públicos de interesse co~um;

11- competência para expedir normas em matéria de interesse co~um

da Região Metropolçtana e da Aglomeração Urba1a.

Parágrao Onico- Cada Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana '
expedirá seu próprio estatuto, que será aprovado pela Assembléia
Legislativa do Estado, respeitadas a Constituição e a legiSla~;~
aplicável, assegurada a preservação dos mJnicípios'que as integram
a participação da comJ,idade.

tJ SIMIIO SESSIM

JUSTIFICATIVA

r.r---------------- TUTO'oIlJSl1fICAÇio- _,

r.r TEXTO'oIUSTlfll:ACio _

SIMIIO SESSIM

No anteprojeto da Subcomissão II-C substitua-se no ti
tulo do capitulo IV e n~ texto dos artigos 19,20 e 21, a ex
pressão "àrea metropolitana" por" região metropolitana",

COMISSSO DA ORGANIZACSO DO ESTADa

~
~
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Substitua-se no AnteproJeto da Sub-Com~ssão lI-C, no ti

tulo gO Capítulo IV e no texto dos artigos 19, 20 e 21, a expressão
"área metropolitana ti por "reg~ão metropo1~tanall.

tJ'--------------A.""----- _

1":"1---------- 'L[liIÀ"10/COIlIS,io/IO.tO..I.~Ü1-__:~---------,

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

1. A emenda pretende, em prim~iro lugar, assegurar a ~~

nutenç;o, no texto/constit~cional, da expressão "Região'Metropo11ta~al"

consagrada em ârnb~to constitucional, aàministrativo, acadêm~co e ]uríG~

co. É s~gnif~cativa Já a coleção de d2plomas legais feoerais e esta6u
ais ed1tada a partir do estabelec1mento das atuais nove reg1ões metropo

litanas, pelas Le i.s complementares de nes 14 e '20, lem 1973. Cons1àe:.-á

vel é, também, a 11teratura ]uríd1ca disponível sobre reglõeR metropol:

tanas de autoria~e insípnes Juristas brasilelros - IIRed~stribuiçio d

Rendas-Tribútarias em Região Metropolitana", de Ad~lson Abreu Dallari.

"Inst1tuição de Reglões Metropolltanas no Brasil","~nstitu1Ç~O e Ad~1

nistração de Reg15es Metropolltanas'l, liA Reg1~o Metropo11tana no Brasi

e seu regime juridí.co'", d~ suraco de Andrpde Azevedo ; "Reglões t-1etropo1'

tanas: uma nece§s~ria revisão de concepç5es l l e "Reg15es Metropollta

nas, Regime JU1:íd1CO", de Eros Roberto Grau; TI Dire~ to cons t a tucional e Re

giões Metropoll.tnas", de Raul Machado Horta; "Problemas Tr~butários da

Região Metropolitana", de S'rgio Tostes, "As Reg~6es Metropolitanas no
Direito Brasile1ro ll

, de sérgio Ferraz, para só citar a'lguns títulos.

Corno abono à emenda deve-se destacar a correspon

dêncía que tem a expressão "região metropolitana ll em inglês lI me t r opo l i -

JUSTIFICAÇIlO

A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar a manutenção,
no texto constitucional, da expressão "Região Metropolitana", con

sagrada em âm~ito constitucional, administrativo, acadêmico e juri
dico. ~ significativa a coleção de diplomas legais federais e ;
estaduais editado a partir da estabelecimento das atuais nove re-'
giões metropolitanas, pelas leis co~plementares de nºs 14 e 20 em'
1973, considerável é, também a literatura jurídica disponivel so-'
bre regiões metropolitanas de autOria de insígnes juristas brasi-'

leiros "Redistribuição de Rendas Tributárias em Região·Metropolita
na", de Adilson Abreu Dallari; "instituição de Regiões Metropolit~

nas no Brasil", "instituição e administração de Regiões Metropoli
tanas", " A Região Metropolitana no Brasil e seu regime jurídico";
de Eurico de Andrade Azevedo";"Regiões Metropolitanas: uma necessá
ria revisão de concepções; e "Regiões Metropolitanas, Regime Juríd!

co" de Eros Roberto Grau; Direito Constitucional e Regiões Metropo
litanas", de Raul Machado Horta; "Problemas Tributários da Região •
Metropolitana", de Sérgio Tostes, "As Regiões Metropolitanas no Di

reito Brasileiro", de Sérgio Ferraz, para só citar alguns títulos.
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JUSTIFICATIVA

11 - competência para expedir normas em matéria
de interesse cómum da Região Metropolitana
e da Aglomeração Urbana.

Parágrafo dnico - Cada Região Metropolitana ou
Aglomeração Urbana expedirá se~

próprio estatuto, que será aprovado pela ' Assem
bléia LegislatIva do, Estado, respeitadas a Const=
tuição e a legislação aplicável, assegurada a r&
presentação dos municípios que as integram e a

participação,comunitária

Art: 21 - A Constituição do Estado disporá sobre
a autonomia, a organização e a compe~ência da Região Metropolita~a e
da Aglomeração Urbana, como entidades públicas e territoria~s, poden

do atribuir-lhes:

A expe r i.ênc í.a obtida com o atual dispos~tivo cem,::

titucional ·(Art. 164) e da Leis Complementares n S 14, de 8/6/1973, e
n S 20, de 1/7/1974, mostra,8obeJamente.o inconveniente de se insistir
em criar um modelo único para as regiões metropol1tanas e aglomera 

ções, tal como o faz a atual redação do Art. 21.ao determinar a cria
ção de um Conselho Metropolitano para geri-las.

No anteprojeto da Subcomissão lI-C. Capítulo IV - Das Áreas ~e

tropolitanas, dê-se ao,Art. 21 a seguinte redação:

1 delegação para promover a arrecadação de tª
xas. contribuição,de melhoria, tarifas e
preços, com fundamento na prestação de ser
viços públicos de-interesse comum;

------ PLIN.il\'o/cOIlIUio/lullcOlllnÃO-----------
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mr--------------AU"'" - - - - - - - - - - - - - -

[-Como abono a emenda deve-se destacar a correspondência que tem;
expressão "região metropolitana" em inglês "metr~politan regian, I

em francês " regian metropoli taine" e em Lt al Ia-io " regione metroPolll
tana", todas querendo designar um caso particular de " comurbação "
ou aglomeraç'ão urbana " (Dicionário de Urbanismo de Carlos Alberto P~:

tIoni e Rosa Kratz) que tem como origem uma metrópole e onde se regi~,

tram (i) altas densidades demográficas, (ii) malha urbana continua s~

~metida a administra~ões municipais distintas; (iii) intensos fluxos '
pendulares de pessoas, entre o núcleo e a periferia; concentração de
recursos financeiros e cultu:ais e de poder político. José Afonso da i
Silva, em seu "Direito Urbanístico Brasileill:Y, ensina que a comurba- I
ção ou aglomeração urbana contígua - " ••. que resulta da expansão ur-,
bana, constitui uma realidade fática, sociológica, e se transforma,eD
tre nós, em região metropolitana , quando definida juridicamente com~ I'

tal" ou permanece como simples !!,glomeração urbana contígua , enquanto:
não constituída em região metropolitana nos termos do art.164 da Cohs
tituição Federal".

Pelas razões cons~tes da parte anterior, a emenda pre~nde aind~

o reconhecimento constitucional das aglomerações urbanas , impor pre- i
sença é bastante evidente no território brasileiro. Este reconhecime~

to se impõe p~a necessidade de p~opiciar tratamento integrado de fun- I
ções públicas de interesse comum, dos municípios que integram estas I

aglomerações urbanas de que são exemplo, entre outras, Campinas e sa~i

tos, em São Paulo; Ipatinga - Coronel Fabriciano, em Minas Gerais;Vo!
ta Redonda - Barra Mansa, no Rio de Janeiro, JUazeiro do Norte - Ba~

balha, no ce8~e Pelotas - Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para re- I
alçar a importância dessas aglomerações urbanas deve-se assinalar quc,'
no decênio 1970/1980, foram elas que detiveram o maior incremento //
demográfico ( 4,8% ao ano) contra 3,9% das nove regiões metropolita
nas .

..,.----- TUTOlolUSTlf'ICAÇi.O _,

No anteprojeto da Subcomissão de Municípios e Regiões,
Incluir onde couber:

A emenda procura evitar este inconven~ente outorgan
do à Constituição do Estado competência para dispor sobre a auton~

mia, a ~rganizaçao e a competência da região metropolitana e da a91Q
meração urbana, obedecidos os'cr~tér~os básicos firmados em lei com~

plementar federal. Com isto. pro::ura-se assegurar à cada região - n.:
tropolitana ou aglomeração urbana, a necessaria individualidade e CC,!'

rênc~a com as peculiaridades regiona~s:

r-=l
~

PLEHAJIIO/COIol13sio/liueCOllllssÃO-------:-- _
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(l SIMAO SESSIM

F':'T------~--------T[XTO/"'uSTlf'ICAÇ;;O----- _,

Inclua-se, onde couber:

Art. - Os Estados poderão estabelecer.medinnte o &is
posto em lei complementar estadual, micro-regiões, abrangendD municí-'
pios ~imítrofes, pertencentes a mesma comunidade sócio-econômica, com
a finalidade da organização, ~lanejamento, programação, administração
e execução de dunções públicas de interesse comum, harmonização da le
gislação, da tributação, do sistema de transportes e do uso do solo de
interesse microrregional e urbano.

§ - A iniciativa do estabelecimento de microrregiões
caber-a também aos municípios interessados, quando da omissão do Esta
do, mediante solicitação à Assembléia'Estadual.

liJ SIM110 5E55IM

tJ-C-0-M-I-S-5-1\-0-0-A-0-R-G-A-NI;;~;~co~~io~~~;-;;~io----==--:----
~
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JUSTIFICATIVA.

Para uma adequada integração das ações dos municípios
integrantes de uma mesma Comunidade Sócio-econômica do próprio Estado,
impõe-se a criação de instâncias microrregiões, como entidades públi

cas e territoriais, para os fins mençionados.

Art. - A estrutura territorial da Federação deve assegura
a livre e plena realização do indivíduo em sua comunidade.

Art. - p ,território nacional, com seus recursos na~urais,

a infra-estrutura e os espaços construídos, constitui patrimônio inall
enável da nação.

A articulação dos planos e programas de governo, em âm
bito regional, possibilitará ao Estado e aos Municípios interessados I

maior racionalidade de ação.

Parágrafo unico - A lei estabelecerá as condiçÕes pela sua '
conservaçãot uso e aproveitamento social, dispondo sobr~ a ordenação '
do território, que levará em conta a distribuição de população e suas
atividades, do equipamento instalado no território e da racional utili
zação dos recursos naturais e demais potencialidades.
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JUSTIFICAnVA

A ordem territorial deve comparcer como fundamento concreto
de ação do Estado, sempre tendo em vista a distribuição da população e

suas alividades - trabalho, circulação, educação, habitação e ?utros 
e a utilização dos recursos naturais e demais potencialidades do país.

limítrofes, pertencentes a mesma comun1dade sócio-econômica, Com a f~

nal~dade da organização, planeJamento,' prog~amação~admin~straçãb e
execução de funções pÚblicas de interesse comum, ha~moDização da legis
lação, fia tributação, do s~stema õe transportes e ~o uso do ~olo ~de

interesse rnicrorregional e urbano.

As constituições anteriores padecem de uma aguda carência de
referências espaciais e de referência. às condições concretas de organ!
zação da vida da nação - a distribuição da população e suas atividades
no território, a utilização dos recursos materiais e-equipamentos pro

dutivos do país. A carta outorgada ainda em vigor, por exemplo, só me~

ciona o urbano para especificar uma forma de tributo - o imposto terr!
torial e predial urbano - IPTU. Para um país que se tornou predominan

temente urbano, é uma lacuna inaceitável, que só pode ser explicada '
como herança do passado rural.

Parágrado - A an í.cí.at.Lva do e s t ebe ã ec amant.o de " microrJ;~

g~ões caberá também aos municípios interessados, quando da omissão do

Estado, medr.ant.e sojac i t.eçâo à Assembléia Estadual. •

JUSTIFICATIVA

Para ·uma adequada ~ntegração das ações dos municípios 1nte
grantes de uma mesma Comunidade sócio-econôm~ca doo próprio Estado,im
põe-se a cra.açâo de ~nstâncias ,mlicroo:egiionais, como entidades públicas
e territoriais, para os fins mencionados.

A tvIo N) o

r: SIMAO SESSIM-

A articulação dos planos e programas de governo, em âmbito

regional. possibilitará ao Estado e aos Municípios interessados maior
rac~onal2dade de ação.

~------__--__--__ TEXTO/olUSTlfIC...çio----- .,

,....,-----}I-I
'UNAluo/cOWIS.io/'UICON'ssio ~ 200401-1

PJ'-·~C.:10!!:M!!I2S:aS!1AO!L!D!!!A~0!!'R~G!!:!A:!l!N.!.IZ!oA~CIc!A::!!0~D"'0'_.5E>!S-,-TA",D~O~ ---,:::......---,=c...__--.l---,

auTOIl---------------
1
EJ

B R, ) T T o EMEJ'IIDA

PUúlUQ/COMl O/.'\M:~ul"lo 200399.,6
.QRGANIZAÇÃO DO ESTADO ~

Acrescente-se ao Artigo 12 do AnteprOJeto da Subcomissão dos
Mun1cíp10S e Reg1ões mais um parágrafo, de número 4 com a seguinte
redação:

r:"I---------------- TCXTO/"IISn''' ..çio --.

§42 - A Constituiçãõ Estadual poderá estabelecer, atendendo
a cr~tér~os de pe~~~:aridade local e reg1onal, d~stinção entre muni
Cíp10$ no tocante às suas competênc1as.

Acrescente-se ao Artigo 12 do anteprojeto da Subcomissão dos
Municípios e Regiões, mais um parágrafo, de número 4., com a seguinte
redação:

JUSTIFICATIVA

É de todo ~nconven~ente a r~g~dez que Já v~gora desde a Con~

t~tu~ção de 19B1, na def~n~ção uniforme e s~métr~ca das competências
mun1cipa1s ~o Bras11. A grande rea11dade brasileira é o mun1cíp1o
de pequeno porte, Já que dados do últ~mo Censo do IBGE comprovam que
70% dos municíp~os brasileLros tem menos de 20.~00 habitantes e 50%
tem menos de 10.000 hab2tantes.

A síndrome de s1metria reinante, faz com que todos seJam ~

~~nst~tucional e legalmente tratados da mesma forma, o que não corre~

ponde; em absoluto, à real1dade física e não permite que os Estados

possa~ priveleg1ar e desenvolver os ma~5 neces51tadoSa

Cons1gne-se,. aliás, que nas origens de nosso municipalismo,

as Ordenações do Re~no estabeleciam a elementar dist~nção entre muni

cípio~ imperfe~tos, rud2mentares e complecos. Por outro lado, Já no
municipalismo português do século XIII, havia a d~stinção entre my
nicíp~os rurais e urbanes.

f1nalment~, nã~ custa lembrar a 1nconven1ênci~_~e

def~nir os parâmetros da d~st1nção, d~retamente no texto constituc~Q

nal' federal, que regular18 o fenômeno de longe e sem precisão. MU1

to melhor padronização e defin2ção fará a co~st2tuição Estadual, on

de a norma estará contida.

A adoção desta med~da mu~to facilitará o planeJa
mento regional dos Estadós e o própr~o desenvolv~mento mun~c~pal.

- § 42 - A Constituição Estadual poderá estabelecer, atende~

do a critérios de peculiaridade local e regional, distinção entre muni
cípios no tocante às ~uas competências.

JUSTIFICATIVA

~ de todo inconveniente a regidez que já vigora desde a Con~'

tituição de 1981, na definição uniforme e simétrica das competências I I
municipais no Brasil. A grande realidade brasileira é o município dep~

queno porte, já que dados do último Censo do IBGE comprovam que 7D~dos

m~nicíPios brasileiros tem menos de 20.000 habitantes e 50S~tem ~enos
de 10.000 habitantes.

A síndrome de simetria reinante, faz com que todos sejam con~

titucional e legalmente tratados da mesma forma, o que não corresponde~!

em absoluto, á realidade física e não permite que os Estados possam pri!
vilegiar e desenvolver os mais necessitados.

Consigne-se, 'aliás, que nas origens de nosso municipalis~o,

as Ordenações do Reino estabeleciam a elementar distinção entre munic!
pios imperfeitos, rudimentares e completos. Por outro lado, já no muni
cipalismo português do século XIII, havia a distinção entre municípios
rurais e urbanos. -- - - _

Finalmente, não custa lembrar a inconveniência de definir

os parâmetros da distinção, diretamente no texto constitucional fede
ral, que regularia o fenômeno de longe e sem precisão. Muito melhor'
padronização e definição fará a Constituição Estadual, onde a norma •
estará contida.

Inclu~r onde couber:

""--- TlllTO'olUSTl'ICAÇ.i:b -,

. Deputado ANTONIO BRITTO

Com base no § 22 do Art. 14 do Regimento Interno da Assembléia

Naciona} Constjtuinte, propõe~s~ a inclvsão d~ seguinte .Norma Consti~u

cionai, no art . 92 do anteprojeto da subcomissão dos Municípios e Regiões

____________ .LUI;.RIO/ÇoWI'.lo/.uaeo ..l ..io-~~""-:-_-----_,
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íL-C..=

~IJ\ OlVlO

Art. Os Estados poderão estabelecer, mediante o dispo~

to em 1e1 complementp~ftstadual,micro-regiões, abrangendo municípios

l!J: ,L.uÂ",o/co",ulDI.III:0.'..1o

~I -:: COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE ESTADO

--- AUTOll _

l!J
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Compete privativamente aos Municípios:

~ organizar o território mu~icipal, por meio de planos urba

nísticos, observadas as diretrizes fj.xadas em n.ormas gerais de ordenação
do território, desenvolvimentD regional e desenvolvimento urbano.

JUSTIFICATIVA

Pretencle-re, com esta proposição, explicitar a compet ênc í.a. dos

municípios para tratar de questões urbanas. Apesar de ser incontestável,
esta competência aparece diluída na definição constitu"ional dG autono
mia municipal, quando se determina que ela é assegurada, entre outros
requisitus, pela administração própria, no que respeite ao seu peculiar
int~resse, especialmente quanto a decretação e arrecadação de impostos
e aplicação de suas rendas bem como a organização dos serviços púb l í.cos locais.

A questão urbana, no entanto, envolve todo um complexo conjun
to de fatores que exigem consideração integrada, ·a qual se obtém mediante
a disciplina urbanística. Torna-se, portanto, necessária a explicitação
de que compõe o especial interes~e municipal a organização do seu terri
tório por meio de planos urbanísticos e de desenvolvimento urbano, obse~

vadas as normas gerais de ordenação do território e de dese~volvimento

regional e urbano.

XIV - exulorar diretamente ou medianie au-

torízacão ou concessão:

a) •• _ ••

b ) .....

c) • _ •••

d ) •••••

e) suprima-se

f renumere-se

XXII - exulorar diretamente os servicos e

instalacões de ener~ia nuclear de Qualquer natureza.

JUSTIFICACÃO

Visa a ureseRte emenda vedar a exnloracão de energia

nuclear Dor oarte de oarticulares. Acreditamos que tal exploração

deverá ser prerrogativa exclusiva da União, tendo em vista os riscos

que dela decorrem.

tJDeputada Const1tu1nte WILMA MAIA

- ., F""1I10/cOlussio/sUIC."I:uio=-';7-::-------
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO jJ'Cl

EMEriDA
200405-4

r.1,---------------fUTO/"UITl'I"AÇio------ --,

Dê-se ao Inciso XII do Art. 72 a seguinte redação:
Art. 7 2 •••••••••••••••••••

Impõe-se, também, que a União, ao estabelecer estes
planos nacionais, considere os interesse~ estaduais, regionais e

municipais, dai a inserção de recomendação expressa de audiência a

estes entes.

EMEI'IDA
200406-2

~

d..oaMli~M..~JI~
Dê-se ao art. ?'Q~ seguinte redação:

Para efeitos geográficos, o Territórios de Fernando de
Noronha éstá mais próx~mo do Estado do ~o Grande do Norte que

de outro estado da região Nordeste.

Os hab1tantes de Fernando de Noronha já mantém 1nter
Câmb10 com Natal, inclusive muitos pot1guares já serviram e/ou
servem no Terr1t~r1o.

Por estas razões, just1fica-se a proposta para a 1nco~

poração da área de Fernando de Noronha ao Estado do Rio Grande
do Norte.

JUSTIFICAÇÃO

o art. 27 passa a ter a segu1nte redação:

~rt. 27 - t ext1nto o Terr1tório Federal de Fernando de Noronha,

passando a integrar sua área o Estado do Rio-Grando do
Norte.

=----------------TtXTo/olUSTI'ICAÇio----- ---,

,.---------- 'LUÁIIIO/CO&lISslo/luaco"llslo----_-..,;;:-_,.,- _t= COMISSÃO DE ORGANIZACÃO DO ESTADO

r;-r----------------TEXTO/olUSTlPICaçio------ -,

W,.--------------AUTOIt

(- SENADO~ MEIRA FILHO

~
~

ordenação
e urbano, vis.
ouvidos as

A f I

11 - ç.,

B lJ""mNlo

XII - estabelecer os planos nacionais de
do território, ~eio ambiente, desenvolvimento regional
ção, tranBporte, informática e gerenciamento costeiro,

autoridades estaduais, regionais e mllricipais.

JUSTIFICATIVA

A emenea tem por objetivo explicitar a competência
da União para o estabelecimento de planos naciona1s de ordenação
do território, desenvolvimento urbano, regional,meio ambiente. As
Constitu:ções Brnsileiras , até hoje, padeceram de urna aguda' carên

cia d~ disposições relativas' ao espaço territorial e 'às condições
concretas de organização da vida-nacional - a distribuição da popu
lação e suas atividades no território, a utilização dos recursos n~

turais e eq~i~~entos produtiv6s do país.

,---------- 'Lllfbro/c:otllIIÃO!.Ulc:OWIUlo------- _

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

(!J--------------au"'.---------------

r:'lr---------------- TEXTO/olUSTIFICAÇio---- -, JUSTIFICACKo

Art. 29 - A renresentacão na Assembléia Legislativa

do Distrito Federal exercida 'Dor deputados eleitos pelo Sistema

Distrital Misto, obedecerá ao dlsposto nesta Constituição e na

legislacão eleitoral.~
~

SENADO~ MEIRA FILHO

COMISSÃO DA ORGANIZA CÃO DO ESTADO
(!Jr---------- .t.IlfA"lO/cOllIlSdol.UICO"llli:l

f:r--------------AUTOR

TEXTO

Acrescente-se ao art. 7Q do anteprojeto da Subcomissão

II-A O inciso XXII e suprima-se a alfnaa "a· do inciso XIV.

Art. 79 - Compete ã União Federal:

o sistema distrital de eleição permite a descentra

lização no processo de representação~ viabilizando, fundamentalme~

te, a representação de unidades territoriais menores na composição

do Poder Legislativo. em âmbito federal, estadual ou municipal.

o voto distrital.portanto, apresenta enormes vanta-

I .......... gens tanto para o eleitor quanto para o canditato visto que, de
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modo espontâneo, suscita um e~o maior entre eles. pela redução na

área ero que se processarã o pleito. Os eleitores terão a vantagem

de conhecer de perto o candidato, de avaliá-lo sob diferenciados

prismas, votando, ~ois. mais autenticamente. Os candidatos por sur

vez, terão condições de realizar campanha menOS dispendiosas p!

ra entrar em contato com o corpo eleitoral o que serã feito mais·

naturalmente projetanrlo com maior facilidade sua imagem pos~tl-

va. Haverá. por conse~uinte, para os eleitores a segurança de est~

rem respaldados num conhecimento mais nróximo do candidato, encon

trando-se. destarte, vrote~idos dos excessos do ~oder econômico, do

"coronelismo". ou do t'caciquismo". Dois sufragario o candidato que,

no seu entender - e em face da proximidade que com este mantêm

estará acima de qualquer suspeita.

Esse sistema tem sido adotado em Estados nos quais o

Roverno representativo alcançou ~rande maturidade, como: Alemanha F~

deral, França, Inglaterra. Japão, Estados Unidos e Canadá. diferin

do, porem, em modalidades aplicadas.

Te1llos, pois. que na Ln g La t e r r a v Lg o r a o "voto dis-

trital puro", simples, também chamado "escrutínio maioritãrio uni-

nominal", em que hi aoenas uma cadeira a ser nreenchida por cir-

cunscrição eleitoral ou distrito eleitoral. sendo eleito o candi-

dato mais votado. por maioria ~imples. Cada Distrito elege um re-

presentante, c~resoondendo, portanto_ o número de Distrito ao nú

mero de candidatos eleitos em votacão majoritária.

Na França existe o sistema de votacão distrital em

~ois t~rnos chamado "voto distrital de returno", mediante o qual o

candidato DaTa ser eleito deve obter a maioria absoluta dos sufrã-

lios, que se não for alcançada em nrimeira eleição provocari um

segundo escrutínio no qual será eleito aquele que obtiver a maio

ria s Lme Le s ,

No Brasil. nós tivemos a experiência de setenta e

dois an~s de orâtica de voto distrital, no período compreendido en

tre lR55 a lQ32.

No início. oor orevisão da Oonstítuicão Imperial.

re~ulamentada pelo Decreto n9 R42, de 19-Q-lR5,(Lei dos Crrculos).

adotou-se o sistema' distrital puro, por escrutínio majoritário uni

nominal. Posteriormente, em IRfiO, com a "Se~unda Lei dos Cfrcu

10s"(Decreto n9 1.OR2, de l8-8-lRGO) aplicou-se o sistema de dis

tritos medias, através do qual cada Distrito fazia três Deputados.

Ji na Renfiblica.Dor intermidio da "Lei Rosa e Silva"(Lei 1269, de

15-11-1904), o sistema de distritos medios passou a compreender a

indicação de cinco Deputados por Distrito. E, finalmente, pelo De

creto n9 21.076, de 14-2-1932 foi adotado o sistema de representação

proporcional.

Constata-se~ por conseguinte, que a história do Di

reito Eleitoral no Brasil registra setenta e dois anos de pritica

do sistema distrital, nas suas modalidades "puro" e de lldistritos

midios", e _cinquenta e cinco anos de pritica do sistema de repre

sentação proporcional.

Os vícios e as distorções do sistema de representação

proporcional passaram a ser apontados e utilizados como argumentos

para a apresentação de propostas de reformulação do sistema ~leíto

ral brasileiro, que indicam, invariavelmente, o sis~ema distrital

como o ideal.

Assim, ness~ permanente busca de uma solução adequada

ã -epresentação política, virias propostas de adóção do sistema di~

trital foram apresentadas, dentre as quais destacamos:

a) Projeto de autoria de Edgard Costaô1958);

b) Projeto de Lei do Senado n9 38/GO(Autor: Senador

Míl ton Campos;

~----------------TI:XTO/.lUnl..lcAçÃO----------------...,

c) Projeto de Lei da Câmara n9 l.036/63(Autor: Depu

tado Oscar Corrêa;

d) Projeto de Lei da Câmara n9 2l.l52/G~(Autor:Depu

tado Franco Montora);

f) Projeto de Lei do Senado n9 233, de 1979(Autor:S~

nador Tarso Dutra);

~
~

----- 'llIlAIlIO/COIllIUio/.u.CO..ISlÃD-_-:................ --.,

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO ~
.....::.._----'

g) Projeto de Lei do Executivo, encaminhado pela

Mensagem n9 105, de 21 de março de 1983, regula

mentando o parágrafo único do Art. 148 da Consti

tuição Federal.

d) Projeto de Lei do Senado n9 280 de 1977{Autor: S~

nadar Josi Sarney);

o retorno ao sistema distrital de eleiçã~ sempre foi,

por conseguinte, um desejo dos brasileiros, por sereste,comprovada

mente, por experiência própria e pela prática em Estados politicame~

te desenvolvidos, o melhor sistema eleitoral.

Esta Sugestão de Norma Constitucional pretende reim

plantar no sistema eleitoral brasileiro a prática do voto distrital,

sob a modalidade mista - que combina o princlplo majoritário ã re

presentação proporcional - inspirada na experiência bem sucedida da

Alemanha Ocidental que, como o nosso, é um Estado Federal.

tJoeputada Const~tu~nte WILMA MAIA

No Japão vige o "sistema de Distrito midios". pelo

qual cada Distrito ele~e de três a cincp Deputados. são eleitos os

que têm maior numero de votos, inde~endente de Partidos, pois os vo

tos nao Se somam. O escrutinio é, portanto, uninominal em um so

turno.

Nos Estados Unidos, ante a sua estrutura federativa,

com pessoas políticas autônomas. o sistema distrital tem variacões

em nível local. Assim, hi Estados em que cada Distrito conta com um

só representante e outros em que um só Distrito elege oito repre

sentantes.

No Canada, ê adotado o sistema de representação dis

trital em que o voto ê maioritario e direto, elegendo cada Distri

to um so re~resentante. com exceçao de Halifax; Nova Scocia,

que elege dois.

E por fim a Alemanha Federal, Estada onde é adotado

o sistema distrital misto, no qual nos inspiramos para elaborar es

ta Su~estio de Norma Constitucional. Pelo sistema eleitoral ale

mão, metade das cadeiras do Parlamento ê eleita por Distritos elei

torais e a outra metade Dor listas. Assim, o eleitor vota duas ve

zea: primeiro, no Deputado de sua preferência no Distrito, sendo

eleito o mais votado Dor maioria simnlesi depois ele vota nas lis

tas, as quais são confeccionadas pelos Partidos e determinadas pelo

quociente eleitoral. Com o segundo voto, o éleitor escolhe o Par

tido com cuia ideologia concorda. Com eSSe sistema, ocorrem o es

erutínio maioritãrio e a representação proporcionai. através do

voto dunlo, ficando a renresentacão narlamentar dividida em duas

categorias: a dos representantes eleitos diretamente em cada uma

das circunscrições eleitorais e a dos sufragados através da re

presentacão oroporcional em listas apresentadas pelos Partidos Po

líticos.

o art. 25 passa ;eer a seguinte redação:

Art. 25 - Da receita tributária da Un~ão Federal serão dest~na-

Em todas essas modalidades do sistema distrital de

eleição há um ponto em comum: a proibição de que o eleitor vote em

candidato de outro Distrito que não o seu. dos, durante, pelo menos, vinte anos consecut~vos I
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30% (tr1nta por cento) para comporem os Fundos Reg10
nais do Desenvolv1mento, com a segu~nte d~str1bu~çã~:

Sul, 1% (um por cento); Sudeste, 1% (um por cen
to): Centro-Oeste, 3% (três por cento); Nordeste,
17% (dezessete por cento) e Norte, 8% (oito por

cento) •

JUSTIFICAÇÃO

A Reg1ão Nordeste cont1nua apresentando os mais gra

ves problemas nac10nais, quer no campo econôm1co, quer no campo

soc1al, quer no campo polít1co.
As rna10res carênc1as naC10na1S concentram-se na re

g1âo Nordeste, rna10r número de analfabetos, rna10r número de de

sempregados, maior dependênc1a econôm~co-f1nanceira.

Em sendo aSS1m, 1mpõe-se que o percentual destinado
ao Nordeste seJa ma1S representatIvo, em face de permanecer a

região como QUESTÃO NACIONAL.

Com cota o~onaa aditiva ~ctenda-so csse~~ a e=~lici~a

~~o no texto cO~Gti~ucio~~l, d~ co=~ctência da Uni~o, don ~st~aoo e

do::. ~-tu-:icír:d:>n C~ na.tnria.. de Orde1i.~s:Lo do te;;':":'itó::-:.o, deoenvolv1J.1o:l

~o UT".:J:;10 rcü1.on.::.l c ncão :u..l;:'icll~co ..... dintribuiç!o de cO;":.J.Jctcl1ci~"'J

c:.~..o ~'J tr~c cnfez-c.s de G0"l.-Jl":lO cO::l:;::cecndc n:Zo có ao to..ref:).S ele 1l1,2;

ncj:u" e l~c:ioJ.o.:r:oJ cono an de c:!:CCtlt.::.r eoz-ví.çoo c c:;;:o:::,cer f-.mçõcc );;.1.

blic~, torn:l-'1.do COI:.:il:ltívQin 011C:!.l"~on e reCt1XOOn fi..",..:.ucciroo.

lf:l:J t'!lti=:l:lO d6c:t.d.::.o o IJl':'l1ojCJ:lcnto afiei-:.1 e_oo-r=o:;r:u:l~

ovcrn.an.,n ;:::.i.o p8..3s.:..r:-..:..l ror un r:~occcoo de =.CCl1ttl~~';' setoriz:J.c;f:o J~r'l._

nondo , 00:10 oonccquêncãa, o inol"~~cn:;o d03 V~"iOD o=:!rOO c1::. ::u..l"'1:Llli:::

tJ."u:;::io lllíbli.ca.. C í.:r.1i.co I11.0io de li:;o.r;ão el1trc eacco cotoreo r.:WCO..l

o. cor fi:l~~CCirO, com rcflc::oc ,;lcC.:1."!;ivos do J?onfio de v"irrtio. do :l~T),c-

·'1' ..,.... n '-...~....; ,." ,.; ...

o objcti~o dGst~ o~Q~da aditiva é o do poc~ibiliG~ a ~ti

cul~,::a:o doe plonçH3 e ~o.:;::!"'c.n:uJ de GO"v-o:l'"r~o, -:;O;l.~lJ.O co:no rcrcrê~ciQ. a

8R.\T10f:\~,oJYio

I I EMENDA I• CmlISSÃO DE ORGi\l\I;~tçt~"~';'·~~~~Do'i'-----------..... 200408-9
~---- .l..!:....:::....I:!._ _l

(!Jr---------------- AUTOIf

Constituinte MAURíCIO CORR~A

COMISSJ\O DA DRGANIZAÇJ\O DO ESTADO

Emenda supressiva ao anteprojeto da Subcomissão dos Estados.

r-"I ~ TIXTOlolUITII'ICA;iCl-----------------.,

Iilr---------------AUTClIl
t

Ad1te-se ao inciso XII do Art. 7 2 a seguinte expressão:

" ••• de ordenação do terr~tór~o, me~o ambiente e desen
volvimento urbano e reg1onal, ouvidas as autor1dades es

taduais, régionais e.mmicipais";·ficando o inciso com a

seguinte redação:

Art. 7 2 .

"Art. 112 - SUprima-se os artigos 20, 21 e 22 do anteprojeto".

XII - Estabelecer os planos nac í onaa s Ode vc.aç âo , t.ran s

portes, inforroát~ca, gerenc1amento costeiro, ordenação

do território, me1.O amb1.ente e desenvolvimento regílna

e urbano, ouvidas as autoridades estaduais, regionais

e municipais.

JUSTIFICAÇJ\O

Esses artigos tratam do Poder Judiciário e do Ministério Pú~lico

nos Estados. Essa matéria é versada com detalhes no anteprojeto da subcomi~

são do Poder Judiciário.
JUSTIFICATIVA

.... IH.hIO/l:C1ioll'.to/.u.COUI••lo-:= _

Comissão da Organização do Estado :Jí:'~

Deputado-ANTÔNIO BRITTO

___________________ AUTOIt---- _

...----------------__ tuTO/olUITlI'.e.çÃo --,

A emenda pretende explicitar a competência da União F~

dera! em matéria de ordenação do territoria, meio ambiente e desenvol-

vimento urbano e regional. As constitu~ções brasileiras, até hOJe, pa-
deceram de aguda carência de d~spos~t1vos relativos ao espaço terr~to- l~~~~~~~~~~~~~~~ -JI §
rial e às condições concretas da vida nacional - a distribuição da P2 ~DA

I I 200411·9
pulação e suas atividades no território, a racional utilização dos re- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__~~~~ -J"

cursos naturais e equipamentos produtivos do país.

Impõe-se, também, que ao estabelecer estes planos a
União considere os interesses estaduais, regionais e municipais, daí a

inserção de recomendação expressa de audiê~cia a esses entes.

Com base no § 2º do Art. 14 do Regimento Interno da Assembléia
Nacional Con'stituinte, propõe-se a"incl'usão da seguinte norma na s orSpE,
sições Transit6rias da nova Constituição:

A J7 I
Art. - São mantidas as Regiões Metropolitanas existentes ~a

data da entrada em Vigor oesta Constituição, observado o dikposto no
art.

."."..---------"'"I-~-,T-T--"'-~-)-:,-_~~:O-----T-"--~-,'-I-.,,-"'-Q---------j

,.,., "l.uÁIlIO/cONI'sio/aUICClYIS,;;O--------=---,

~DA

200409·7 JUSTIFICATIVÃ

2= sobre:

- direi~o ttrb~~{stioo;

_ pro-!icçâ:o co moia cnbi::nte e confrr-oâ,e da :polt!iç~o:

_ rrote~~o ~o pct=inô~io Jlio~órico, ~t{stico, cu1t:=~l,=r

,quitetônico, ttr~~~ísti~o c ~~sncíc~iCOj

Proposta por mim apresentada na Su~comissão do Município e
Regiões, sobre o es~abelecimento de Regiões Metropolitanas e Aglomera

ções Urbanas, condiclona este ato a critérios básicos a serem fixados
pela União. Impõe-se, portanto. que no capítulo das disposições gerais
e transi t6rias, fique expresso que as atuais regiões metropolitanas são

dispensadas do cumprimento dos requisitos que a União venha a fixar,
para o estabelecimento de s f'e.s- entes. Elas jã é;<;J.stem há 14'anos e devem
ser mantidas.
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JUSTIFICATIVAS
EDUARDO JOHGE

f:Jr---------.----- AUTO"

COMISSno DA O~GANIZAçno DO ESTADO

- EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMIssno DA UNlno, DISTRITO

FEDERAL E TERRITORIOS

A proposta de emenda supra mantém texto do Anteprojeto em sua
., I

essência. Apenas introduz a possibilidade de reforma dos núcleos ur-

banos, de modo expresso,a fim de reforçar a competência municipal no

campo da-atuação urbanlstica. A reforma urbana é hoje tão importante

como a reforma agrária.

xv - legislar sobre:
o) promoção, proteção e recuperação da saúde e

reabilitação de deficiências.
IV COMISSÃO DA ORGANIZA -O DO ESTADO

=r- Tt:XTO"'UJ1'l1ac.. GÃO ~----...,

.-..c---------- .LtHÁ"IO/coUI'.lo/IUICOIolI'.io,------------''---,

Dá nova redação à alínea ~ do ite. XV do art. 82 do an
projeto.

.. -

JUSTIFICATIVA-- --
Esta redação é mais abrangente, envolvendo os

rios aspectos de uma atençao1integral à saúde.
vá

Dê-se aos U 19 e 29 do art9 12 do Relatório Final do Anteproj=.

to da Subcomissão dos Municípios e Regiões, a seguinte redação:

"Art9 12 -

(?r-------------- AU,...

r---------- 'I.UAllIO/cOICI..io/.u.CO.. ISSÃO- ......,,,.....__---,

f 19 - A abertura e a conservação de estradas e e~

minhos vicinais tambem podere ser custeada

por taxas, desde que não sejam objeto de co

brança de imposto ou de contribuição de D!;.

1horia.

CO:l b:.se 110 ~ 2Q do c.rtico 14 do ~~~inollto ~lterno ar.. .Aaac!:;

l15ia TI~eion~l Constituin~e pro~oc-se qne o Sl"tiao 8,VII, ~o nnte~ro

~eto d::!. subco:lioo!o d..:. Uni:::o, Disn-ito PodcraJ. e Tor~'itól"ios .:;a..'l.!lC a.

pczuin~e reda.ç~o.
, !

Art'. 82 - são d~ co!:;pc7ê:'lci::. cecun d3. Uni:!oJ dos ~stad.OD, do

~otrito Fed~r~l e dos ~:unicí~iog ~ se~~~Ba atribuiçõeo:

~~I - ~staJBloce~, ~l~lej~ e ~o~ovnr o dese~vo!v~~c~to re

piollc.J. e ur-baao; bem nsniEl as endo~sr~~õss.

29 - As taxas não terão fato gerador nem base de

cã1.culo idênticos aos dos impostos, nem se

rão graduadas em funções do valor de bem ou

direito do contribuinte".

JUSTIFICAÇÃO

JUST:C:'ICATrr.....

Buscn-3e) co~ a ~o~o=ta, acresce~~al' ; rcdu~~o o~i~inal,

:::.::;>rov::ul.a. pelo. subco::rl.so:!o,. a eJ=J.~cos~o "e urbanov , de nodo o. eontem

o1.::>:r c. ncccsoidudc de ;priorid8.de nu açi!o do Poder Ptl'.J1ico !?:u'a o cn

'-"ro:c.-;;c;acn-l;o dn. crioe nas eido.doo. Hoje, setenta. c doio :por conto dos

Ibrasilci:'os viveo - m:ll - n::LS eid::.dco =, IJclo texto, en nC~:l1Jn r.:IO;20!:"!

to confi.:;ura-sc o eO:_ll'rocisoo do PoCl.'lr :PÚiJlico COIl a açE:o de eot:J.bclc-

Propomo-s a emenda supra ~ fiin de evitar que ~a Constituição con.!!.

tem institutos tributârios excessivamente onerosos ou confiscatérios aO contr~

buinte.

Desta forma, sem retirar o objetivo inicial do anteprojeto ins~

rimos nos fi 19 e _29 normas tributãrias que impedemabitributação, como acont!.

ceria se fosse cobrada ao mesmo·tempo a taxa de abertura de estradas vicinais

bcr,Ill:ll1cj:lr e lJ!'ono'.'"cr o doscnvolvincnto urbC.ll0.

I I
e a contribuição de melhoria, sobre a mesma obra publica.

Esta emenda protege o contribuinte. inserindo normas assecura~

rias de sua garantia.,

Dê-se ao art9 14 do Relatório Final do Antepr",jeto da Subcomi,!.

880 dos lfunic:ípios e Regiões. a seguinte redação:

II.

~,--_-_-__---_----TuTo/Junl"~Açi.D----.......------------,

da

Senador MÁRIO COVAS

Dê-se a seguinte redação ao inciso IV do art.9 2 do Anteprojeto

SUBCOMISSÃO lI-C: Dos Municlpios e Regiões:

"IV - planenamento do desenvolvimento municipal, inclusive

o controle do uso do solo urbano e rural, da reforma de núcleos

urbanos, do ordenamento territorial e da utilização das vias e

logradouros públicos."

=r---------------- Tl:XTO/olU.T1...c:AÇ'io,--------C....---------,
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"Art9 14 - Compete aos Municípios instituir i1IlPostos s,2.
EDUARDO JORGE

bre:

x - serviços de qualquer natureza, não co,!!!

preendidos na competência tributâria da Uni.

COMISS~D DA ORGANIZAC~O 00 ESTADD

ão e dos Estados.

n - propriedade predial e territorial urba

na.

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SUBCOMISS~O DA UNI~O, DI~TRITO fEDERAL

E TERRITORIOS.

.19 - Lei complementar nacional fixará as

tas max.ímas dos impostos municipais.

* - Dá nova redaçAo ao inciso VIII do artigo ag do anteprojeto •

Art. 89 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••

..................................................................
29 - As alíquotas do imposto sobre propriedade

predial e territorial urbana serão progress!

va6cm função do valor c do número de imóveis

VIII - Normatizar, executar e controlar as ações de

ção e recuperação da saúde.

promo-

de propricdade de um mesmo sujeito passivo".
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

A proposta do anteproj eto alem de aumentar em demasia o poder

tributante municipal, cria um choque de competência invadindo a área dos Esta

O termo saúde pública tem conotação restritiva, dando '

entender que a assistênCia médica individual não seria atribui'

ção do Sistema Onioo de Saúde. Esta redação prevê uma atenção i~

tegral à saúde.

dos e União.

cípios..

Descabida, pois, a inserção pretendida.

ria ~os Estados e União, garantirã verba necessária ã administração dos Muni

.Bem mais tecnico e justo é a manutenção. dos dois impostos mu~ :ti-A-
DEPUTADO Jost LOURENCO

Acrescente-se, onde couber, na Constituição Federal,

os seguintes dispositivos:

.,... TUTO!JUUJ"U;iO ...,

~-------------..uTOR---------------l §
PJL' ~~~~~------ EME1'IDA.':
,.---------- ,.LCNAltIO/CDItIISli O/au' coMlld O- - - "7- - . - - - - I . 200419-4

~1...·~C~OMI~S~sJi~oC..:m~O~R::GAl~N.:.:I=:ZA::::çU;:.::....:DO::....:EST=::.'N1J=_ ~ "
tributãeipais o ISS e o IP'ÍU que, juntamente com a transferênc;ia da reteita

Art.- Compete à União:

explorar diretamente ou me4iante autorização ou Co~

cessão:

Art.

_ os serviços e instalações de energia elétrica de

qualquer origem ou natureza.

Compete à União:

Aorescente-se ao a;rti~o 7P., x::r, do anteprojeto d:l. subco

missão da. Uni;ro, Distl'i'~o Federa.l e uunid]?ios, que tra'lia a:a. Com]?,!!

'liência. da uniüó ~ara legiolar, as oeCUin'lies al!nenz:

- reGiõcs .lJ.e~'o]?olita..'l~SJ aaloI:leraçõe:l uzbanaa ,micro:l'e[l'ioê's

e re~iõco de descnvolviL1onto eeonômieo;

- r.roteçfio ao moio o.mbiente e controle da :polUi~:'(o.

JU3TIFIC.l.TIVA

r.cstes doiE C:l.:.l!OD, fund=entais ~. ]?reservaç:!o d::t . quali

dade de ','i.:1a, a. Uni1to te::!!. a. neceoeidade de e::l:lJedir nernas cer~ú:::, de

5nbito 11o.cicnn.~ ou ~cro:bc[;ion::tl, sem proju.!gO da indiG'pGns~vcl CO::l

:'c~;lloia cu.:l.'letiva dos iotadOD e I.:unic:!J?ios. O contr:ído ser::'a. Ilcr

Fcttir que o ra.:f.s nrro tivesse diretrizes Gerais en m-coo hojo 'li5:o ca
pcnci.::do.

legislar sobre:

_ águas, telecomunicações, serviço postal e energia
elétrica, térmica, nuclear ou qualquer outra.>

JUSTIFICACÃO

Os serviços deen~gia elétrica,dado o estágio atual da
indústria e tendo em vista seu desenvolvimento futu~o, devem permane
cer da órbita da União,que poderá explo~á-Ios diretamente ou mediante

concessão.

Por outro lado, a legislação sobre energia elétrica,
bem assim, sobre telecomunicações e serviço postal, deve ser edita
da exclusivamente pela União, em razão da necessária uniformidade ,de
sua regência em todo o Território Nacional.
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figuras jurídicas ainda inexistentes no direito pãtrio e conflitantes com os

institutos tributãrios em vigor. Como exemplo e criada'. figura da contribui

A proposta do anteprojeto e demasiadamente ampla, introduzindo

.JUSTIFICAÇÃO

~
~

r.ír---------------- TUTO/-lUSTlflecA.Cio------ -r

.-:.----------- 'LlHÀJUO/eOlllulo/sSleO"II:llÃo' .,- -.

11. COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO EST}~O

Dê-se aos artigos 12, 13 e 14 do Relatõrio Final do Anteprojeto

dâ Subcomissão dos Municípios e Regiões, a seguinte redação:

"Art9 12 - Compete aos Município~, conforme a competê~

eia discriminada nesta Constituição, insti

tuir:

ção de custeio de obras ou serviços, o qual tem por objetivo os mesmos das

~ontribuições d.e melhoria e das taxas. Tal contribuição serã, portanto, UlUd

bitributação confiscatõria que deve ser eli~inaaa da Constituição.

Acrescenta-se no anteprojeto a competência tributãria dos muni

eípios para a instituição dos impostos, numa flagrante invasão de co~etência

Constituiçãõ.

do~ Estados e Un~ão, criando, inclusive impostos con~iscatõrios e em cascata,

como o sobre a renda ae bens imóveis, as vendas a varejo e a aquisição de bens

I: - taxas" em razão do exercício do .poder

de polícia, ou pela utilização, efetiva ou

potencial, de serviços publicos, específicos

e divisi:veis" prestados ao c.ontribuinte ou

postos ii sua disposição;
1raove1S. Tal invasão e confisco não podem, de forma nenhuma constar de uma

IX - contribuições de melhoria, pela valor!

zação de itnÕvéís" decorrentes de obras piíbli"

cas;
-üs direitos dos contribuintes no Brasil vêm sendo, no correr

dos anos, burlados com uma tributação cada vez mais onerosa•. Assim, propomo !i

Dl. - impostos" segundo a competencia estabe

lecida nesta Constituição.

uma emenda, que, sem retirar a receita dos Municípios, proteje o contribuinte

e coaduna-se com as normas gerais do sistema tributãrio pacional, a ser inse

rido na Constituição pela Comissão prâpria, normas essas que devem ser resp.ei

r:1i----------------- TUTO/JU5TIFICAÇio,------------------

Dê-se ao art9 13 do Relatório Final do Anteprojeto da Subcomi,!!.

sao dos Municípios e Regiões a redação seguinte:

vezes

~
~

tadas para não haver duplicidade de institutos na magna carta, muitas

contraditõrias.

lil
[ ~Iõ COMIssÃo DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~t9 13 - As contribuições de mel~oria, instituídas pelos muni

c:ípio6" só poderão ser .ngidas de proprietãrios de

imãveis beneficiados por obras publicas, tendo pbr

limite global a despesa realizada e por individual o

benefício que advier para cada imõv21:

Parãgrafo - Para a cobrança das taxas não se poderã ad~

unico tar base de cãlculo ou fato gerador idênti

cos aos que tenham servido para iY\cidência de impo,!!.

tos, nem serem as calculadas em função do capital

das empresas, bem como gra~uados em razão do valor

do bem ou direito do contribuinte.

- tei Complementar Nacional estabelecerã as normasParãgrafo

único

g~

rais para a cobrança das contribuições de melhoria e

das taxas.

"Art9 13 - Compete aos Hunicípios instituir

ções de melhoria, arrecadadas de

contribui

proprietf

rios de :imóveis, valorizados por obras P.§.

Art9 -14 - Os impostos àe competência municipal, sao exclusiva

~nte os seguintes:

1: - sobre serviços de qualquer natureza, nao compr,!

endido na competência de União e dos Es t ado s ;

blicas, tendo por limite global a despesa

realizada e individual " benefício que advi

er para cada imãvel.

n - sobre a propriedade predial e territorial urba

na.
Parágrafo - Lei Complementar Nacional estabelecerâ as

único
normas gerais para a cobrança das contribui.

ções de melhoria".

JUSTIFICAÇÃO

A contribuição de melhoria e as taxas jã esgotam totalmente o

19 - Os serviços de qualquer natureza, serão expressamen

te definidos em lei complementar nacional, os quais

ficam sujeitos ao imposto de que trata o inciso I,

ai~d~que Sua prestação envolva fornecimento de me~

cadoria.

poder tributante dos Municípios, Estados e União, relativamente aos

e obras que podem executar.

serviços

29 - AB alíquotas dos impostos referidos neste artigo, se

rao fixadas em lei complementar nacional.

Desnecessária, portanto, a eriação de uma terceira figura tribu

tãria~ a da contribuição de obras públicas.

I 39 - As alíquotas do imposto referido no inciso 11, serao

progressivas em função do valol e do numero dos imõ

veis pertencentes a um mesmo sujeito passivou•

Desta forma, propomos a manutenção do sistema tributãrio atual,

que já permite a tributação de toda a gama de serviços e obras dos municípios.
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I":"lr---------------- 'UTo/olUIT.,~AÇio,----------------....,

JUS T I F I C A C A O

..,.,--------------aUTO"--------------, gua." ..• que resulta da expansão urbana, constitui uma realidade fáti

ca, sociológica, e se transforma, entre nós, em reoião ~etropolltané.

quando definida juridicamente como tal. ou permanece como simples agI

meração urbana contígua, enquanto não constituída em região metropolí

tana nos termos do art. 164 da Constituição Federal".
2. Pelas razões constantes da parte anterior a emenda

pretende, ainda, o reconhecimento constitucional das ag]omeraçõe~ urh?

nas. cUJa presença é bastante evidente no território brasileiro. Este

reconhecimento se impõe pela necesc.idade de propiciar tratamento intQ

grado de funções públicas de interesse conum dos municípios que inte

gram estas aglomerações urbanas de que são exemplo, entre outras, Cam

pinas e Santos. em são Paulo; Ipatinga - Coronel Fabriciano, em Minas

Gerais; Volta Redonda - Barra Mansa. no Rio de Janeiro; Juazeiro do

Norte - Barbalha, no ~pará e Pelotas-Rio Grande. no Rio Grande do Sul.

Para realçar a importôJlcia dessas aglomerações urbanas deve-se assÍJ.,

lar que. no decênio 1970-19aO,·foram el?s que tiveram o maior incrcmpD

to demográfico (4.B~ ao ano) contra 3.9~ das nove regiões metropolitn

nas e 3,8~ dos municípios com mais de 100 mil habitaptes.

As regiões metropolitanas. constituem-se, como já se

disse. um caso particular das aglomerações urbanas e delas se dife

renciam por apresentarem maior porte demográfico. maior concentração

de recursos finance~ros e culturais e se constituirem um centro de
poder político. este último caracterizado pelo fato de terem como

núcleo uma capital estadual.

EMENDA
200422-4

Senador Constituinte JUTAHY MAGALHAES

Art. - Será destinado aos Municípios, segundo cr!
tério da população, 20% (vinte por cento) do produto da receita do

empréstimo compulsório que constitui o Fundo Nacional de Desenvolvi

mento - FND.

Não é justo que os municípios brasileiros, que ar

cam com grande soma de ~tribuições, fiquem à margem da aplicação dos

recursos do FND, cuja estimativa de arrecadação situa-se, para 1987,

em torno de Cz$ 120 bilhões, desde que a economia nacional mantenha
um nível satisfatório de desempenho.

As administrações municipais são a contrapartida c~

munitária da ação da União e devem participar do processo de investi

mentos públicos e reaparelhamento urbano indispensáveis à maior efic~

eia dos Planos Sociais.

Acrescente-se o seguinte dispositivo ao anteproJe

to, nas Disposições Transitórias:

e Regiões.

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão de Municípios

PUd"'10/COWlltlO/.U-COIll•••1o------...,-----jtJ COMISsAo DA ORGANIZACAO DO ESTADO. L- ----'

Há que se assegurar, em primeiro lugar, durante e~

tes cinco anos de vigência residual do FINSOCIAt, -recursos para a
montagem de estruturas institucionais, técnicas e operacionais de

serviços sociais aos Estados e Municípios que substibirão ou comple

mentarão os existentes na União. Trata-se de um grande esforço de i~

vestimento, custeio que deve subsidiado pela União.
De outra parte, há que'se assegurar que tal desce~

tralização beneficiará os setores e atividades voltadas para o res

gate da imensa dívida social da nação junto às populações carentes.
Por isto a necessidade de se definir quais os serviços que deverão

ser objeto de programa de descentralização: saúde, alimentação, pre
servaçã~-ambiental e reforma agrária, aí incluídas naturalmente, to

das as atividades a ela relacionadas como assistência técnica, colo

nização, irrigação, cooperativismo e pesquisa.

Finalmente, há que pontualizar e reiterar a impor

tância de se distribuir atribuições e recursos a todos os Municipios
independentente de programação. Esta é a ma~~ira de induzi-los a se
capacitar para uma maior presença nos programas de descentralização,

tanto junto à União, como junto aos seus Estados.

JUSTIFICACAO

I":"lr---------------- TuTotolUITI.ICAÇio----------------..,

,.,..,--------------AUTOIl'---------------,
Senador Constituinte JUTAHY MAGAtHAES

r---------- .LI..."IO/COM•••lo/IUlr:OM.lllo-----------

PJ COMISsAO DA ORGANIZACAO DO ESTADO

Inclua-se nas Disposições Transitórias:

"Art. - Do produto da arrecadação da contribuição
para o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAt), 75% (setenta e cin

co por cento) serã destinado ao financiamento da descentralização de
serviços de saúde, alimentação, preservação ambiental e r~forma agr4

ria da União para os Estados e Municípios, beneficiados proporcional
mente aos encargos recebidos, conforme plano proposto pelo Presiden

te da República e aprovado pelo Congresso Nacional para cada exercí

~10 financeiro, os restantes 25% (vinte e cinco por cento) serão di~

tribuídos aos Municípios segundo critério de popul;:lções."

pios e Regiões.

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão dos Municí-

~
~

13 R. \Tl0BNíOt-JIO

JUSTIFICATIVA
1. A emenda pretende, em primeiro lugar. assegu.ar a'm~

nutenção, no texto constitucional. da expressão "Região'Metropolitana",

consagrada em âmbito constitucional. administrativo. acadêm1co e Jurídí

co. t significativa já a coleção óe diplomas legais feoerais e estadu

ais editada a partir ôo estabelecimento das atuais nove regiões metropo

litanas. pelas leis complementares de n 2s 14 e 20, ~m 1973. Considerá

vel é, tamb~m, a literatura~jurídica disponível sobre regiões metropolí

tanas de autoria de insígnes 'j1rristas brasileiros - "Redistribuição d

Rendas Tributárias e~ Região Metropolitana", de Adilson Abreu Vallar2.

"Instituição de Regiões Metropolitanas no Brasil .....~nstituição e Adr.l1

nistração de Regiões. Metropolitanas", "A Região Metropolitana no Brasi

e seu regimejur:ldico", d!! ?urico de AndrÇlde Azevedo; "Regiões MetTopol
tanas: uma necessária revisão de concepçôes " e "Regiões Metropolita

nas,Regime Jurídico", de Eros Roberto Grau:"Direito Constitucional e Re

giões Metropolitnas". de Raul"Machado Horta: "Problemas Tributários da

Região Metropolitana", de Sérgio Tostes; "As Regii'ies M.etropolitanas no
Direito Brasileiro", de Sérgio Ferraz, para só citar alguns títulos.

Como abono à emenda deve-se destacar a corrcspon

dência que tem a express1io "região metropolitana" em inglês "mctropoli

tan region", em francês "region metropolitaine" e em italiano "regionc

metropolitana", todas querendo designar um caso particular de "conur

bação" ou aglomeração urbana"("Diccionario de Urbanismo" de Carlos

Alberto Petroni e Rosa Kratz de Kenigsberg , Cesarini Hros. Editores,

Buenos Aires, 1966) onde se registram (i) altas densidades demográfi

cas; (ii) malha urbana continua submetida à administrações municipais

ãistintas; (iii) intensos fluxos pendulares diáriOS de pessoas, entre

O ~úc1eo e a periferia; concentração de recursos financeiros e cultu

rais e de poder político. José Afonso da Silva. em seu"Direito Urbaní,

tico Brasileira', ensina que a cornubação.ou aglomeração urbana contí-

f:r--------------- AUTOIl

rnr----------- I'l.rltÁluD/COIlIJ.1.0/.U.COIl' ... ,i"- .......

COMISsAo DE ORGANIZAÇAo DO ESTADO

I':'1r---------------- fuTot"uIT1Flcal;io ..,

Substitua-se no Anteprojeto da Sub-Comissão lI-C, no ti

tulo 90 Capí~ulo IV e no texto àos artigos 19, 20 e 21, a expressão

"área metropolitana" por "região metropolitana".
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r.r---------------TUTO/"UITI'NlAÇio----------------,

f: Senador Constituinte JUT~~'MAGALHÂES

r.T---------- ..l.ldAIO/CO.. IJ.lo/.U.CO.. ;..lo_""""'....::=- ...,
COMISsAo DA ORGANIZAç1iO DO ESTADO o-...

~
~

gislação ordinária. Mas não se pode admitir que parte da nação brasi

leira seja prejudicada na obtenção de recursos p~blicos pela condição
de viverem em território federal. Afinal, além de municlpios constãtuf
dos com administrações carentes de apoio do governo dos territórios,ai
existe represada uma potencialidade imensa de desenvolvimento.

Emenda ao Anteprojeto da Subcomiss ao da União, Dis

trito Federal e Territórios.
Inclua-se onde couber1

Art. - Do produto da arrecadação do imposto da u
nião sobre a renda e proventos de qualquer natureza (art. 12" III)per
cebidos no Distrito Federal, cinquenta inteiros por cento para um fu~

do contãbil, a ser regulamentado em Lei Complementar, destinado a fi
nanciar as funções nacionais de Brasllia como sede do Poder Central,

sIntese da identidade nacional e epicentro da Região Econõmica do Pl~

nalto Central.
Parágrafo único - Lei Complementar regulamentará os

limites da Região Geoeconômica do Planalto Central e a forma de dis
tribuiçáo dos recursos acima aludidos.

Hoje às territórios já não recebem, por exemplo,
royalties de recursos do subsolo. O Anteprojeto da Subcomissão em pau
ta, os exclui tanto do rateio do Fundo de participação dos Estados, 
como da competência tributária atribulda ~os Estados.

Estão, t~ém, excluídos, os territórios da apropria
ção prevista no art. 17, que, com justiça, atribui a Estados e Distri
to Federal o produto da arrecadação do Imposto de Renda retido na Fon
te por eles e suas autarquias.

Ora, ou se incluem os Territórios na repartição de~

tes produtos tributá~ios, obedecendo ao principio de isonomia para
SeUs habitantes, ou se lhes assegura, através de programa especifico
da União, os meios para que não fiquem prejudicados e condenados a nI
veis inferiores de rendimento tributário e de desenvolvimento econômi
co.

JUSTIFICACAo

e Regiões.
Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão dos Municlpios

r:T--------------- TIXTO/..U.~IPlCAÇlo----------------,

~
~

,I.UA'uo/eO..Ilt1o/....cO.'..lo JJ
COMISSÂO DA ORGANIZAÇJ\O DO ESTADO _ e--

Senador Constituinte JUTAHY MAGALHÂES

Inclua-se o seguinte dispositivo:

"Art. _! declarada a anistia dos débitos dos Ml!
niclpios para com a Previdência social.

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão dos MunicI-

pios e regiões.

JUSTIFICACÂO

Os Municipios foram as grandes vitimas da concen

traç~o de recursos resultantes da centralização tributária na União.
Degradam-se seus serviços, deterioram-se as condições de atendimen
to às COmunidades que nascem, vivem, sofrem e morrem sobre uma supe~

flcie determinada do território da União que é o Municlpio. ~ licito

'reverter este quadrO fortalecendo a~ receitas futuras dd Municlpio.
Mas há que se sanear o passivo de tantos anos de distorções. E a ani
tia das cotas da Previd~ncia em atraso pelos Prefeitos é um passo im

portante nesse sentido. Justifica-se, sobretudo, este procedimento
porque a perda das receitas das Prefeituras beneficiou particularmeE
te a União, a qual, por sua vez, vem omitindo reiteradamente sua c9E

tribuição tripartite à Previdência Social. Tr~ta-se, pois, tempesti
vamente, de estabelecer um sistema de compensações que alivie as Pte

feituras, definitivamente, deste ônus acumulado por anos de empobre
cimento.

r.r
Y
..

TO
! olI U. TI' K:&Çl o .....

r:T------------- AU1'(ltt - - - - - - - - - - - - - -,

~
~

O Distrito FEderal é uma situaçáo institucional e
condição urbana de excepcionalidade. ~ portador de funções que extra
polam a comunidade. DE outra parte, tem limitações ao desenvolvimento
de sua estrutura 'produtiva que se refletem na disponibilidade de re
cursos tributários próprios. ~ uma cidade prestadora de serviçoS pú
blicos e sociais. Até aqui a transfer~ncia de recursos federais para
BrasIlia tem se dado ao arrepio da norma constitucional. Em algums c~

sos, o casuismo preenche as lacunas na norma. ~ o caso do ICM do tri
go importado que é creditado para Brasllia. Chegou o momento de corri
gir estas situações definindo o instrumento de financiamento pela con
solidação das escalas bãsicas projetadas para BrasIlia, sobretudo a 

regional que a transformará em verdadeiro suporte do desenvolvimento

do Centro-Oeste. Dadas as profundas modificações do quadro de influé~

eia econõmica na região de BrasIlia, que se acentuarão com a constru

ção da ferrovia Norte-Sul e eventual redivisão territorial dos Estado
na ãrea, remete-se a regulamentação do uso destes recursos à Lei Com
plementar.

fi AUTOJllc: Senador Constituinte JUTAHY MAGALHAES

Inclua-se:

Art., ~- A União implementarã programas de Desenvo!
vimento dos Territórios Federais e os incluirá nos Planos Nacionais '
de Desenvolvimento, Planos Plurianuais de Investimento e Orçamento G~

ral da união para cada ano, em montante de aplicações nunca inferior,
em cada Território, ao valor das transferências vinculadas e demais
vantagens a que teriam direito se considerados como Estado membro da
Federação.

JUS T I F I C' A C Â O

Senador Constituinte JUTAHY MAGALHAEs

r:T TIXTO/.ru.TI'tcAçlo --,

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão da União, Dis
trito FEderal e Territórios.

Inclua-se, nas Disposições Transitórias:

Os territórios federais foram instituldos com o obje
tivo de verem acelerados seus processos de ocupação e desenvolvimento,
eis que, distantes das capitais dos Estados o que pertenciam não rece
biam a devida atenção do Poder Público. Na prãtica, porém, os territó

rios federais continuam ã mercê de critêrios mais objetivos que defi
nam e justifiquem a sua condição de relativa inferioridade no seio da

Federação. Estes, porém,'devem ser fixados em lei complementar ou le-

Art. O Distrito Federal participará com um re-
presentante no Conselho de Representantes dos Municlpios.

§ - As Regiões Administrativas do Distrito Fede

ral serão consideradas como Municlpios na distribuição do Fundo de Pa
ticipação dos Municlpios.
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m---------------TlllTo/"ulTl'ICaçio-----------------,

JUS T I F I C A T I V A

Acrescente-se ao Relat6rio Final da Subcomissão da União, Di~

trito Federal e Territ6rios.

Art. -' ~ União transferirá os 6rgãos públicos federais e entidades
paraestatais, nestas compreendidas as autarquias, socied~

des de economia mista, empr~sas públicas e fundações mantl
das pelo Poder Público, cuja direção ainda seja sediada f~

ra de 8rasília, para a Capital Federal no prazo máximo de
quatro anos.

~
~j[. - A

---------- 1"1.1:.1... IO/COIIl'.10/IUICO......10------::--,---..,

P:COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

m aUf~

CCONSTITUINTE PAULO MACARINI
JUS T I F I C A ç A o

o Distrito Federal é território neutro e indivisíve
~ a sede do Poder Central. Sintetiza o Distrito Federai, de forma ex~

cepcional, uma área em que o Estadp e Município se unem sob um invólu
cro institucional apropriado ao vazamento da sÚbstáncia federativa p;
ra sediar Q_Poder Central. Mas o Distrito Federal, tradicionalmente,
para efeitos tri~utários e de política urbana,é considerado simulta
neamente como sendo Estado e Município. com efeito, suas administra
ções são tratadas como municípios só não'recebendo plena autonomia ~
razão de sua vinculação a Brasília. ~ justo, pois, manter o Distrito
Federal na redistribuição do FPM tomando suas regiões administrativas
como municígios e assegurando-se a participação do Distrito FEderal n
Conselho de Representantes dos Municípios ou, entre outras funções,pa
ticipará dos critérios distribuição,do FPM.

Nos últimos anos, Brasília tornou-se, solidamente, o
centro de decisões do País, a sede definitiva do Governo e das r~

presentações diplomáticas.
E absurdo, por conseguinte, que algumas instituições

vinculadas à União ainda presistam em manter-se com sede no Rio de
Janeiro ou outras cidades, como é o caso da PETROBRAS, da EMBRATEL
e outras.

Por tal razão, preconizamos, nesta Emenda, que a Uni
ão transferirá para a Capital Federal, no prazo máximo de quatro ~

nos, as entidades a ela vinculadas ainda sediadas em local diverso
de Brasília.

m-------------AUTOII--------------,
Senador Constitu~nte JUTAHY MAGALHAES

r:õ--------- 'LIÚltKl/COIU.dot.....ee....icl---,=...._-'r-----,
COMISSAo DA ORGANIZACAo DO ESTADO

r:r--------------- TUTOI.JU.TI"CAÇio---------""'i-J"-:;c6~---__,

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão

Acrescente-se onde couber:

A medida, temos convicção, colaborará para uma
ni~tração Federal muito mais harmônica.

~

Adml

Art. - Caberá ao Distrito Federal 1% (um por ce~

tol do Fundo de Participação dos Municípios e 10% (dez por cento I do
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal.

CON5TITIIINTE FIRMn DE çASTRn
---------- I'Lr.:NAiIlIO/coWISSio/IUICO.,••SÃo--=_-----_p: COMI5SAo DE ORGANIZACAD DO ESTADO

[ij_------------AUTOIl----------- _

ê
JUSTIFICAÇAO

o Distrito Federal merece um estatuto tributário
próprio, eis que não é.Estado membro da FEderação, não é Território
Federal nem propriamente município, sendo, de fato terr1torialmente
uma síntese excepcional desta tr~ndade. De outra parte, repousam so
bre o Distrito Federal diversas aspirações e expectativas nacionais
das quais compartilham, apenas, os residentes em sua área. Além d1~

to, tem a população local idêntico~ direitos de participação no pro
duto da arrecadação dos tributos federais, aos não residentes no Di~

trito FEderal. Não há porque penalizar a comunidade brasiliense,pri~

cipalmente seu milhão de habitantes,na Ceilãndia, Taguatinga, Gama e
demais cidades-satélites, retirando-lhes o direito de participação
sobre o FPM. Importa destacar que eias con~tituem unidades urbanas
mais complexas que grande parte dos municípios brasileiros que só
não alcançam a autonomia plena em virtude de estarem nos limites teE
ritoriais e sob administração do Distrito FEderal. t lícito, pois,i~

tegrar o Distrito Federal no rateio do FPEDF e FPM estabelecendo-se,
~ razão da inexist!ncia de municípios um percentual à sua particip~

ção. Este percentual deverá levar em conta não apenas necessidades c
munitárias locais, geridas pelo Governo do DF, como as funçóes de Br
sília em escala nacional e regional. Ou seja, como centro de integra
ção nacional, modelo de administração pública e símbolo nacional. A
Uniáo deverá contemplar recursos adequados ao custeio do Governo do
8~str1to Federal, independentemente dos critérios que norteiam a dis

tribuição do produto de sua arrecadação.
Propomos, pois, o percentual de 10% (dez por centol

do FPEDF e 1% (um por centol do FPM, que corresponde às necessidades
básicas da máquina governamental do Governo do Distrito Federal des
tinada a fazer cumprir as suas funções constitucionais com sede de
Governo - "civitas" e "urbs" - que se concretizam através das escala
monumental, regional, gregária e bucólica de Brasília.

r;-r---------------TEXTO/.ltJSTI'ICAÇio----------------,

Dê-se ao Art. 2Q do Relat6rio da Subcomissão dos Municípios e Regiões,

e seus parágrafos, a seguinte redação:

Art. 2Q - lei complementar federal regulará a criação e a organização

de Regiões, integradas de Estados limítrofes e cujos territ6rios, no

todo ou em parte, p~rtençam ao mesmo complexo geoeconômico.

§ 1Q - A Região cuja renda per capita for inferior à renda per cap!

ta nacional terá Superintendência Regional de Desenvolvimento, dirigi

da por um Conselho Deliberativo, com recursos, competência e funciona

mento regulamentados em lei, bem como contará com Plano Regional de D~

senvolvimento aprovado pelo Congresso Nacional.

JUS T I F I C A ç A O

As desigualdades sócio-econômicas entre regiões vêm sendo,

desde há muito, um dado concreto da realidade brasileira. Recentemente,

as políticas econômicas dos Governos Autoritários acentuaram os des!

quilíbrios. penalizando sobretudo O Nordeste. Hoje, os desníveis são

alarmantes, daí as preocupações hoje generalizadas e a exigência de um

tratamento diferenciado, inclusive ao nível constitucional, para as

áreas definidas.

A idéia-força, predominante, tanto à nível da sociedade ci

vil como dos oonstituintes, é da adoção de providências imediatas e
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de desenvolvimento regionalizado que, a um só tempo, assegure o cresci

mento econômico do País e corrija os desníveis entre regiões.

Esta, assinale-se, foi a posição adotada pela Subcomissão

eficazes. Para tanto, o Estado deverá executar uma política nacional § 12..•••. - As Regiões contarão com Planos Regionais de Desenvolvimento

de duração plurianual, onde serão especificados os objetivos, diretTi~

zes, metas e instrumentos de ação do Poder Público.

dos Municípios e Regiões. Assim as emendas e supressões aqui propo~ § 22 •••••• - Os planos regionais terão em conta a distribuição da popula

tas visam tão só a fortalecer e melhorar o conteúdo e a aplicabilida- ção, suas atividades, a existência de recursos natu~ais e as potenc!ali

de dos dispositivos do ante-projeto. Elas dizem respeito a: dades de cada área e sub-área do território nacional, objetivando ade

- tratamento prioritário das regiões de desenvolvimento quado ordenamento territorial, e a correção dos desiquilíbrios inter e

econômico-social com renda ~ capita inferior à renda nacional; intra-regionais existentes.

- detalhamento, por lei complementar, da organização, re

gresso Nacional.

Nacional de Desenvolvimento, devendo ser submetidas à aprovação do Con

Plano§ 32 ..•••• - Os Planos Regionais de Desenvolvimento integrarão o

deste e da Amazônia é da responsabilidade dos seus respectivos

regionais de desenvolvimento, aos quais será assegurada a necessária a

§ 42 •.•••• - A execução dos Planos Regionais de Desenvolvimento do

cursos, competência e funcionamento das Superintendências e Conselhos

Deliberativos a serem criados, o que se justifica ao ter-se em conta

a extensão, a complexidade e o dinamismo desses problemas;

- aprovação, pelo Con~resso Nacional, dos Planos Regionais

de Desenvolvimento das Regiões consideradas·prioritárias.

tonomia administrativa e financeira.

f:CONSTITUINTE PAULO MACARINI I~
CCOMISSAÔ DA ORGI\NIZ;Ç~~"~~·,,~~~'~·~~'"'o----------J''''''' ~

Acrescente-se ao artigo 3Q do relatório final da Subcomissão da
União, Distrito Federal e Territórios, o § 6Q:

JUS T I F I C A ç ~ O

Entendemos que o disciplinamento do Conselho Deliberativo

da competência das Superintendências Regionais é matéria da legislação

ordinária e complementar. A propósito acreditamos que foram bem coloca

das no relatório original as atribuições do referido Conselho que, cer

tamente, serão preservadas na legislação derivada. Achamos conveniente,

ção dos Planos de Desenvolvimento Regionais, ~ue entendemos deve contar

com a participação das classes e entidades representativas da sociedade

brasileira, cabendo sua aprovação ao Congresso Nacional.

§ Não se incluem entre os bens da União as ilhas oceânicas em que
se situam capítais de Estado e os terre~os da marinhs em áreas

já urba~izadas.

JUS T I F I C A T I V A.

por outro lado, introduzirmos alguns dispositivos relativos à elabora

regionais de desenvolvimento e financiamento, é, quando menos, uma que

tão de justiça, de racionalidade e de alto sentido político. É a

tário que se instalou em 1964 e pela nefasta centralização do poder

da administração a partir de então observada.

Devolver, pois, ao Nordeste, e agora ao lado da Amazônia

Julgamos por bem propor ainda um tratamento diferenciado no

encaminhamento dos Planos Region~is do Nordeste e da Amazônia, por serem

estas as regiões mais deprimidas e socialmente mais defasad~s do País.

Com isso, procura-se retomar a experiência que tão promissoramente-~ o

Brasil assistiu no início dos anos 60, interrompida pelo regime autori

A Constituição atusl, no art. 4 Q , diz que pertencem à U~ião, de~

tre outros bens, as Ilhas Oceânicas. No tosante aos terrenos de msrinhé
é omisso o texto constitucio~al, embora haja legislação ordinária ~ dis
ciplinar a questão (Decreto-Lei nQ 9.760, de 05 de sete~bro de 1946~ e
a dizer que eles -s os terrenos de msrinha - são propriedade da Unlão.

Mas, a nosso ver a mstéria está mal disciplina, quer no texto
constitu=io,al, quer na legislação ordinária, porque, no primeiro caso
(Ilhas Oceâni~s), abarca' as capítais dos Estados de Santa Catarina
(Florianópolis) eo Msranhão (São Luiz) que, evidente~ente, não pertencen
ou não podem pertencer à União. E no segunjo caso (terre~os de msrlnha),
tal situação jurídica tem sido o msior entravae ao desenvolvime~to das
áreas a~rangidas, já urbanizadas.

um mínimo de autonomia, através do fortalecimento dos seus organismo

mais efetiva de se garantir a verdadeira integração nacional, em um País

da dimensão territorial como o Brasil.

CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO

A Federação dos dias atuais, como bem afirma o constitucio

nalista Paulo Bonavides, njá não re~resenta mais do que um elemento de

corativo na fachada da República. O País Real distancia-se mais e mais

do País legal. n

~
~'COMISS~O DA ORGANIZA ~O DO ESTADO

..,.., -,- .LI .....llO/c:o...I!lllo/.U.COIUsa.i.o-":;:::;:::..-"....------.....

~ &UTOIl--------------
(!J

fende o fortalecimento dos Estado e Municípios, se apregoa um novo sis-

tema tributário e se combatem as insuportáveis desigualdades territori-

..,.., n:XTO/JuSTlrlcAl;ÃO---------------1

Dê-se ao art. 22 e seus parágrafos, do Relatório da Subco

missão - C, a seguinte redação:

No momento em que se questiona a própria Federação, se de

Art. 22 ••• - Lei complementar federal regulará a criação e a organizaçã

das Regiões, integradas de Estados limítrofes e cujos territórios,

todo ou em parte, pertençam ao mesmo complexo geoeconômico.

n

ais e sociais de renda, não pode a futura Constituição deixar de contem

pIar dispositivos que assegurem o mínimo de autonomia e descentralização

a nível regional, especialmente quanto ao Nordeste e Amazônia.
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FIRMO DE CASTRO

Suprima-se o Art.25, do Relatório da Subcomissão lI-c.

Art. 20 - Os Estados pàder~o,mediante lei complementar

criar ~reas metropol itanas,constituidas por agrupament s

de municfpios,para inte~o ~Ianejamento e a execuçao

de funç~es púb~icas de interesse comum.

§ Iº - As ~reas metropolitanas serão geridas por

JUSTIFICAÇÃO um Conselho Metropolitano,assessorado por ~rgão t~cnic

a ele subordinado, o qual dever~ resultar de conv;nio

A vinculação de receita proposta no referido dispositivo,

não nos parece, salvo melhor juízo, ser conveniente e suportável do

ponto de vista tributário, nem tampouco recomendável do ponto de vis

ta regional, posto que generalizaria a criação dos Fundos Regionais

de Desenvolvimento, os quais, por sua natureza, têm de ser seletIvos

e destinados a financiar programas, e projetos das regiões mais po _

bres do País, dentro do objetivo de redução das disparidades espaçi-

intermunícipal,com a interveni;ncia do Estado e da Uni o

na pres~aç~o de apoio ~;cnico e financeiro.

§ 2º - Na composiç~o do Conselho Metropolitano ser

assegurada a participação majorit~ria dos municfpios a

brangidos,por seus prefeitos e representação proporcio

nas das respectivas C~maras Municipais.

ais de renda.
Em consequ;ncia,suprimam-se os arts.2J,22 e § único.

f: FIRMO DE CASTRO

r.'"1r---------- Pl~HAI'lIO/co..155Ão/su.eo..l"io-.....,=--------__,
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO 00 ESTADO

~
~

Justificação

A emenda resume o disposto nos tr;s artigos do Ante-

projeto. Econçmiza palavras e evita tratamento constitucional quan-

to ao qwdeva ficar ~ conveni;ncia de cado Estado e ~. suas peculia

ridades. Evita-se,ademais, a tend;ncia uniformizadora da vida local

Supri~am-se os §1º, ítens I e lI, §2º e §3º, do Art.19, do relat~

~io da Subcomissão lI-c, mantendo-se o "caput" do citado Artigo.
e regional,Pr.atendida pelo autoritarismo centralizador. E consigna

se logo na Constituição o que deva ser por ela tratado, sem delegação

JUSTIFICAÇI\Q à legislação complementar federal,que tem sido o instrumento de cas-

traç~o da au~omomia dos es~ados e municfpioa. Cada estado criar~ sua

O disciplinamento do Conselho de Ouvidores constante dos áreas metropolitanas, se lhe convier e segundo as respectivas peculi

constitucional, devendo ser remetido para a legislação ordinária ou

dispositivos cuja supressão ora é sugerIda não nos parece

complementar.

matéria
ripades,respeitada a autonomia dos municfpios obviamente, para que na

se crie uma quarta esfera de compet;ncia na estrutura federativa br~

$ileira. A ~rea metropolitana n~o pode passar de uma ~rea de interes

se especial, resultante de agregaçao de esforços para soluç~o dos

PJ FIRMO DE CASTRO

r---------- ..1.EdI'lIO/COI.lISSÃo/su.COliussio...-.,,,.------------,

t:CDMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~
~

problemas decorrentes da conurbação sobretudo. Dessa necessidade nas

cer~o os conv~nios,de que poderão participar o Estado e a Uni;o, sem

entretanto violentação da autonomia dos municfpios interessados ou a

~in9idos pelo chamado problema metropo' j+ano

Suprimam-se os Arts.12 a 17, do Relatório da Subcomissão lI-c. A participação do Estado e da União.nos termos em que posta

na proposjç~o ora apresentada, atende ~ necessidade ~:cnica de perml

JUSTIFICAÇÃO tir o tratamento diferenciado em relação aos municfpios abrangidos

A matéria tratada nos dispositivos supra-citados parece ser

da competência da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finan 

ças, para onde sugerimos a mesma seja encaminhada.

pela agregação Metropol itana, excepcionando-se a regra proibitiva de

tratamento distinto.

o disposto no § 2º do art. 20 do Anteprojeto nao passa de p~

lavras que não assentam numa Constituição nacional. O mesmo deve ser

nosO art. 22 e seu parágrafo único est~o condensados

nao faz sentido, mesmo porque o Distrito Federal n~o poderá constitu

o disposto no art. 20 em apreço. Ele j~ ~ um misto de municipio e es
tado.

parágrafos da emenda proposta.

dito do art. 21 do Anteprojeto. E o disposto no § 3º daquele art. 20

se em municfpios,para que se lhe aplique,integralmente quando acab
~
~

Deputado Nestor Duarte

0:-.. a seguinte redação ao art. 20 e seus par~grafoa do Antepr

~eto da Subcomiss~o dos Municfpioa e Regi~s:

,.."., TUTO/olUlTI'IC&ÇÃO-----------------,

,- auTOfl---------------

[J
..,..r------:::----- 'LU..IO/cO..lllio/.u.CO..I..io-------,,,....-----,

Comissão da Organização do Estado
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Não se trata evidentemente de matéria constitucional.

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o Parágrafo Onico, do Art.7º, do Relatório da Subcomis

são lI-c.

f: FIRMO DE CASTRO

r.l,---------- 'l[NA"IO/cOWI5Sio/su'CO"I'sio-~~--- ~

COMISSÃO DE ORGANlZAÇÃO DO ESTADO . I C/

~
~

e sua Capital.

2. Já se perdeu no tempo e consumou-se no pretório es

sa história da "Comarca de são Francisco" e da reivindicação per
nambucana quanto a território baiano. Tais os interesses ~riad~s
posteriormente e ao longo de quase duzentos anos que não faz sen
tido algum a pretensão •.Por semelhantes motivos, seria ~ caso, en
tão, de a Bahia reivindicar parte de Minas Gerais, grande parte
do PiauI e praticamente o Estado de Sergipe, porque tais terras
já lhe pertenceram tempos atrás. A Bahia nada quer do que não lhe
pertença já há séculos. Mas não abre mão do que possui como seu
tradicional território, berço da nacionalidade.

freserve-se, portanto, seu domínio, suprimindo-se os
dispositivos 'indicados.

- lI-B

DEPUTADO S~RGIO WERNECK

COMISSÃO DA ORGANIZA O DO ESTADO

1iJr-------------- AUTOil

ê:Constituinte NESTOR DUARTE

r---------- Pf..IMÁIUO/cou•••lo/auaeoau..,lo,-----------
COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DO ESTADO

J!:I
Modifica-o art. 39 do relatório da Subcomissão da União,

Federal e Territórios, que passa a ter a seguinte redação:

r;'1,.---------------TUTO/oluSTI'lcaçio-----------------,

Suprimam-se o Inciso 11 do art. 25, as expressões lide Sa!!

ta Cruz" no seu § 29, e o art. 32 e seus §§ do Anteprojeto da Sub
comissão dos Estados (II-b). Art. 39 Incluem-se entre os bens da união:

Distrito

I

Art. 49

Acrescente-se nas disposições transitórias e finais do Relatório
Final da Subcomissão dos Estados:

Modifica o artigo 49 do relatório da subcomissão dos Estados, que

passa a ter a seguinte redação:

I - os lagos em terrenos que lhes pertençam, assim como~uaisquer

correntes de água que neles tenham nascente e foz.

11 - •••

final!

necessária
como bens

CONSTITUINTE PAULO MACARINI

Justificação: a alteração da redação do inciso I faz-se
tendo em vista a sugestão de inclusão das águas subterrâneas

da União (art. 39, lnc~/7da Subcomissão IIa).

Art. - Fica criado o Estado do Meio Oeste, com desmembramento da área
do Estado de Minas Gerais abrangida pelos Municípios de Unaí~ __
Paracatú e Buritis, da área do Estado de Goiás abrangida pelos
Municípios de Formosa, Planaltina de Goiás, Padre, Bernardo, C~

rumbá de Goiás, Alexânia, Abadiânia, Luizãnia, Cristalina e C!
beceiras, ficando desde logo criados os Municípios de Ceilândi
Taguatinga, Brazlândia, Gama e Sobradinho da área abrangida.p~

lo Distrito Federal.
§ lº - A superfície territorial do Estado do Meio Oeste, é definida~

los limites externos dos Municípios confrontantes com os Esta

dos contíguos, que constam do caput deste artigo.

~ 11-1W.---------- .uUNolço..II.101.1o*:0IIlulo-----------r- COMISSAo DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO J 200441-1
.. V~ ,,,

11 os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu
domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limite com outros
países ou se estendam a território estrangeiro; as reservas de água
subterrânea, as linhas fluviais e lacustras nas zonas limítrofes com
outros países; as linhas oceânicas e as marítimas excluídas as já oc~

padas pelos Estados na data da promulgação desta Constituição;

Justificação: a inclusão das expressões grifadas tem por

dade definir a propriedade das águas subterrâneas.

Sem esses municípios, to~nar-se-á inviável o Estado de
Santa Cruz. Com eles; a inviabilidade é do Estado da Bahia ou do
que remanescer. E os ~unicípios do Alto Sertão baiano, do são
Francisco, assim como dà Região de Conquista não desejam obvia 
mente tornar-se satélites de Ilhéus ou Itabuna, grandes cidades
baianas sem dúvida e integ~antes de uma rica e populosa região ,
exatamente porque não têm com as mesmas quaisquer vínculos econ~

micos ou sequer históricos. E será uma violentação inominável

quebrar-lhes os vínculos tradicionalmente formados com o EStado

JUSTIFICACÃO

Duas são as proposições para' destrui-lo. A que cogita da
criação do Estado de Santa Cruz (art. 25, 11, e § 29) e a que
cuida da falácia de uma reincorporação ao Estado de Pernambuco
da parcela do território baiano que teria constituIdo a "Comar
ca de são Francisco" (art. 32 e §§). Aqu<;,la, vinda do Sul e Su
doeste, tomar-lhe-ia quase a metade do território, incluindo os
municípios do centro, leste e oeste do Estado. A outra capaçâo

viria pelo norte, estendendo-se a Noroeste, quase encontrando o

território do pretendido Estado de Santa Cruz , a oeste
Nenhuma das duas tem cabimento. Ambas, um absurdo, que s~

mente encontra motivo no propósito de destruir o tradicional Es
tado, tornando-o sem condições de subsistência.

Os municIpios do Alto Sertão b~i~no, incluIdos no terri
tório do pretendido novo estado, assim como os da região de co~
'quista, do Vale do são Francisco e do Além são Francisco, não
têm qualquer vinculação com a chamada região cacaueira em ra
zão da qual se pretende a emancipação. Estão tradicional e eco~

nomicamente ligados à Bahia e à sua Capital, a cidade do Salv~

dor. ~em mesmo o seu povoamento, nos idos coloniais, decorreu

de iniciaitivas ilheenses. Os historiadores estão aí todos para
atestar a inocorrência de "entradas" partidas' da Capitania de
são Jorge dos Ilhéus. Foram os "baianos" Garcia D'Avila, Belchior

Dias, Gabri~l Soares e Antonio Dias Adorno que devassaram esse
vasto território, galgando o planalto, vencendo as serranias e
varando os sertões através do Jequitinhonha, do Jequiriçá e do

São Francisco.'A expansão ilheense é coisa deste século, que se
deve aos sergipanos e à lavoura cacaueira, que se iniciou,aliás,
em CAnavieiras.

1. Quando porventura coubesse numa Constituição a redivisão

territorial do Brasil, nem por isso se justificaria a mutilação
do Estado da Bahia, cujo território compõe uma unidade sem des
falques há cerca de duzentos anos.
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JUS T I F I C A T I V A

Suprima-se na SeçãJ 11, do R9latório Final da Subcomissão da Unl
ão, Distrito Federal e Territórios, os artigos 26, 27, 2S, 29, 30 e 31

O artigo 25 do Relatório Final da Su~comissão da União, Distrito
Federal e Territórios passará a ter a seguinte redação:

Art. 25 - A representação judicial e a consultoria jurídica do Distri
to Federal, competem privativamente aos seus Procuradores,c~

jo ingresso na carreira depende da aprovação em concurso p~

blico de provas.

~
~

~
~

.--- PLUÁIWO!COM"liJJ/auaeolllu40 - - - - - - - - - --,f: COMISSAO DA ORGANIZAÇAo DO ESTADO

o concurso público é a forma demJcrática de assegurar igual
dade de oportunidade a todos para ingresso no serviço público.

'A contagem de pontos por "títulos· deve restringir-se a pro
gressão funcio~al e nunca para ingresso evitando-se, assim, q~e alguns
candidatos iniciem as provas com acentuada vantagem sobre os demais.

tJ CONSTITUINTE PAULO MACARINI

fUCONSTITUINTE PAULO MACARINI

r---------- 'LUÁlUO/coUll.ilJ/luaCOIl.Aio----------e: COMIssAo DA ORGANIZAÇ~O DO ESTADO

Para que toda a região geo-econom~ca de Brasília possa experimen
tar processo harmônico de desenvolvimento sócio-econômico, livre das
graves distorções atuais, é fundamental, a nosso ver, a criação do Es
tado do Meio Oeste e a manutenção do Plano Piloto de Brasília como Mu
nicípio neutro, sede do Governo Federal.

O no~o Estado será integrado pelos Municípios que compõem atual
mente a região geo-econômica do Distrito Federal.

A medida, temos convicção, solucionará muitos dos graves proble
mas enfrentados hoje pelo Distrito Federal, tornando-se um polo irradl
ador de progresso.

JUS T I F I C A T I V A

§ 29 A União Federal designará para capital prov~sor~a do Estado UM

das cidades-sedes dos Municípios, devendo a futura Assembléia
Leg~slativa do Estado do Meio Oeste, decidir sobre a Capital
definitiva.

§ 39 - A União Federal adotará todas as providências necessárias para
a instfrlação do Estado do Meio Oeste até cento e o~tenta (180)
d1as·~~ate.~a.promulgação desta Constituição.

§ 42 - Aplicàm-se à criação e instalação do Estado do Meio Oeste, n~

que couber, as normas legais que disciplinaram a divisão do
Estado de Mato Grosso, fixando-se os dispêndios financeiros a
cargo da União em número de Municípios do Estado do Meio oeste

§ 52 - O Distrito Federal delimitado pelo Plano Piloto excluídas as
áreas dos Municípios de Ceilãndia, Taguatinga, Brazlãndia, G~

ma e Sobractinh~, será sede do Governo Federal, Município Neu
tro, terá sua organização administrativa e judiciária dispo~

ta em lei complementar do Distrito Federal.

fi AUTOI!ê CONSTITUINTE PAULO MACARINI ~
~

JUS T I F I C A T I V A

A létra b, do item XIV, do Art. se,
do relatório final da Subcomissão da União, Oistrito Federal e
TErritórios, pás;ará a ter a seguinte redação:

O Território está sendo eliminado na atual constituinte. Não há
pois, razão para manter-se aqui uma seção própria.

b) - Os serviços e inistalações de energia elétrica de qJalquer natu
reza, exceto os privativos da União, o aproveitamento de energia

hidráulica de potên~ia de até 20.000 KVA e, em qualquer caso, a capta
ção de energia solar.

l!J AUTORr- CONSTITUINTE PAULO MACARINI

r:;;--------- "u:UAlQ/coM's'1.o/IuacO.,NÃO- _

~ COMISsAo DA ORGANIZACÃO DO ESTADO

~
~l

JUS T I F I C A T I V A.

A propositura objetiva tornar livre o aproveitamento da energia
hidráulica de potência reduzida de até 20.000 KVA destinada primordia1
mente ao aproveitamento industrial próprio.

A letra "q" do ítem XXI do artigo 72 do Relatório Final da Sub
comissão da União, Distrito Federal e Território, passará a ter a se
guinte redação.

q - organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal.

JUS T I F I C A T I V A

fi AUTOIl

r:CON~TITUINTE PAULO MACARINI

m puftÃ'UO/COM•••lo/luacOIlIUÃClr- COMISS~O DA ORGANIZAÇ~O DO ESTADO

~
~

A Emenda visa eliminar os territórios para, em qu~lquer circuns
tãncia, transformar em Estados, as partes desmembradas.

o item VII do artigo 10 do Relatório Final da subco~issão da Uni
ão, Distrito Federal e Territórios, passará a ter a seguinte redação:

VII - Seguridade Social.
tJ CONSTITUINTE PAULO MACARINI

'UdJllO/cOM'••iotluaçolll.lio----------

COMISS~O DA ORGANIZAÇAO 00 ESTADO

~
~

JUS T I F I C A T I V A.
r:"I--------------- TEllTot ..U.TI'ICAÇio---------------...,

A terminologia proposta está eoerente com os termos propostos na
comissão que tratou da seguridade social.

Suprimir o § 22 do artigo 12 do Relátório Final da Subcomissão
da União, Distrito Federal e Territórios.

§ 22 - Os Territórios integram a União.
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JUS T r f I C A T I V A JUS T I F I C A T I V A

1':"1 --'-0Tf.XTo/..u.Tl'IC...çio---------------~

A Emenda visa eliminar os territórios para, em' qualquer circun~

tância, transformar em Estados, aS partes desmem~radas.

L!J AUTOIII

c:CONSTITUINTE PAULO MACARINI

fi pu"u,olc:aM,,..io/auaeOIllI•• io

C:COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO

E público e notório que a existência de escolas dee~

sino superior, organizadas em diversos Municípios do hinterland br~

sileiro, vem contribuindo, decisivamente, na formação de jovens,
responsáveis pelo futuro deste País.

Em Santa Catarina, estratégicamente localizadas, exi~

tem quase vinte Fundações, prestando extraordinário serviço, pela
dedicação de seus diretores e pela abnegação de seus professores .
Mas a luta é incansável, pela falta de recursos.

Nada mais justo e certo que as Prefeituras localiz~

das na micro região administrativa da Fundação, na qual seus muní
cipes estão matriculados, contribuam decisivamente para a manute~

ção e o engradecimento destas unidades de ensino superior.
Tudo indica que, em breve, essas Fundações ampliem

suas atividades, criando escolas técnicas, notadamente de agron~

mia e veterinária, para a grande luta da emancipação econômica da
pátria, através da agricultura.

~
~

final da Subcomissão da União, Distrito Federal e
passará a ter a seguinte redação:

o artigo 37

do relatório
TErritórios,

Art. 37 - O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, no ~ra

zo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da promul
gação desta Constituição} Projeto de Lei Complementar com a nova divi
são territorial para o País.

JUS T I F I C A T I V A.

f: CONSTITUINTE PAULO MACARINI

li! PI.UÁIllo/coau.lÃo/IUlCOtll.llio

r-COMISSAO DA ORGANIZACAO DO ESTADO

EMENDA

200451·8

§ único - Qualquer cidadão é parte legítima para questionar a legit!
midade das prestações de contas nos termos da lei.

Art. - As prestações de contas do Município ficarão,' durante 60 (se~

senta) dias, anualmente, à disposição dos contribuintes para
exame e apreciação.

Acrescente-se ao Relatório Final da Subcomissão de Municípios e
Regiões.

1':"1------- T~lCTOf.lulTlP'le"çio--------- ~

CONSTITUINTE PAULO MACARINI

A realidade nacional está a exigir a criação de novos Estados p~

ra administrar os amplos espaços vazios do território nacional, com a
consequente ocupação do solo, na abertura de novas fronteiras agríco 
las, urbanas e industriais.

r\ n-=r

(lr------------- AUTOIl 11_1r:1..----~---- 'UlÚlUO/colilllllio/ava;oruNio--- ---,

_..::C:.:::O::;,:M:.:IS:::S<:.A:.:::O-'D:::.:A~O::.:R~GA~N~I~Z~AX!A~O~D~O....!E::::S~T~AD~O~ ...-J 200449·6

r;"I--------------- TIXTO/"utTl'ICAÇio---- ~ JUS T I F I C A T I V A

Acrescente-se ao Relat6rio Final da Subcomissão de Municípios e
Regiões.

Cada contribuinte será fiscal 'do seu tributo.
r\ / I
--"'C

Art. - Os gastos com o funcionalismo municipal não poderão ultrapa~

sar trinta por cento (30%) do orçamento dos Municípios.

JUS T I F I C A T I V A

tJ SE:RGIO I1J::RNJ::CK

r.r--------- PI.[H..I'IIO/coUI55Ão/suaeOul:uio---......,--------~

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~
~

A medida visa conter as despesas com O pessoal epe~

mitir investir no interesse público também os recursos municipais.
" ,,~ / I I

= Tr.:XTO/.lu$T1fICAÇÃO ~

Altera o art. 69 da Subcomissão da Un~ão, D~str~to Federal

e Terr~tórios, que passa a ter a segu~nte redação.

fi AUTORr- CONSTITUINTE PAULO MACARINI
,.IoIlLÚUO/COIIII:.ioI~IUA1o·~-------_-P: COMISSAO DA DRGANIZACAO DO ESTADO ,-

~
~

Art. 69-A união e os Estados observarão o resultado da consulta às

populações diretamente interessadas, por sistema pleb~sc!

tário, para a construção de aeroportos, pó Lo s oetrD:jUÍnucos,

usinas nucleares, depósitos de material de lixo atõm~co,ou

quaisquer empreend~mentos que prejud~quem a qualidade de

vida das comunidades ou ofereçam riscos ã v~da humana e ao'

equilibr~o ecológico.

r::T---------~-----TIXTO/.lUITI'ICAÇio----------------,

Acrescente-se ao Relatório Final da Subcomissão de Municípios

e Regiões.

Art. - E obrigatório a assistência financeira dos Municípios
entidades de ensino superior, mantidas por fundações e
ciedades de caráter filantrópico, estabelecidas em sua
cro região administrativa.

às

s~

mi

Just~ficação - retirou-se do texto deste artigo a expressão

nhidrelétrl.cas".

As usinas hidrelétricas são construidas em lugares ind~ca

dos por estudos técnicos, não podendo, portanto,serem tran~

feridas para este ou aquele ponto da corrente dágua, onde

não existe potencial hidr~co a ser aprove~tado.
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Deputado Nes t or- Dua~te['j--;;;;-;;;;;;;;c;;;;""'O,;~~;':-::::'-'d" do "':-=='ll _[
~

!> J.._~---~-------- I Ltll"~'o/cr.1J1:-:,':olo;uT C:;II:'~;O -- -------- --;::?í"- - ------ 200453-4
- Comí s s ão da OI qan í z aç ão elo Estado 11- C> J
------------ -- ------..----------- ----- ._. -----. ----

iJ-- -_._--- --------- --.-------- Tr)rO/J.J·llrl-'~;" _

11-1,..,,--------..,,--- PttN..:"'IO/cONISsÃo/suacolillS3ÃO-----__-:- , 200456-9
C~miss~o da O~9anizaç~0 do Estado~ "":"" --:::"__--J

=-- TUTO/.tU5TlfICAÇ;,O -,

EMENDR SUPRESSIVA Redijil-se assim o § 3Q do er-t., 18 do Antep~ojeto da Subco

Suprlma-se o parágrafo segundo do artig~ =~ze 00 t~Leprojet9

da subcomissão dos municípios e regiões.

miSSilO dos Municipios e Re9i~es:

A~t. 18.

JUSTIFICATIVA

Contrariamente ao que dispõe o pardgr3r: ~~ ~&uta, entendemos
que as laxas devem ser graduGcas. A nosso ver é C_2S:~O bá~_ca de jus
tiça tributária.

§ 29

§ 3º. - O mun i c Íp l o c cn popul~ç~o .aupcr-Lcr- ~: 11'JI', mi Ihü

------------;------.---------------------_. de habitantes pode~~ jnstitui~ tl'ibunal dC' Contas muni

= T[XTO/~U5f1rIC"çio----------------_,

Modifica o art. 79 e 89 do relatório da comissão da união. Distrito
Federal e TBrritór2os, que passa a ter a seguinte redação.

~ia que apenas a .. Cidades de siío Paulo e Ri o-vde Ja~ei~o poder-Lom te~

'teis ~r9~os no ~rnl'd1:o municipal. A experi;ncia ~ cubr-e , r-iui1:as copi-

Justifieaç~o
pai.

A exig~nci(l de tr;s mi Ih~es de habituntcs por-..l que uu

mun i c Íp í o pos s e criar tribunilJ de con-tos pr'~p,..io ~ dC'II~5jddi'lt IndicQ-

~
~

~Dr;PUT]\DOSeRGIO l'Ir:RNECK

_________ ,1.[N.uuo/eoNlssÃo/suacOIlt'.,'"o-"77----------,

CC=CQNISSÃO DA ORGANIZA Ão DO ESTADO LI--- C'---'

Art. 79 - compete a União:

XIV explorar. diretamente ou mediante concessão ou~ssão:

tois,a exemplo de Salvado~,quando tinha população em to~no de um mi

Ih~o de hob i t.orrtcs , mcnt i ver-em com ~)dto seus tribunois de corrta...

a -
b - os serviços públicos de energia elétr2ca em todo terr~t~

rio nacional.

11 complexidade de suas finanças j~ compo~ta a criação. Deve ser ~es-

Justificação: No "caput" do item XIV. substituiu-se o vocáb.!!
lo "a ut or i zação " por "permissão", que é o termo técnico correto.

A alteração sugerida para a letra ~. mantém com
a un2ão a competência sobre os serviços públicos de energia elétr~ca.

Art. 89 - •••

XIV -
b - suprimir
r - suprimir

Justif2cação: a supressão da letra b supraindicada. justifi
aa-se em função da alteração sugerida para a letra ~ do inciso XIV do

art. 79.
A supressão da letra E deve ocorrer uma vez que sua disposi

ção conflita com o disposto no art. 79, inciso XXI, letra ~

D ----------------- 1Cx!oIJIJ!.1 Ir lc " ';.i o - - ••__ ._-- .----

EMEI<DA ADIl IVA

No Capítulo V (cinco), seção I (um) do anteploJeto da subco
missão da União, do Distrito e Territórios adite-se o seguinte artigo,'
onde couber:

Art. - O Governador e o Vice-governador do Olstrrto rederal
serão eleitos por maioria absolula de VOtos, excluídos os em branco e
os nulos.

Parágrafo único - Caso não seja obtida maioria absoluta no
pri~eiro turno, será realizado outro, trinta dias após, na qual con- I

correrão as duas chapas mais votadas no primeiro, s~ndo eleita a que '
receber maioria de votos, excuídos os em branco e os nulos.

I~T;;;;;;;;;:-Freire _ Líde~~'o;~~~-----.------~ §
L.-.:..:__• -- _.J EMENDA

r::..J------- - ------ "LtIlAh'o/cOI.lI::;!.i~s1J..IC"!'I:':I;;O 1.__-= _--_-.~ 200455-1
. ComissDo da Organização do Estado v___________._. __.....L.

T]-----·-·------------"LX10/,Jusllrlc/l;t.t..>----- _

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA

Há um consenso generalizado no país, que deverá ser plasmado
na nova Constítuição, no sentido ae que os cargos maiorC's- do poder exe
cutivo sejam escolhidos em eleições reaiizadas em dois turnos, quando'
nenhuma chapa alcance maioria absoluta no primeiro turno. -,

-A nossa emenda busca garantir a9 povo do Dr esse dirC'i~

Deputado Nestor Dua~te

Na letra (e) doinciso XIV do artigo 7Q (sétjno) do anteproje

to da subcomissão da União, do Distrilo Federal e dos Territórios, su
prima-se a expressa0 final " ... de qualquer natureza."

JUSTIFICATIVA

Como está redigido, este artigo pode dar marsem a interpreta

ções que levem ao entendimento de que o nosso país utilizará a ener-'
9ia nuclear para fins não pacíficos. Somos terminante~ente contra es

sa possibilidade. Nesse sentido propomos a supressão das eÀpressões cau
sadoras de dúvida.

11_1r:;r-----7'---- PLtNÂllIO/cOMISSÃo/sUIlCOlI:lasio-----------, 200458-5
Comiss~o da O~9ani~ação do Estado~ ..:.__~ ..:::-__---J

=- TtXTO/,lUSTI'ICAÇio ~--,

Ao Antep~ojeto da Subeomiss~o de Municfpios e Regiões.

Suprimam-se os §§ 22 e 32 do.a~t. 12,t~ansfo~mando-se

o § Iº em ~nico.assjm como os ar1:s. 2º e 3Q,.com respectivos incisos

e pa,,_ó9~afos.
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Não e pr-ec i "O que a Const itu íç~o trute do prob fema a que os

d i e pos i-b l vos se referem .. Pura que as regioes nua passem c11~m de~-

reus geo9r~ficus e econ~mjcasr deve u mDt~rja ficar dclcgõdü ~ IC9j~

lüç~o ordin~ria. A refer;ncicl na Consti~uiç;o pode significar a cogl

tução de mais uma esfera de compet~ncias ou de mais uma entidade fe

deve ou pode ser cogitada. N~o,em sua pürtc oroanica. J~ h~ or9uni~

mac demai! perturbando u vida municipal. O impor~ün~c ~ que os exis

~en~es possam funcionar. N~o, que se criem ou~ros para competir e.

inefici;ncia.

A comuna ~ u célula políica bôsicu. E a vercunç~, a

pr i me i rü representuç~o comun i t~r i o no regi me democr~·i; i co fcderut i vp,

derutlva.

o problema metropolitano nao pode ser tratudo como o

texto propoe (§ 2~), ou sej a , em t.ermos j mperat i vos , MCSrl)O porque em

outros artigos j~ vir~7como uma possibi I idade assegurada a codo Est

do ü criüç~o de ~reüs metropo'i~as.

tI ------------.- IllTon------------_ -------

~ ConstiluInte Roberto rreire - LIder do PCB J------------------~..._-------~
~

A possibilidade de a constituiç~o estadual cogitar de

regiões de outro tipo ou de m~croregiões n;o precisa vir na Constitui

7 ---.----------.-- -------- - '(xl"/~u:;Tlnc~ .. i.tl • - ------ -------

EMENDA SUPRESSIVA

ç~o nac i ono I , mesmo porque decorre dos poderes r-e menes cerrte s dos Estu- SuprIma-se B seç~o 11 (dois) do capítulo V (cinco) do antepro
Jeto da subcomIssão da União, Distrito Federal e Territórios.

JUSTIfICATIVA

JUSTIFICATIVA

0..-------------- AUTORt Deputado Nestor Duarte l§...'""'"'r---------- PL.~HAflIO/cD.. ISSÃo/SUBI:OMlaa.io- ____, 200462-3
Comiss;;o da Organiza ;;0 dos Estados

'--_....::...:.=..:..;:..:....::..::.....::;==----":...E.C::.:.:.."..:=~~"----=-="'_"''___=:...==--____J

~------_--------_TEXTO/olUSTlflcAtio--- --,

Art.ll.

sao de ~lunicfpios e regi~es:

Redija-se assim o § 2Q do art. I I do Anteprojeto da Subcomis-

Está se formando um consenso generalizado, na Constilulrte, n
sentIdo de que sejam transformados em Estados os atu8is lerrltór:os Fe

derais do Amapá e de RoraIma, bem como de extinguir o Território cedera
de rernando de Noronha enquanlo tal, devolvendo-o • ad~ini5tração dD E_

t ado de Pernambuco. j
Por outro lado, não há propostas visando a crIação deqlnl'Ce"VOtrSa~t]

r í t ó r i os .

Sendo assim, não há sentido na perm8nência da se~ão

dos Territórios no texto constitucional.

o parecer prévio sobre as contas que o prefeito devc

emi tido pelo Tribunal de Contas ou órgão estadual ,I
sera rejeItado pela maioria abasoluta dos membros daI

Dê-se ao parágrafo segundo do artigo dezoito do anteprojeto
da subcomissão dos municípios e regiões a seguinte redação:

- • ---------- Ttlo,TO/Ju:!'iT.n: !;f':t-- ---~------__~ _

EMENDA MDDIFICATIVA

Art. .18 
prestar anualmente,

competente, somente
Câmara Municipal.

o legislativo dever8 ser prestigiado na avalIação das conlas
do executivo muniCIpal. Exigir dois terço" da Câmara Munjcipal para a

recusa de parecer prévio a essa9 contas é pratIcamente forç6-Ja a,
ompulsoriamente, aprovar as mesmas.

,---------c----,----- AUTOR---------------,l:J Deputado Nestor Dunrte

,.,,__---::-__--,.-----:-~pl,.!:N,,'11l0/CoW~sio/.u.tO"'ISsio-------------.

Comissao da Organizaçao do estado

~__- __---__------TE:XTO/"US1'lfIC...çio-------------------,

Suprimam-se o art. 19 e seus parEgrafos e incisos

do Anteprojeto da Subcomíss~o de Municfpios e Regi~es.

§ 2º. - O decreto de intervenç~o ter~ sua efic~cia pe~

dente da aprovaç~o do ~rg~o legislativo corr~spondente

e especifjcurá n ampJ itude,pruzo e condiç~cs da in~er

venç;)o, podendo nomear o interventor.

Just i f i c<.ç~o
§ 3Q

•••••••••••••••

Deva ser valorizada a funçõo du vcreunça nunic;pul. A

cr- iaç;;o de um consc Jho de ouvidores no '.:un i c fpi o ~ superfectDç~o que

importar~ em comcorr;ncia desnccess~ria com a C~mara ~~unicipal. T~do

o que se delcgur ou atribuir aos pretendidos ouvidores ~ da compct~~

cia do vereador. E o que,p~rventura,n~o for ulnda,poderz ser,

A representilç~o de interesses d l f'us cs nn c deve ser Q

tr i '.u ida a um ~rg~o que t" I. Em outra parte da Const i tu i Ç7." e que

É da tradiç~o republ icana que a intcrvenç~o se faça por

ato do Congresso como regra. Somente por cxceç~o se udmitiu cl decre~~

çao pelo Executivo, ad referendum do Congresso. Os regimes autorit~

rios trunSfQrl.laram a exceção em regra. A Nove Rep~bl i co deve r-e s t abe l

cer Q nr~tic2 delllocr:t·lca. A • t -
, u In ervenç.ao merece t,·da caut Ia Ie ao I.

No tocüntc aos municfpios,o tra~ lmento n~o deve diferir.



f:€}- _.~---_.-"I.UI;'f;IO/"CL'I'iSÃO/SUDC(ll\I~:'ÃO':::;:?"'---------'---J

Uomi !;sij.lL.Q.\'Ul.r.9.~Ilj.zqÇ'li.Q_ctO-.E.sJ:ada_~ ...
.-- "Ctt,1'o/Jt.tS'tll;.t,.çl;.r..--- .--------__ -_._--

EMENDA Supressiva

Suprima-se as letras a), g) e i) do item I (um) do pará
grafo primeiro do artigo nono do anteprojeto da subcomissão dos muni
cipios e re~iões.
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:2J---·----7ME;:;;;;-;;;;~TIVA --_lLX'."O.,"'..,;,U--------- ._--'-'l
- P.erescente-se as expressões" .. de imóveis urbanos"

depois da palavra "Desapropriações" no item IX(nove) do artigo oi
lavo do anteprojeto da subcomissão dos Estados.

JUSTIFICATIVA

da

Entendemos que as desapropriações referentes a imóveis

rurais devem ser de competência excluslva.da Unlão ,face à gravl
dade da questão agrária em nosso pais. Dai a nossa discriminação
pois ~nt~~demos que, no que se refere a desapropriações urbanas,
tanto a ~nião , como os Estados e os municipios devem ter a com-

~.petência para tanto.

JUSTlFICA1IVA

Numa sociedade como a brasileira, na qual as deficiências
debilidades e carências sociais são enorme5, seria cquivocado defJ-'
nir como de competência exclusiva dos municiplos o abastccimento dé'
água e esgotos, a iluminação pública e a atenção à saúde básica da
população.

I . Acreditamos que serviços de tal imporlância devcm ser
~ência conjunta dos mU~iciPiOS' dos Estados e da Uniüo.

... ._----_.

~~ Co;j~~l~;---R~b·;~-;;;;.~~:-;-~We~d~·-;~·;-· ----.:.J
e--c~~~~~~:d;;o;;;~;~:·~'~~u,,~~''';:';~'~·;·-----~-~Â- - ~ .~. -]~~

_________________ TC110/Ju:.llrICAç~o-- _

~~1ENDA ADITIVA

[

- -- ----AEJ~~ne.~:enA:t.de~~~e~~o--- TE,:rfJ/.ll''';Tl!IÇ~Ç~O----- _

~" o c, Q hegu1.l1:t.e Lxem a.o aJL:t.1.go o1.:tavo do al1:t.epJLo
ezo da óUbc.om1.6hiio da Un1.iío ~ dOhVF e :t.e.JoL1..t.ÕJ<.1.oh. dalldo-.f.lte a devLdo.'

J lJmeJ<.açiío.

AJ<.:t.. gq •••

Inclua-se onde couber o segujnte artigo: l:t.em - pJLOVeJl o abaM:.ee1.mell:t.o de. iígua po.tável e ehg.o:t.c-t. ha

Art. - Os Estados, mediante lei ~crrn12Menl2r, POdPI30 ~Elabcl

lecer Regiões m8tropolitanas e Aglol'lcraçãoes Urbanas, consti.tufo~s po;1

-agrupamentos de municipios, para orqen i zação , pl ar.ej an-ent o , progJ auaç ão 1
adminj$~ração e execução d8 funções pdbliccs de irlle!psse Co~Ula. I

§ 12 - Lei complementar nacional definirá os .tllérjos bási
cos para o estabelecimento de Regiões Metropol t t.anas e AgIOlrerr; ãoe s U~

banas.

.rusrr FI CATrIlA

Em um palh c.omo o 11O"hOI eom a" c.aJLêlle1.a& 1'0'<. .tOdOh eOl1ltec.1.
ah I o o.bM:t.ee1.mel1:t.o de água po:t.ável e Oh heJ<.v1.çoó halt1.:t.áJL1.oh devem &iii
eve,t c. omUlI' doó mUI11.elp1.oó I do s uI fó:t.adoh e da lllt1.iío.

t e.h:te o h elt:t.1.do da 11Oh'ha emeltda.

critérios básic05 necessários, menciona-I
municípios interessados poderão solici

seu estabelec5wento COI'lO Região ~elropo-

Er----------------~-TCXõO/JU$llfIC:'~Ã~----'-------:"""-----

- EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao item 111 (três) do parágrafo primelro do artigo de
zenove do anteprojeto da subcomissão dos muniC'ípios e regiõcs a reda
ção seguinte:

§ 22 - Atendidos os
dos no parágrafo anterior, os
tar à Assemblpéia Legislativa

litana ou Aglomeração Urbana.
JUSTIFICATIVA
A nossa emenda procura disciplinar o estabelccimento de Regi

ões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas, deflnindO quc lei complel'len:
tar firmará os critérios de seu estabelecimento. Os mu~icípics, por
seu turno, poderão solicitar à Assembléia Legislativa o seu estabelecfu
mento com Região metropolitana ou Aglomeração Urbana.

,"UiOfl "'-'J
~nstituinte Roberto Freire LiQQr_D~~~ _

tJ ----~----- f'\,.(.U"l\\O/COUI'::.:-;;O/SU&C,,","":':-;C l[ --]
Com~~ão da Organização do Estado .J!"~--------

~
~

~
,~

Art. 19 ..
§ 12 ..•.

111- receber queixas da comunidade a respelto do funcionamento
da adrninistração mun i c i peI e de:.qualquer insÍ:ituiçãO, pública ou pr íva
da, e encaminhá-las aos órgãos competentes, providenciando, quando for
o caso, as medldas de apuração devidas.

a esse Con5elho, am
cumprlr a sua mis-

iJ----;:;,;;;~~",~-,""""".•"~.- -- ---.-----.-, ---- -- - -----'--l
Suprima-se o ítem 11 (dois) do artigo quatorze do anteproJeto,

da subcomissão dos municípios e regiões. I
JUS1IFICATIVA
No nosso entender deve ser competênCia exclusiva da União a

institulção de impostos sobre a propriedade terr:tDrlsl rural:

JUSTIFICATIVA

o anteprojeto da subcomissão dos municipios e regJoes contem

a proposta de ~riação, nos municipios, de um conseJllo de Ouvidores
Trata-se de proposta que vem no sentido de democratiLar o conLrole
das atividades reallzadas nos municípios.

;A nossa proposta dá malores at~ibuições

pliando-Ihe a competência para que melhor possa
são de ouvir a~ queixas dos munlcípes.
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~~onstit~inte Roberto Freire ~ 8
lil ------~-.--- ''''.,."".,,'''''1'1'"'··...·, -----------] =~

C3mis~~~_~a Or~anização do Estado

-----.uTOO-----]·8
"Lt.N"'UIj'Ce"IISsio/SU'CO"'''~'1'-I'"------ --'. =

CmISSÃO I:E ORGANIZAÇÃO CO ESTACO

L- CUNHA BUENO

~c--------------- TtxTOIJUSTlflCAtio,--- _------_._-~______ ~ .__ nxTOJ..tuSTlUrtçtc.----_

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o Parágrafo segundo do artigo oi lavo do pnteproJelo da
subcomissão dos Estdos.

Suprimam-se os artigos 12 a 17, correspondentes à secção IIl,
do Capítulo 111, do Anteprojeto da Subcomissão dos Municipios e Re
giões.

JUSTIFICATIVA

JUSlIFlCATIFA
Os artigos 14 a 17 mencionados tra~am do Sistema Tributário

do Município.

A legislação penal , como, de resto, toda a codif:cação do orde
namento JuríQico devem ser da competência exclusivó da União.

[~ Constituinte Rober.to Fre'j';e~ .~ 8
~'-----'--- rL[f1Ã'IIO/COI.!IS!>Ão/suoJCc.lm:/O·-~'_______ =:
L-Comisssão d.a Organi_~são do Eslad~ C-- J

O Sistema Tributário do país deve constituir um todo, organi·
camente estruturado, compreendendo os tributos da União, dos Estados
e dos Municípios,. tal como o proposto pela Subcomissão de Tributos.

Além disso, no mesmo Sistema, devem 'ser inseridas as partici
pações no produto da arrecadação de impostos decretados por outros
entes públicos.

Os artigos, cuja supressão se propõe, regulam apenas em par-_ I
te a matéria, sendo assim, inconveniente sua manutenção.

------------ nXTo/.lU:il"ICt.;;'t1~ • ~.-;.---

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

__________--'- .UTOR--------------

EMENDA SUBSTITUTIVA - Ao Capítulo r; (arts. 2 9, 39 e 4 2 ) do

Anteprojeto da Subcomissão 'dos Muni
cípios e Regiões.

§ 32 _ A modificação ou supressão de território de Estado
regionalizado dependerá de prévia autorização e posterior homologa
ção de todos os Estados da Região.

Região.

Art. 12 - As Regiões geo-econômicas integram o sistema fe
derativo, fic~ndo institucionalizava a autgnomia regional.

§ 12 _ Lei Complementar regulará a criação e a organização
das Regiões, constituídas por Estadmlimítrofcs, cujos territórios,
no todo ou em parte,pertençam ao mesmo complexo geo-econômico.

§ 29 _ ~s Regiões de desenvolvimento retardado serão atri
buídos pela União reçursos técnicos e financeiros destinados a melh~

ria de suas condições econômicas e sociais, conforme determinado em
planos regionais legalmente aprovados.

Art. 29 - As Regiões menos desenvolvidas serão providas de
entidades organizadas para planejar, coordenar e fiscalizar a exec~

ção de programas e projetos destinados a promover os seus desenvol

vimentos.

§ 19 - Dos órgãos colegiados das entidades regionais parti
ciparão a UnidO e, majoritariamente, os Estados Que as compõem.

I

§ 29 _ O Estado Federado não poderá pertencer a ma í s de uma

_______________ Tl:lJ:TO/,JUSllFICAt;ÃO-----------------,

________ fltNAn.o/couISSÃo/su&cblm:sio----------....,

~OMISSAO DA ORGANIZACAO DO ESTADO

prnEPüTnDO ALUíZIO CAMPOS

~
~

Acrescentar o seguinte ítem xxII (vinte e'dois} ao artigo sétImo do
anteprojeto da subcomissão da União', Distrito FedeIól e Território~

Todos sabemos da importância da questão a9I~ria PIO nosso
país, bem como, dos graves conflitos dela originados.

Entcndemos que devido à Importância referida, os impos
tos sobre a proprl~dade territorial rural dcvem ser da compet&ncia
exclusiva da União .

Por outro lado, a divisão da reccita auferida deve priv!
legiar os municípios e os Estados.

Tem este sentido a emenda ora apresentada.

ARt. 79

XXII - instituir impostos: sobre a prnp r í edade territorial
rural, cuja receita será assim distribuída:

20% para a União
30% para os Estados
50% para os municípios.

~onstitUinte Roberto Freire
:..=-'-=..::.::..::..::....._--------~p--- ~--- PL[";'r.lO/COUlssro/stJõlCtil"~SÃO '__:::--I

Comissão da organização do Estado JJ-{4_---1
r.1----------------- l.cTio/,JuStlrlc~ç~o

E~lENDA ADITIVA
JUSTIFICAÇAD

T9das as repúblicas que se instauraram no Brasil desde
1889 têm sido assinaladas por um funcionamento irregular e defei~u~

so da modalidade do Estado. A crise do sistema federativo é a mais
antiga de nossa história.

A partir da monarquia, o p~ís nunca de~xou de ser na re~

lidade um Estado Unitário, forma que nos asfixiou durante todo o im
pério e que sensivelmente não se modificou com o advento do regime
republicano, sem embargo da Constituição de bases federais promulg~

.da 'em 1891. O Brasil tem pago alto tributo a instituições central i
zadoras, contrárias à índole de um modelo federativo que nunca lo 
gramos estabelecer na pureza, harmonia e legitimidáde de suas linhas
essenciais.

Acrescentar, no ánleprojeto da subcomissão da Vnião, do
Distrito Federal e Territórios, ~ segUInte letra s (essc), ao í
tem XV (quinze) do artigo oitavo.:

-1
Art. 89 - • • • • •

XV - •••••

s - Desapropriações de imóveis urbanos.

JUSTIFICATIVA

Se é corr~to que as desaproprIações rurais sejam de compe
tência exclusiva da União, até mesmo pela explosividade dos ~onfli

tos vinculados à questão agrária, no caso das desapropriações em á
re~'~rbana as desapropripções devem ~er da competência comum da U
nião, dos Estados e dos municipios.

E nesse sentido que apresentamos a emenda acima.

'Um~ Nação como a nossa não pode, todavia, ~~g~r-se

outro tipo de Qrganização que não seja a do pacto federativo.
a lição que nos ministram quantos estudaram o assunto e sobre

. refletiram, como Ruy Barbosa e Nabucr.

por
Esta
ele
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Observamos que tudo caminhou para a renovação em matéria
constitucional, a contar da primeira Carta Republicana, menos a té~

nica federativa por nós adotada. Continua sendo a mesma do século
passado, de inspiração rigorosamente norteamericana, da qual fôra
aliás, fiel traslado. Durante cerca de cem anos, ficamos atados à

dualidade União-Estado membro, sem introduzirmos nenhum mecanismo
renovador das estruturas federativas. O resultado histórico tem si
do este, e não poderia ser outro: a corrosão do sistema, uma vez que

naquele binômio só a União é expressão real de poder. A autonomia dos
Estados membros se converteu em ficção constitucional. Não será uni
camente comumareforma tributária que se poderá alterar esse quadro,
como muitos apregoam.

JUSTIFICI'.TJVI'.

É notória' 2 IT.orosic1eàe do Judiciário.

Portanto uma preckpitõçào imaginar çue dentro àe dois (2)
anos todas as questões relat~va~ à cantE~taç?O de lim1tes pn

tre os estados estejam resolvidas. Isto seria, no final das

contas, uma maneira côrnoà~ de oecl?rer rEsolvl~0S O~ C~~05

não-reE"olv~dos há mais de uri f"éculo, à n.ene í r e di=: come r ca

do são FranC2SCO entre B~hia e Pernambuco e 2 Questão ~e M?~

tena entre r-1~nê's Gerzis e Espírito S?nto.,. por f').f'r.Jpl0, pe r e

desagr~do dos preJudicados e SUspf2çõen àp 1~~~t1w20~C~ So

bre O~ venc~dores.

I
i

·1
1
li

r.:-r---------------- 'rEKTo/./uSTtf"rc:At;Ão---- ---,

JUSTIFICAÇ1\O

de janeiro de 1989.

Subcomis-

~
~

vice-governador,Art ..• As eleições para governador,

Parágrafo único : D governador, o vice-governador, os

Deputados Estaduais e o Senador menos votado, terminarão seus I

mandatos com os dos demais eleitos a 15 de novembro de 1986.

Art. 52 Os Estados participarão da administra
ção dos órgãos federais de desenvolvimento regional,
mediante a designação da metade dos membros do colegiã
do deliberativo superior de cada entidade, nos termos
estabelecidos em lei.

Ao serem resgatados os Conselhos Regionais, deve-se
também. para melhor assegurar a participação dos Estados em cada
órgão federal de atuação regional. introduzir a participação dos
estados-membros nOS colegiados deliberativos de cada entidade.

Senador e Assembléia Legislativa dos novos Estados de Roraima e

Amapá, far-se-ão por sufrágio universal, direto e secreto, no

dia 15 de novembro de 1988, tomando posse os eleitos no dia 1Q

A disposição é semelhante e tem o mesmo objetivo do
contido no art. 126 do anteprojeto· da Comissão Provisória de Estu-·
dos constitucionais, notabilizada "Comissão Affonso Arinos."

cer a redação do anteproJeto elaborado pelo relator da
são o-

A presente emenda fundàmenta-se no pressuposto do aCO
lhimento de outra emenda de nossa autoria e que visa a restabele-

Acrescente-se ao Capítulo 11 do Anteprojeto ~provado

pela Subcomissão dos Municípios e regiões o artigo seguinte:

Ir - COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
r;-r---------- I"Ld,.AFItO/c:ONISsio/suac:oMlssio--- -,

t? Constituinte JORGE ARBAGE

Faz-se necessário recorrer também a inovações malS ousadas.
Dentre estas, 'aquela que nossa Emenda propõe, ao estabelecer um esta
tuto para as Regiões, ao institucionalizá-las pollticamente, em re 
conhecimento a uma nova realidade, ao dotá-las enfim, de autonomIa ,
a exemplo do que já se fez com os Municípios, por via constitucional.

A medida projetada em bases constitucionais cria um quadro
descentralizador que fortalece o ~oder e a ação dosEstádos membros,
dotando-os agora de outra esfera, onde poderão congregar, com mais
eficácia, em face do Poder Central, puas forças dispersas.

O Nordeste, apoiado na SUDENE, demonstra que o país se acha
maduro para a terceira autonomia federativa - a das Regiõe~, tão pe~

SUaslvamente propugnada por juristas como Paulo Bonavides, precursor
da idéia, ou por economistas, como Celso Furtado.

O mais importante, porém, é que a necessidade de instituclo
nalizar a Região no contexto do sistema federativo vem sendo compreen
dida e recebendo crescente apoio em todos os quadrantes do país. E
essa concientização capacitará as sociedades das áreas subdescnvolvl
das a se organizarem politicamente para formular os próprios planos
e propostas e conseguir executá-los.

Não podemos, pois, perder a oportunidade de constituciona
lizar as Regiões.

O faccioso argumento de que a regionalização estimula O
separatismo e só se compatibiliza com o Estado Unitário, é inteira
mente velhaco; na verdade, ela é muito mais ajustável à Federação ,
que sempre representou as estruturas autônomas das províncias e mu
nicípios.

Nas Nações onde surgem episodicamente movimentos sep~

ratistas, como na zf t á Lí a e na Espanha, a sua causa não é o estatuto da

autonomia. As escaramuças provêm de outros fatores raciais, culiu 
rais e econômicos; e nunca conseguiram mudar a unidade política na
cional.

No Brasil, essa impossibilidade ainda é mais evidente
à medida em que o processo economlCO estreita o relacionamento en 
tre as populações das diversas áreas do país.

Estamos certos de que a autonomia regional cada vez
mais contribuirá para a elevação do nível de educação e, consequen
temc',te , de cidadania das Regiões de desenvolvimenio retardado. O
povo cidadanizado participará com maior determinação e segurança do
solucionamento racional dos seus problemas.

Precisamos regionalizar exatamente para que a Nação se
desenvolva sem desequilibrios injustos, cada uma da6Regiões organi
zando-se para prosperar com características próprias, mas como ex 
pressão da vontade nacional.

CUNHA BUENO
0-------------- ... "TOItr

EMENDA

Ficam elimina<1os o art. 29 e rE-Fpecti-
vos parágrafos. II

~ deplorável a situação político-institucional ,dos

Territórios Federais. O governador, principal mandatário dos

Territórios, não tem mandato eletivo, o que constrange e repr~

senta sério "capitis diminutio" para a alta autoridade de que

est6 investido •.
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~ impor~nte e inadiável a institucionalização dos n~

vos Estados, para que logo possam assumir sua co~figuração defl

nitiva. Daí justificar-se a eleição do governador, do vice-Go _

vernador, dos três senadores e da Assembléia Legislativa Estadu

aI, no próximo ano, pondo um fim à situação indefinida e instá

vel das Admin~strações Territoriais, com prejuízos sérios para

nistração fed~ral, direta ou indire~á, somente poderá
ser executado em região de desenvolvimento após aprovã
ç~o do resp~ctivo Conselho Reg~onal.

o seu desenvolvimento, para a paz social, para o bem estar

população.

da JUS T I F I C A ç Ã O

A presente emenda objetiva restaurar a redação final
proposta pelo relator da Subcomissão dos Municfpios e Regiões, a

qual, sem dúvida alguma, tem maior alcance e representa um avanço
bem maior do que a aprovada.

r=T TUtO/oJUSTlP'ICAÇio------ ---,

CONSTITUINTE JORGE ARBAGE

11 - Comissão da Organização do Estado

Com e~ito, a redação atual descaracterizou o Conse
lho Regional, transformando-o num mero Conselho Deliberativo de

cada Superintendência Regional de Desenvolvimento que, em verda
de, é apenas um dos órgãos federais de atuação nas Regiões.

~
~

r---------- PL~H"1'I10/CONISs;;o/sueco..ls'ÃO------___:;:_---

l:

Os parágrafos 1", 2", 3" e 4" do art. 2. do anteproJe
to da Subcomissão dos Municípios e Regiões passa a compor um art.

3", renumerando-se os arti~os subseqüentes:

Conforme bem salientou o douto relator da Subcomi~são

dos Muniéfpios e Regiões, ao apreciar a emenda n" 2C 0034-6, de
autoria do Constituinte WALDECIR ORNELLAS e que terminoú prevale
cendo na subcomissão:

"Art. 3" Cada Região terá um Conselho Regio
nal, composto por representantes dos Estados abrangi
dos e, em 19ual número, da União, todos escolhidos na

forma prev~sta em le~ complem~ntar nacional, ao qual
compete:

I - aprovar os planos regionais de desenvolv~

mento;

"A pr~posta de "anteprojeto é, ao efetivar o
.recónhecimento constituc~onal das Regiões de Desenvol

vimento, o fortalecimento dos Estados, tornando-os efã

tivamente aparelhados para influir, de modo global, na
polftica de desenvolvimento da Região e, portaAt~', em
todos os planos, programas e projetos nacionais que

visem ou influam o espaço regional.

inovadora e avançada do anteprojeto - foi concebido cQ

mo um órgão acima dos ~onselhos das agências ou entidã
des federais de desenvolvimento regional (sejam su
perintedências como, por exemplo, SUDAM; SUDENE; SUDE
PE e SUDHEVEA, sejam instituições financeiras, sejam

institutos espe~fficos como o IBDF).

11 - estabelecer programas regionais de educa

ção, saúde pública, transporte e habita
ção;

III - compatibilizar seus planos e programas

aos nacionais aprovados por lei federal;

O Conselho Regional - e isso é uma p~oposta

IV - aprovar normas gerais para a criação de
beneffcios fiscais no interesse da Região;

v - adotar, em conjunto com 05 Estados e Mun~

cfpios, medidas que se façam necessa-

rias em,caso de calamidade pública;

Nos conselhos deliberativos dessas entidades
existirá a representação efetiva dos Estados, conforme
propõe ~ anteprojeto no seu art. 4~, adotando, aliás,

o granJe número de sugestões que foram feitas nesse

sentido.

VI - fixar diretrizes para a proteção do meio

ambiente regional;

VII - definir critérios para elaboração de pla

nos de reforma agrária regional e util~

zação dos recursos naturais.

O Conselho Regional, porém, está acima dos

Conselhos deliberativos das agências e instituições
regionais de desenvolvimento. i uma conquista regio

nal proposta pelo anteprojeto, no sentido de harmoni
zar todas as intervenções que se façam, com a finalidã

de de desenvolver no espaço regional."

Regio
gestão

§ 3 2 Ressalvada a hipótese de acordo ou con

vênio celebrado com o Estado em que for realizada a

obra, qualquer programa ou projeto de investimento em
'infra-estrutura , de responsab~lidade de órgão da admi-

§ 1" Os planos regionais terão em conta a

distribuição 'da população, suas atividades, a existên
cia de recursos e as potencialidades de cada área e
subárea do território nacional, obj~tivando adequado
ordenamento territorial, COm vistas à correção dos d~

sequilfbrios inter e intra-regionais existentes.

§ 2" Lei complementar nacional disporá

bre a aprovação e a aplicação, pelos Estados
grantes da Região, das deliberações do Conselho

nal, bem como sobre a criação, organização e

dos Fundos Regionais de Desenvolvimento.

so

inte-

O Conselho Regional, ·se for mantida a redação aprova

da, resulta amesquinhado. Será apenas um Conselho Deliberativo da
SUDAM, SUDENE ou SUDEPE. Não'poderá, em conseqüência, elaborar

planos e programas que vinculem os Bancos federais de atuação re
gional como, por exemplo, BASA ou Banco do Nordeste. E, muito me

nos, estabelecer normas para a Região que sejam cumpridas por
outros órgãos da Administraç~o Federa~, verbi grati , a SUDEPE

a SUDHEVEA e o IBDF, o que, indubitavelmente, poderá acarretar

a dispersão e a falta de harmonia que se pretende no desenvolvi
mento regional.

" Note-se, ademais, que na emenda ora proposta a repre
sentação dos Estados pode ser exercida pelo próprio Governador

objetivo que parece ter sido o perseguido na redação aprovada na

subcomissão.



=---- TIUTOIJU5TI'ICAc:io -,

l\ditar 9-0 artigo 89 mais.um Item.

- =iSllP considerados os seus aspectos sociais e econânioos.

• JUSTIFICATIVA

o turiSllP, caro atividade fundarrenta1Jrente econânica e can intensa repercussãc

social, deve ser II'Orrnatizado, em seus aspectos gerais, pela União, e de farwa

supl.emantar, pelos Estados.
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atravessar uma rua. v.9. Barra Mansa e Volta Redonda. no Estado do
Rio de Janeiro. ° d í s l at e , "data ven í a'", avulta quando se obs erv'â
que a atuação do Vereador não se circunscreve às lindes do seu

lmunicípiO. levando-o muitas vezes a participar de mOVlmentos.
reivindicações e manifestações até na Capital do Estado I' mesmo no
Distrito Federal.

CUNHA RllF:NO

COMlssKo DA ORGANIZAÇ~O DO ESTADO

1':'1,.--------------- fUTO/olUlfIP'CaçÃo---------------

EMENDA

",.,. TUToJ.lU5TI'ICAÇio _

--~

P1.U""IO/COWI5Si O/ &UI CO. '5siO- - - - - - - - - - J

tJ lXMIbl:lllO II' / StJBCXMrSS}\Q rr - b .

~.

~

Inclua-se, oomo Art. 9 2 , no anteprojeto

da Subcomissão lI-a:

"Art. 92: Os governos da União, dos Es

tados e dos Municípios não poderão dispender mais de 50%

de suas respectivas receitas com pessoal e seus reflexos,

excluídas as venõas de pa~rimônio e ernprésti~os.

(J NOEL DE CARVALHO

SUprina-se o art. 27.

JUSTIFICATIVA

Não nos perece recarendável. excluir, hoje, a ilha de Fernando de Nc)JXlnha, da

esfera da União, titulada que está cem:> territ&J.o.

O que acreditanos necessârto, é o seu llrediato aproveitaIoonto, em todas as

suas potencialidades, quer caro centro de apoio e navegação, queroaro centro

de turisno internacional ( pera o que aliás, possui indiscutIvel vocação ha~

ral).
___________. ------~----------..,J

la"'LlNÂI'UO/eONls:liO/SUICOMI5dO- - - - - - - - - - -

J
200480-1
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=~-- tEUolJU3TIFlC

A
çi o . ,

Emend~<!.i.!i cati '0!

Art. S? inciso II • Imunidade e f nv r o l ab t l f d ad s do mandato
dos Vereadores.

JUSTIFICATIVA

Não hã porque restringir ao âmbito municipal as imunldad~s
dos ed í s qua, a rigor. estão muito mais sujeitos às pressões e
ameaças. correndo maiores riscos dada a sua atuação em meio da
comunidade municipal. expostos diretamente às paixões e interesses
locais. Pena é que não pudéssemos dispor. em tão curto prazo. de
ll'vantampnto estatístico rel ativo aos atentados de toda ordem. indo
até o assassinato. que tem sido praticado contra Vereadores em
todo o t er r í t õr t o nacional.

Coerentes com nossa Proposta ã Constltuinte. que tomou o
númer~~~ - no spntido de atribuir-lhes todas as imunldades e
9arantias que protpgem o exercício dos mandatos dos Deputados
Federais e Es t adu a r s e Senadores - propomos seja s upr um c e do
artigo 6? inciso Ll , a c o nt r ad r t õ r í e expressão "no t e r r t t õ r i o do
Município".

Contraditória. discriminatória e lnlqua. porqup ao mesmo
tempo em que se reconhece deva o Vereador ser preservado no âmbito
de spu munlcípio. deixa-o pxposto logo quI' transposta a divlsa do
lJ\·psmo. o qu e pode dar-se. em certos casos. apenas com o fato de

Parágrafo Único: As eI'lpresas estaté"is,

que não tenhaM receita própria, terão seus funcionl:rios
computados no cálculo da Administração Dirpta.

JUSTIFICl'.TIVA

Prpci~c::nlOS coihir os abusos ne contrê'ta

ç~o C\t?' .. fu.ncioI16rio~ p\;blj,cos, seja pela lJ-dministr;'çào Di

reta ou J)eles f*rpsas estata-iR.

Assistir.los h.oje à inchação dos quadz-os

de pessoal e à qu.. "" totilJ. r ..lta de control.. e fiscaliza

ção das ~mpr~s~~ estatai~, por parte do E~ecutivn, com gr~

ves rrfl~~05 De situ~ção ecoP0mico-fin~nceira do país,

principalment~ o agrBvamonto do déficit púhlico ~ do pro

c~sso inf)~c~onÁrio.

TtxTO/.Ju"IrICAÇÃO-----------------.,

Emenda Aditiva

Art. 9? § l~. l. 1

1) policia municipal. através da criação e organização de
guarda mum c t p al ,

JUSTlFI CATl VA

Se hã problpma que preocupe hoje a SOCiedade brasilpira esse
é. sem dúvida. o da segurança pública •. Nos grandes centros urbanos
a população vive sob a constante ameaça da violência. uma vez que O
policiamento estadual não tem assegurado aquel e mínimo de
.ranquilidade a que todos ternos direito, como seres humanos e
contribuintes.

A urna série de crimes em determinada comunidade. segue-se o
espetáculo. jã cansativo para os nossos concldadãos. da mobilização
e concentração de recursos policiais até que o clamor popular
desapareça. Passados alguns dias o aparato pol r c i al vai para outros
lugares. e a popul ação volta a ficar a à mercê dos mar q í n ar s de
todo o tipo.
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As comunidades muniçip,is precisam ter uma policia que nelas
permaneça. que tenha compromisso com elas. nelas recrutada e. pois.
conhecedora dos seus probl emas de segurança. Grandes cidades como
o Rio de Janeiro conheceram a guarda municipal e at ê hoje. ali. se'
deplora a sua extinç30. com o desaparecimento ,do "guarda do
quarteir30". que conhecia os moradores. interpelava os estranhos.
zel ava pel as praças e logadouros públ t eos , .

Ainda há pouco. '~as ú,ltimas eleições. as plataformas dos
candidatos. de todos eles. sem exc eç ão , refletiam este anseio
popular ao prometerpm dar prioridade ao problema da segurança. Em
S30 Paulo o atual Prefeito incluiu a criação da guarda municipal
~omo um dos principais compromissos de seu programa de governo.

esta sobrepor-se a tal autonomia. obrigando os municlplOS por ela
abrangi\!-f}s a submeter-se à sua autoritas1 Ignorar es t e fato
basilar. que não P mera hip6tese tp6rica. ou exerclcio Intelectual.
porém. ao contrário. um fato concreto que essa experiªncla do
G~ande Rio estl a demonstrar. sprá Incorrermos em'erro gritante.
contribuindo para aumentar o capitulo do que constitUCIonalista
emªrito como Alcino Pinto Falcão chama de "fantasias
constitucionais".

Ao__ ]~slador. s',lbretudo ao legislador constituinte. não é
dado deixar o terreno dl realidade de ,uma experiªncia vivida.
concreta e palpável. para entregar-se a devaneios e especul açõ'es de
gabinete.

Algo precisa ser feito em prol da segurança dos m~niclpiós. e
nada melhor do que um corpo por eles instituldo. em função das
p.eculiaridades sociais. econômicas e geográficas de cada município
@por isso mesmo comprometido com a comunidade local.

j st ando , ademais. no presente momento. empenhados num
histórico esforço para restaurar a nossa Fed er aç ão , estarl amos
incorrendo em grave contradição se permitlssemos que os Estados
organizassem as guardas municipais. como pretende o Anteprojeto da
Subcomiss30 dos Estados em seu artigo 7? inciso 111. cuja
supressão. ali~s. propusemos em outra emenda.

Com
fort al ece
Sl'gurança.

isto a aut.onomia municipal se realiza. a
e a vida dos municlpios adquire mais
U0.,.erecárl a no Brasil de hoje.

"UTOII:--------------

Federaç30' se
um fator de

Se há. neste pais, anseio comum às coletividades municipais
que compõem o vasto tecido sócio-polltico brasileiro. esse é. sem
dúvida. o da recuperação da autonomi a municJ..p~. jugul ada por 'um
processo de crescente e autoritária centralização do poder, que
culminou no regime ditatorial militar. Todos os homens públICOS,
cientistas políticos e juristas reconhecem. à unanImidade. que a
Federaç30 tornou-se palavra morta. com os Estados e Municlpios
despojados _ ~raticamente da autonomia indispensável ao seu
desenvolvimento econõmico e soci el , transferida para o poder
central e sua tecnoburocrac1 a pretenciosa e arrogante. Não se
trata de questão formal. da preservação. em suma, de um mod.!!2, (o
federal) mas. antes de tudo. do respeito a um mecanismo essencial i
a nossa concepção'do Estado democrático.

Contrariar tal anseio insistindo em violentar a autonomia
municipal. de cima para baixo. sem consultar as comunidades
~unicipais. impondo-lhes entidade estranha às tr~dições histórIcas
brasileiras. será persistir no erro. comprometendo esta
Constituinte perante a Nação. A Região Metropolitana do Rio de
Janeiro. para citar apenas um exemplo. ai está. a existir apenas no
papel. ficção legal irremediavelmente rejeitada pela r eal r dade ,

_--------------TEXTO/JUllfIrlCACio---------------,

SUprimir no artigo 38, a exp~são: "no qual aplicarão anua1lrente recursos da

a:dern de 0,005 % da receita federal".

Nosso pensamento. forjado na experiência sofrida do dia a dia
de cinco anos de exercício do cargo de Prefeito Municipal de
Rezende. está Sintonizado com o anseio da autonomia municipal.
compromisso maior que nos trouxe a esta Constituinte e do qual não
deser t ar-emo s ,

JUSTIFICATIVA

Emenda Supressiva
~--------------TfJlTOI.:U5TlfICAÇio----------------,

JUSTlFlCATl VA

Ao mesmo tempo seri a absurdo negar as !!!umerável s __v_antage~
do consorciamento de municlpios situados numa mesma região
geo-econõmica. para enfrentar problemas comuns. que extrapassem
suas forças isoladamente. ou que só possam ser eficazmente
solucionados mediante ação concprtada.

Razão por que a nova Constituição hã de possib~litar-lhps

consorciarem-se. na forma e extensão que. lIvre e espontaneamente
entenderem, para equacionar esses probl emas e. através de pl anos e
programas comuns, dar-lhes as soluções que melhor atenderem a seus
interesses locais.

Trata-se. portant-o. de uma f acu l dade que os municlpios
poderão exercer - até por decisão pleblcitárla - sem quP se lhes
tmponh a , por legisl ação editada em esferas estranhas. ao . ãmbito
mun í c fp al , determi nada instituição (a Região Metropol itana) que não
funciona para nossa realidade. Compete ao Poder Público estadual,
isto sim, tão somente procurar estimul ar tai s consorci amentos de
municipios como forma organizacional temporária. simplificada e
democrática capaz de habilitá-los a uma atuação conjunta ou
integrada. perante aq~ele e face ã Unlão. O que passar dISSO será
inadmisslvel intervenção. fonte de conflitos institucionais. foco
de desarmonia e. com certeza. motivo de desperdlcios e frustrações.
O município braSIleiro aspira maior autonomia. o direito. em suma,
de utilizar em seu beneficio as riquezas que produz. nos projetos
que eleger prioritariamente em função das decisões de sua
comunidade, através de processos democráticos.

.'-'

...

PELA AUTONOMIA MUNICIPAL E CONTRA A REGI~O METROPOLITANA

Suprima-se.o Capitulo IV do Anteprojeto do R~ator.

A boa técnica de nonnatividade constituciooal, não rec::arerrla a inclusão expres-'

sa de porcentagens pre-- fixadas.

Trata-se de matéria de lei ccnplemsntar ou adiciooal.
L --:.. ·

A idéia da Região Metropolitana. como pessoa de direito
público supra municipal. é atentatóri a da autonomi a. dos municípios.
A experlªncia de mais de dez anos em nosso pais. revelou sua
inviabilidade polltica e econômica. como o demonstr~ a Regi30
Metropolitana do Grande Rio. que não conseguiu afirmár-se e
institucionalizar-se a ponto de exercer real autoridade sobre os
municfplos que a integram. tornando efetivas as suas decisões.

Por isso que votamos pela supressão. no anteprojeto. dessa
entidade esdrúxul a em nossa tradição cons t i t uc t onel , Já rejeltadõ
pela realidade brasileira como "corpo estranho". e abraçamos a
solução flexível e democrática. que parte da crença nos municlpios
como pessoas de direito públICO autônomas e historicament(
amadurecidas parauma ação concertada. solidária e eficaz.

A condiç30 jurídica e histórica do municlpio brasileiro.
alinhado em nossas diversas t cns t t tu t çõvs como~a política. a
par da União e dos Estados-membros. e • poi s , dotado de aut ononn a •
poder de auto-organizar-se e auto-governar-se - é o principal fat~r

impeditivo do surgimento da Regi30 Metropolitana. Como poderIa

Consorciados do modo que melhor lhes convier empresa
pública. ~r exemplo. de duração temporãri a e direção col egi al - os
munlciplos unirão suas forças e grangearão recursos adicionais
mercé de maior peso polltico ante as agªncias estaduais e federais
de desenvolvimento. Sem tutelas ou ingerências.
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OEP~TAOO MAURICIO NASSER I§- ~- .1 .. dlllro/coN.SSÃO/.UICOIllISsio -. ' 200489-5
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

=---------------TEXTO/,lUSTlfIC.lÇÃO---------------,

Dar nova redação ao ítem V do art. 89.
EM[õNDl\. ADITIVA

JUSTIFICATIVA

=---------------TCXTO/.lUSTlflCAÇÃO---------- -,

Dé-se ao ítem XII ao artigo 79, a seguinte redação:

JUSTIFICAÇAO

Acrescentar, ao item XII do artigo
ali, capítulo 111, Da Competência da união, dos Estados, do Ois -
frito Federal e dos Municípios, do projeto da Subcomissão da
União, Distr~to Federal e Territórios, o seguint~:

XII- Preservar as florestas, a fauna
e a flora, e incentivar o reflorestamento de essências nativ~s;

As florestas nativas heterogêneas es
tão desaparecendo em virtude da ação d&ndroclasta do fogo, do m!
chado e da moto-serra,com grave desequilíbrio ecológico para o
silvícola, e a fauna. Ao invé' ~o plantio do pinus ~ do eucalip
to, que são alienígenas, devemos procurar restaurar as essências
nativas, como o mogno, o jequitibá, a araucária. Se não o fizer
mos, as novas gerações de brasileiros daquelas tomarão conheci 
mento através apenas de fotografias, ou de notlFias em forma de
lendas. O IBDF precisa abrir linha especial de incentivos fis
cais com aquela finalidade. A defesa do meio-ambiente inclui
também a défesa das árvores que haviam encontrado, entre nós, o
seu habitat natural.'

§EMENDA

200486-1PL[N.l.;'I10/COlllssiCJ/SUBC"WI"io

CCMISSÃO II - SUBCCMIpSÃO II - a

XII - Estabelecer em áreas diretamente ligadas ao desenvolv:inento e segurança,
do País, planos nacionais ou reg~onais.

Afasta a redação proposta, eventual desfocada interpretação que sugerisse
intervenção do Estado, na econania privada.
De outro lado, realça e isto é fundamental, o turisrro caro atiVJ.dade eco
nômica.

V - Apoiar o desenvolv.l.Jrento do turisrro, considerando os seus aspectos eco
nômiCXlS e sociais.

JUSTIFICATIVA

A redação proposta é mais abrangente, e no caso, o aspecto restritivo da nor
ma não é aconselhável.

.!.J

Emenda substitutiva ao inciso XII do art. 79 , do Cap.II

=---------~-----TEXTO/"uSTI'ICAÇÃO------- ;
U Da Competência privativa da União Federal-

Emenda S~essiv~

Art. 7? 111

JUSTIFICATIVA

Art. 79_inciso XII- estabelecer os planos nacionais, de
navegação aérea, aquaviária, aerospacial ê a utl
lização da infra';estrutura portuária e aeroportu,!
ria.

Coerente com a emenda que venho de
Subcomissão dos Municípios e Regiões.
competência para organlzar sua Guarda
cgnseqüência. p~lo presente. a supressão
7.

oferecer ao Ant epr oa et o da
que atribui ao Munlcíplo
14unicipal. proponho. em

do inciso 111 deste artlgo JUSTIFICATIVA

O texto do Anteprojeto omitiu-se quanto à navegação aqu!
viária e à infra-estrutura portuária. São. questões que,a
exemplo das demais contempladas no item, devem pertence7
à Uniãoja legislação. I

o _ I'Lf.~1lI10/COWI'sIO/$UD'tO"'I'SiO---------~-) I := I
C CCMISSAO II - SUBCCMISSAO 11 - a .

[J DEPUTAlXJ JOS~ MARIA EYMAEL

=---------------7[x10/olU$11'IC4";.0---------- --,

Art. ali
Aditar no ítem XY, mais o seguinte ítem:

" Propaganda, por qualquer neao, inclusive propaganda ao ar livre, visual ou
sonora",

(l' DEPUTADO MAURICO NASSER

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

~l
~

JUSTIFICATIVA
=---------------Tf:XTOIJUSTlflCAljio------ --, -,

EMENDA ADITIVA

Tendo em vista ": Jllp:lrtância sociológica da propaganda, deve a norma não ficar
suje~ta ao nero arbítr~o da autoria púbhca, quanto a sua fiscalização.
IIlp3e-se, assim, leg~slação conplerrentar a nível da União, e ordenar: a nível
dos Estados e Mmicípios.

Acrescente-se, como item VII do artigo 49, Capítulo
"Disposições Preliminares" do Projeto da Subcomissão dos Estados:

VII -'Depende de prévia autorização da Assembléta
Legislativa e Câmaras Municipais respectivas a execução de obras da
União nos Estados, nos Territórios, Distrito Federal e Municípios.
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A emenda procura evitar este inconveniente outorgan

po à Constituição do Estado competência para dispor sobre a auton2

mia, a organização e a competência da região metropolitana e da a;12
meração urbana, obedecidos os critérios básicos firmados em lei com~

plementar federal. Com isto, procura-se assegurar à cada reg1ao m~

tropolitana ou aglomeração urbana,a necessaria individualidade e co~

rência com as peculiaridades regionais.

Parágrafo único - Cada Região ~êtropolitana ou
Àglomeração Urbana expedirá seu

próprio estatuto, que será aprovado pela ( As~e~

bléia Legislativa dO,Estado, respeitadas a C~nst!

tuição e a legislação aplicável, assegurada a r~

presentação dos municípios que as integram ' e ~a

participação comunitáriã

JUSTIFICATIVA

A e~periência obtida com o atual dispositivo con~

titucional '(Art. 164) e da Leis Complementares n~ 14, de 8/6/1973, e
n 2 20, de 1/7/1974, mOBt~a,6cbejamente,oinconveniente de se insistit
em criar um modelo único para as regiões metropolieanas e aglomera _
ções, tal corno o faz a atual redação do Art. 21 ao determinar a cr~a-

ção,de um Conselho Met;oPolitano para geri-las. ,- -

MJ\RIO MAIA

Parágrafo lº - A União acatará o pronunciamento po
pular, através de plebiscito regional, para a execução, ou não . de
obras que atentem contra o meio-ambiente local, prejudicando o'siste
ma ecológico, bioló~ico, paisagístico.' -

Parágrafo 2º - A União indenizará os Estados Terri
tórios, Distrito Federal e Municípios proporcionalmente aos p~ejuí ~
zos causados pela execução de obras programadas.

JUSTIFICAÇAO

Exemplo típico, no caso, é o alagamento de extensas
áreas agriculturáveis,e de reservas florestais nativas. Sobrevêm o
êxodo de proprietários e trabalhadores rurais, a queda da produção a
gropecuária e a consequente queda da renda pública estadual e municT
paI, o surgimento de grave problema social em face da favelização in
tensiva nas cidades e do aumento alarmante dos índices de ~rostitui~
ção, mendicância e criminalidade.

O Brasil e o mundo perderam, por sua vez, uma das'
maiores maravilhas naturais com o afogamento do Salto das Sete Que _
das, no rm Paraná, para a construção da usina hidroel~trica de Itai
pu, o que teria sido evitado se o governo autoritário dos militares
houvesse considerado a opinião pública nacional, e houvesse adotado
outro projeto, mais compatível, preservador daquele insubstituível
Tesouro Turistico. Em consequência, Guaíra e Municípios da área
que alicerçavam a sua economia na indústria do turismo, padeceram
brutal recessão, pelo fechamento de hotéis e casas comerciais e pelo
inopinado desemprego em massa. O Estado do Paraná e os Municípios en
volvidos no processo estão arcando com irrecuperáveis prejuízos de
ordem econômica, social e ~cológica, sem que a União haja cogitado ,
até hoje, de estudar e ~~n~eder as çompensáções materiais devidas.

(1.-------------,--- AUTOR

JUSTIFICATIVA

mr--------------- TUTO!.lU'T1'IC"ÇÂO' --.

Substitua-se no AnteprOJeto da Sub-Comissão lI-C, no ti
tulo aO Capítulo IV e no t~xto dos artigos 19, 20 e 21, a expressão
"área metropolitana" por "região metropolitàna lt

•

-C-

tJ Constituinte -LUIZ SALOMAOAUT.. 11_1
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NO CAPITULO: DA UNI1íO. DISTRITO FED~RAL E TERRITORIOS

Substitua-se o sub-item b do item XIV do art. F pelo
s~gu.int~:

b} os serviços e insta1a~ões de energia e1~trica de (~a1
quer orlgem ou natureza. exceto a energia nuclear. at~ que ~e

esgotem todas as outras alternativas energeticas existentes no
Paf s .

w..---------- '.LINÁ"lO/co","lo/au'COM'pioC n - COMISS1íO DA ORGANIZAÇ1íO DO ESTADO·

m.--------·-------- TI:XTO/olU.TIf'ICAÇÃO'---- -,

Como abono à emenda deve-se destacar a correspon
dêncía que tem a expressão "região metropolitana" em inglês Umetropõli

tan regian", em francês "r,egian metroJ?olitaine" e em italiano "regione

metropolitana", todas querendo designar um caso particular de "conur
bação" ou aglomeração urbana"("Diccionario de Urbanismo" de Carlos
Alberto Petroni e Rosa ~ratz de Kenígsberg , Cesarini Bros, Editores,

Buenos Aires, 1966) onde se registram (i) altas densidades demográfi
cas; (ii) malha urbana continua' submetid~ à adminis~rações rnun~c~pais

distintas; (!ii) intensos fluxos pendulares diários de pessoas, entre
o núcleo e a periferia; concentração de recursos financeiros e cultu
rais e de poder político. José Afonso da Silva, em seu"Direito Urbaní

tico Br~sileird',ensina que a cornubação,ou aglomeração urbana contí

gua," ••• que resulta da expansão urbana, constitui urna r~alidade fát~

ca, sociológica, e se transforma, entre nós, em região metropolitana,

quando definida juridicamente como tal, ou permanece como simples ag1
meração urbana contígud,. enquanto não constituída em região metropo1i

t.ana nos termos do art. 164 da Con'stituição Federal".

1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar a mA
nutenção, no texto constitucional, da expressão "Região'Metropolitana",
consagrada em âmbito constitucional, administrativo, aGadêm~co e jurídi

co. IÉ significativa já a coleção de diplomas legais feaerai~ e estadu
ais, editada a partir do estabelecimento das atuais nove regiões metro
litanas, pelas leis compl ement.er ee qe nes 14 e ,20, ,em 1973. Considerá
vel é, também, a literatura jurídica disponível sobre regiões metropol
tanas de autoria de insígnes juristas brasileiros ~ "Redistribuição
Rendas Tributárias em Região Metropolitana", de Adilson p,.breu 'Dallari.
"Instituição de Regiões Metropolitanas no Brasil", "Instituição e Admi
nistração de Regiões Metropolitanas", "A Região Metropolitana no arasi
e seu regime JurÍdico", de Eurico de Andr"de Azevedo ; "Regiões Metropol'
tanas: uma necessária r~visão de c~ncepções" e "Regiões Metropolita
nas,Regíme JurÍdicoll

• de Eros Roberto Grau; 11 Direito Constitucional e ~e

giões Metropolitnas", de Raul Machado Horta; "Problemas Tributários da

Região ~letropo1itana", de Sérgio Tostes; "As Regiões Metropolitanas no
Direito Brasileiro ll

, de Sérgio Ferraz, para só citar alguns títulos •
Constituinte LUIZ S~LOMAO

I - deleg~ção para promover a arrecadação de tª
xas, contribuição de mel~oria, tar1fas e

preços, com fundamento na prestação de ser
viços públicos de interesse comum;

11 - competência para expedir normas em matéria
de interesse comum da Região Metropolitan~

e da Aglomeração Urbana.

No anteproJeto da Subcomissão lI-C, Capítulo IV - Das Áreas Me
tropblitanas, dê-se ao Art. 21 a seguinte redação:

JUS7.J FIp!!ÇJ\O

,O-nosso objetivo,e impedir qu~ o Poder Publico efetue
gastps astronõmicos em investimentos internos (construções de
base de reatores. e equipamentos auxiliares) e externos (aquisi
ção de equipamentos de alta ~ecnologia nuclear). ou mesmo
promover. incentivar ou apoiar a pesquisa da fissão atõmica
Rara qualquer finalidade. antes que fiquem esgotados todos os
recursos energeti~os de qualquer origem mineral ou hidrãulica.

E sabido que o Brasil possui uma.matriz energetica de
elevad~ potencia, ainda não totalmente dimensionad,. Achamos.
assim uma desnecessidade, investimentos elevados eril moeda' na
cional e em divisas. voltados para a aquiõição de instalações
nucleares.

Elas representam, na r~a1idade. o ultimo recurso que os
países ~om baixo potencial hidrãu1ico utilizam na produção
de energia. sem descartamos o risco ao meio ambiente e ã eco
logia.

Art: 21 - A Constituição do Estado ?isporá sobre
a autonomia, a organizaçãó e a compatência da Re9ião Metropolitana e

da Aglomeração Urbana, como entidades púb11cas e territoriais, poden
do atribuir-lhes:

....~---------------'tI:XTOIJUST"ICAC'io -I
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1. No Anteprojeto da Sub-Comissão II-C, no Art. 19 renumQ
re-se O § 2~, para o 30 dê-se a sguinte redação:

2. Introduza-s~ logo depois 00 § 10 do artigo 19, § 2°

com a seguinte redação:

"§ 20- Atendidos os· critérios básicos mencionados no
parágrafo anterior, os municípios interessados
'poderão solicitar à Assembléia Legislativa seu
estabelecimento como Região Metropolitana ou

Aglomeração Urbana.

"§3" - A União, os Estados e os Municípios integrantes
.~~ Região Metropolitana e Aglomeração Urbana,
consignarão, obrigatoriamente, em seus respecti
vos orçamentos, recursos financeiros compativeis
com o planejamento, a execuçâo e a continuidade

das fun~ões públicas de interesse metropolitano

e da a~lomeração urbana.

~
~

Constituinte LUIZ SALOMAO

r=-i''------'----- 'LI:IrIÀlllo/eo"'IS,Io'sl.l.CO..I~UÃO-- ~

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ES~ADO /JJ-C--

2. Pelas razões constantes da parte anterior a emenda
pretende, ainda, o reconhecimento constitucional das ag1pmeracões urba
~, cUJa presença é bastante evidente no território brasileiro. Este
reconhecimento se impõe pela necessidade de prop~ciar ~ratamento int~

grado de funções públicas de interesse COmum dos municipios que inte
gram estas aglomeraçt~s urbanas de que são exemplo, entre outras, Cam
pinas e Santos, em são Paulo; Ipatinga - Coronel Fabriciano, em Minas
Gerais; Volta Redonda - Barra Mansa, no Rio de Janeiro; Juazeiro do
Norte - Barbalha, no ceará e Pelotas-Rio Grande, no Rio Grande do Sul.
Para realçar a importância dessas aglomerações urbanas deve-se assina
lar que, no decêrtio 1970-1980, foram elas que ti;eram o maior incremeD
to demogr~fico ~4,8% ao ano) contra 3,9% das nove regiões metropolità
nas e 3,8% dos municipios com mais de 100 mil habitantes.

As regiões metropolitanas, constituem-se, Corno já se
disse, um caso particular das ag10meraçàes urbanas e delas se dife
'renciam por apresentarem maior porte demográfico. m~ior concentração
de recursos financeiros e culturais e se constituirem um centro de
poder político, este último caracterizado pelo fato de terem como'
núcleo Uma capital estadual.

tU ConstituiDte VICTOR FACCI~

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

tem menos de 10.000 habitantes.

EMENDA
200497·6'

que Já vigora d~sde a Con~

simétrfca das competências

brasileira é o município ,
Censo do IBGE comprovam que
de 20.000 habitantes e 50%

1'1.~HÂIIIIO/co"ISslo/su.eOIIl";;O-- _

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO I::::' - e.-

t de todo inconveniente a rigidez

tituição de 1981, na definição uniforme e
municipais po Brasil. A grande realidade
de pequeno porte. Já que dados do último
70% dos municípios brasileiros tem menos

A síndrome de simetria reinante, faz com que todos sejam --'C.

constitucional e legalmente tratados da mesma forma, o que não correl

ponde; em absoluto, à realidade física e não p~rmite qu~ os Estados
possam privelegiar e desenvolver os mais necessitados.

Consigne-se, aliás, que nas origens de nosso municipalismo,
as Ordenações do Reino estabeleciam a elementar distinção entre munk

§40 - A constituição Estadual poderá estabelecer, atenden~o

a critério? de peculiaridade local e regional, distinção entre muni
cípios no tocan~e às suas co~petências.

1. Ao dar nOva redação ao § 20 do Art 19, a emenda pr2

.cura, explicitar a forma de estabelecimento dos mecanismos de cooper~

çâo de recursos e atividades, indicando-lhe sua origem e destinação.

2. A introdução do novo § 2. objetiva resguardar o in

teresse dos municípiàs integrantes, quer de regiões metropolitanas,
quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-mem
bro, assegurando-lhes o direito de pleitear, à Assembléia Legislati-

va, se~ estabe1ecim~nto como Região Metropolitana ou Aglomeração Urbà
na, desde que atendidos os regu~sitos básicos determinados em lei com

plementar nacional~

Acrescente-se ao Artigo 10 do AnteprOJeto da Subcomissão dos
Municípios e Regiões mais um parágrafo, de nÚmero 4 com a seguinte

redação:

r--r--------------- YIEXTO/olUS1'.,ICAÇio-__ -------------t

l: Constituinte LUIZ SALO~11\O··To,

Da Organizaçllo ~o Estado

Inclua-se, no projeto do novo texto constitucional,
no Capítulo referente à ~rganizaçllo do Estado, o seguinte dispositivo:

([ f1. .; .1J C - ~ ~ lA o1ft{ tP.fd rl Cc4<:> v" ri ~,(. t..'
~ "Art. O Brasil é uma República Federativa, consti-

tu~da, sob o regime representativo e sistema parIa
mentar de governo, pela união indissolúvel dos ES~
tados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios.

J.lJSTIFICAÇJlo

Entidades municipalistas, tais como o IBAM-Institu
to Brasileiro de Adminlstraçllo Municipal, a ABM-Associaçllo Brasileira

de Municípios e a Frente Municipalista Nacional, reivindicam a inclu
sllo e~pressa do Mun~cfpio corno parte integrante da. Federaçllo.

Para muitos efeitos pr~ticos isto já ocorre' é mis
ter dizê-lo de forma clara no futuro texto constitucional. Daí'porqu;
a inclusllo da e~pressllo "e dos ~unicipios" no artigo que define a orga
nizaçllo do Estado Brasileiro. -

Todas as federações existentes silo sui generis, nllo
existe~ duas absolutamente iguais, embor& todas guardem certos pontos

em comum, como a indissolubilidade do pacto federal e a capacidade d~s
Estados-membros terem sua própria Constit~iç~o e se auto-governarem.
Nada ~mpede, pois, a adoÇllo da proposta.

Desde a Carta de 1934, com excessllo do período do
~stado Novo, o Município é considerado como parte constitutiva do pacto

federal e uma das originalidades das Constituições Brasileiras de 1934
1946 e 1967 é a divis~o tripartida da competência nacional, que rese~

va parte dessa competência ao Município.

Por outro lado, 'existe a tendência de, em troca de
destinar maiores re~ursos aos Municlpios, conferir-lhes competências
também malÇlres.

E justo, portanto, que se inclua tal proposta entre
as que serllo apreciadas pela Assembléia Nacional Constituinte e que se

complete esse processo, com a inclusllo do Município entre as entidades
integrantes da FederaçUo, visto como n§o desapareceram os motivos que

levaram os Constituintes do passado a subtrair a autonomia municipal
do capricho dos Estados-membros e da leI ordinária federal, dando-lhe
proteçUo no texto constitucional.

:JI_Im 'L IO/CO.,..IO/."'CO.,UIO------...r.....,.._~~~.?' 200495,0.,
C...__C;::;o;::;m=is;::;s:;.l1::;o~d:"'a"-'O"'r...g.,a~n~L~z:.!a~cll~o!....!od!loo/-,I;E~si.LtJlawdwot.-; ..:.J.!':..:....--!p=--:...::.IJ:!::.....J'1
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cipios imperfeitos, rud~mentares e completos. Por outro lado, já no
municipalismo português do século XI~I, havia a distinção entre my
nicípios rurais e urbanos.

Finalmente, não custa lembrar a inconveniência de
def~nir os parâmetros da distinção, diretamente ho texto constituci
nal federal, que regularia o fenômeno de longe e sem precisã~. Mui
to,melhor padronização.e definição fará a Constituição Estadual, on
de a norma estará contida.

A adoção desta medida muito facilitará o planeja 
mento regional dos Estados e ~ próprio desenvolvimento municipal.

NOEL DE CARVALHO

1':'1,.---------------- rrltlo/olunlfICAçio,--- -1

JUSTIFICATIVA

A natéria deve estar regulada constitucionalmente, no capItulo do sistema Tri

butário Nacional.
Por outro lado, não é recarendável a discriminação percentual, a nível da~
tituição, admitindo-se, quando muito, percentuais gldJais.
( EJrenplo: Percentagem para o FuMo de Participação das Estados).

No anteprojeto da Subcomissão lI-C, inclua-se, nas Disposições

Transitórias, o seguinte artigo:

Art. 6~. S Unico (su~rimido)

JUSTl FI CATl VA

Emenda Supressiva Art. - Ficam mantidas as atuais Regiões Metropolitanas

criadas pelas leis complementares n2s 14, de 08.06.1973 e n 2 20, de

01.07.1974.

JUSTIFICATIVA

A oSubcomissão dos Municípios e Regiões consagrou. em seu
artigo 7.. um dos fatores fundamentais à autonomia municipal. talo
de as Câmaras de Vereadores fixarpm os subsídios de seus
int'çgrantes ao final de cada legislatura. Competência que nem
mesmo a Cons~ituição de 1967/69 teve.coragem de denegar às Câmaras
Municipais.

Ocorre que. ao mesmo tempo. a
acreditamos que por equívoco. deferiu
Assemblêias Estaduais. no parágrafo único do

referida Subcomissão.
tal competência às
artigo 6?

A Lei Complementa~ n2 14, de 08.06.1973, estabeleceu as primei

.ras oito regiões metropolitanas do país - Belé~, Fortaleza, R~cife ,
Salvador, Belo Hori2~nte, são Paulo, Curiti?a e Porto Alegre, com a

discriminação dos municípios que as integra " No ano seguinte, a Lei

Complementar n2 20, de 01.07.1974, que dete~inou a fusão dos Est~ 
dos do Rio de Janeiro e da Guanabara, estabeleceu a Região Metro~

litana do Rio de Janeiro, discriminando os 14 municípios que a inte

gram (capítulo 11, seção IV).

Para atende~ ~ autonomia municipal - que não pode suportar
uma ingerência desse. porte. que daria aos deputados estaduais um
poder político indébito sobre vereadores e suas Câmaras e
sanar ~ma contradição evidente. é que propomo~ a supr~ssão desse
parágrafo único.

w.-------------- aUTCftc: Constituinte LUIZ SALOMAO

~r---------- 't.tNI,uo/Coill'ssi.o/&uacoN'ssio, -,

• COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 11f. • c...

1:'1,.----------------TEXTO/JvstJTICAÇÃO -,

AU10k

w..---------- ,LEN'''IO/cOWIUAO/SU'COIlUssioC .a:mSSÃO Ir / SUJlO:M[SS/Ib II - c

~
~

Acite-se ao inciso XII do Art. 72 a seguinte expressão:

" .•• de ordenação do território, meio ambiente e desen
volvimento urbano e regional, ouvidas as autoridades e!
taduais, regionais e .m.micipais";· ficando o inciso COm e

seguinte redação:

SUpr:lIna-se a secção III - Ilt Sistema Triliutário. Art. 72 ...............................................

JUSTIFICATIVA

Q.:llforlre a estrutura de ta:las as CXlIlStituiçõeS m:lderna:s, os sistenas tributá
rios da 1Jn1ão, .dos Estados e das ~cípios estão englebados dentro de um
únioo capItulo: Sistema Triliutário Nacional.

Aliás, a subcan1ssão de tributos, em seu ante-projeto, seguiu exatanente este

critério nonnativo CXlIlStitucional.

LDEPl1l'ADO J~ MI\RIA~- A.t••

r· Sqlrima-se o artigo 25.

XII - Estabelecer OS planos nacionais ae viação, trans

portes, informática, gerenciamento costeiro, ordenação
do território, meio ambiente e desenvolvimento regiona

e urbaqo, ouvidas as autoridades estaduais, regionais

e municipais.

.:JUSTIFICATIVA

A emenda pretende explicitar a competência da União F~

deral em matérip de ordenação do território, meio ambiente e desenvo~~

vimento urbano e regional. As constituições brasileiras, até hoje, pa
deceram de aguda carência de.~ispositivos relativos ao espaço territo

rial e às condições concretas da vida nacional - a distribuição da ~

puJação e suas atividades no território, a racional utilização dos re

cursos naturais e equipamentos produtivos do país.

Impõe-se, também, que ao estabelecer estes planos a
União considere os interesses estaduais, regionais e mUD1c1pais, daí a

inserção de recomendação expressa de audiência a esses entes.
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W &Uftl.r- Constituinte LUIZ SALOM~O
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EMENDA MODIFICATIVA

Incluir onde çouber:

Art. Oa,Estados poder-ão estabelecer. mediante o dispo~
I "

~o em lei complementar estadual. micro-regiões. abrangendo municípios
limítrofes. pertencentes a mesma comunidade sÓc10-econômica. com a fi
nalidade da organização. planejamento. programação. adm~nistraçã6 e
execução de funções públIcas de interesse comum. harmpnização da legi§
lação. da tributação. do sistema de transportes e uo uso do solo -d~

interesse-microrregional e urbano.

~arágrado ~ A, iniciativa do esta.elecimento de micror~~

g10es caberá também aos municípios interessados. quando da omissão do

Estado. mediante solicitação à Assémbléia Estadual.

JUSTIFICATIVÃ

Para uma adequada integração das ações dos municípios inte
grantes de uma mesma Comunidade Sócio-econêmica doo próprio Estado.im'
põe-se a criação de instâncias ~~ionais. como entidades públicas
e territoriais. para os fins mencionados.

O § Iº do artigo lº do Capítulo I, Disposições Pré
liminares, do projeto da Subcomissão da União, Distrito Federal e
Territ6rios, passa a ter a seguinte redação:

§ lº - A soberania emana do povo, a ele pertence ,
e em seu nome e interesse exclusivo é exercida.

JUSTIFICAÇIlO

~ clássica a definição de que, no regime democráti
co, governo é do povo, para o pavo e pelQ povo. O povo exerce o _P~
der através dos representantes que elege para o Executivo
e para o Legislativo. Nem sempre, todavia, os mandatários.
têm se desincumbido fielmente· do seu mandato, omissos ~ue são na de
fesa dos interesses do povo. Daí, ~ complementação explícita e maJ~
correta, de que o poder é exercido em nome e no interesse' exclusivo
do povo, configurando-se, pois, como mandatário infiel aquele que
assim não o faça.

Poderá parecer redundância o texto, mas, na verda-
de, está se acrescentando algo de peculiar, qual-seja a expressão

-"e interesse exclusivo". Há quem esqueça que o povo é a fonte perma-
nente do Poder, razão pela qual descumpre o mandato recebido nas
urnas. Como prevemos a possibilidade de ação popular também para
a cassação de mandatos, o acréscimo feito tem procedência e legitl
midade.

A articulação dos planos e programas de governo. em âmbito
regional. possibilitará ao Estado e aos Municípios interessados maior

racionalidade de ação. L!J AUTOIt

(- DEPUTADO MAURíCIO NASSER

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

EMENDA MODIFICATIVA

,- PLENÂR10/CONI"lo/SUIlCOIU$SÃo------- _

DEPUTADO MAURICIO NASSER O § 4º do artigo lº, Capítulo i, Disposições Preli
minares, do projqto da Subcomissão da União, Distrito Federal e Mu
nicípios, passa a ter a seguinte redação: -

IV - São símbolos permanentes da Nação Brasileira
a Bandeira, o Hino, o Escudo e as Armas da República, adotados à da
ta da promulgação desta Constituição, usados rigorosamente na forma
da lei, e sua alteração, parcial ou total, se dará após aprovação
em plebiscito popular e de lei no Congresso Nacional; os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos pr6prios.

EMENDA ADITIVA

!.J
r:-r nxTO/.,lUSTIFICAÇio ---,

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇAQ

Por meio dos símbolos, tem-se a imagem da Pátria.
O uso deles obedece a uma regUlamentação, para evitar-se a sua de for
mação caricaturaI, em prejuízo da nobreza do sentimento de civismodJ
povo.

Qualquer alteração, parcial ou total, dos símbolos
nacionais s6 se çará ap6s o povo pronunciar-se através de plebisci
to. Sem o consentimento do povo, nenhum símbolo nacional poderá ser
modificado.

§8º do artigo 3º,
da Subcomissão dacapítulo I, Dispdsições

União. Distrito Federal

Acrescentar-se, como
Preliminares, do projetõ
e Territ6rios, o abaixo:

VII- Fica criada a Superintendência de
Desenvolvimento do Vale do Iguaçu, SUDEVAI, destinada a recuperar
economicamente a depauperada regi~o entre o Paraná e Santa Catari
na, com direção do 6rgão dividida entre ambos os Estados.

EMENDA ADITIVA

A-região, no início do século, foi as
solada pela guer~a do Contestado, que produziu alguns milhares de
mortos, e provocou ~ despovoamento da região. Rica, outrora, de
florestas exuber~ntes, perdeu para a avidez das serrarias, o tesou
ro das madeiras de lei. O caboclo ajudou a destruir pelo machado e
pelo fogo. A devastação fez aumentar o êxodo populacional, e esse
êxodo ganhou proporções ainda maiores quando o rio Iguaçu passou a
ser represado, para a construção de usinas hidroelétricas, que aba~

tecem de energia o sul e o centro do país. A criação da Superinte~

dência de Desenvolvimento do Vale do Iguaçu SUOEVA~, a exemplo da
SUDAM e da Sup~rintendência de Desenvolvimento do Vale de São Fra~

cisco, contribuirá para a recuperação econômica de vasta região
na divi~a entre os Estados do Paraná e Santa Catarina.

r::-r -' TEXTO'''USTIFICAÇio -,

DA SOBERANIA

(levt...,J-<-J., Y:: Jo a-0, I~
~ passa a ter a seguinte redação:

.I ~~oÀ'f";
f'a,..." • _ _ São símbolos permanentes da Nação Brasileira, a

Bandeira, o Hino, o scudo e as Armas da República, aoctaeos à data da promulgação
desta Constituição, usados rigorosamente na forma da lei, e sua alteração, parcial
ou total, se dará ap6s aprovação em plebiscito popular e de' lei no Congresso Na
clonaI. O português é a lingua nacional do Brasil.
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JUSTIFICAÇAO

, Por meio dos símbolos, tem-se a imagem da Pátria. O uso de -
les obedece a uma regulamentação, para evitar-se a sua deformação caricatural, em
prejuízo da nobreza do sentimento de civismo do povo.

Qualquer alteração, parcial ou total, das símbolos nacionais
s6 se dará ap6s o povo pronunciar-se através de plebiscito. Sem o consentimento do
povo, nenhum símbolo nacional poderá ser modificado.

A emenda eperfêãçoa o projeto no que diz respeito à obrigato
riedade do plebiscito para aprovação, ou não, de alterações nas símbolos nacionais.
Tem-se propalado, por exemplo, a idéia de modificações no,texto do Hino Nacícnal ,
Una cantora gravou-o, com variações musicais imperdoáveis, quando deveria ocupar
se com outro tipo de'música. Se forem criados novos Estados, a Band~ra terá de se
alterada no número de estrelas,' ocasião em que não fal tarã q.rem, por força de ideo
logia ex6tica, tente avermelhá-la. E assim por diante. O povo não pode ficar ele
mãos amarradas quando mexerem nas símbolos que representam a Pátria Brasileira.

A oficialização do português como lingua nacional do Brasil
conserva a tradição, tem nela um fator de unidade nacional, e se opõe ao isolamen
to pela lingua dos quistos raciais que entre nós ainda perduram.

"'uro_------------__j [3DEPUTADO MAURICIO NASSER ~
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COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO .
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EMENDA ADITIVA

Acrescentar-se, como item IX do artigo
39, capitulo I

J
Disposições Preliminares, do projeto da subcomis

são da união; Distrito Federal e Territórios, o que se segue:

IX- Fica criada a Zona Franca de Foz

de Iguaçu, regulados a sua organização e funcionamento por lei

complementar.

JUSTIFICAÇAO

l!J AUTORê DEPUTADO MAURlcIO NASSER

r;t---------------TtXTO/"'u:5TIFrc...Ci o---- --,

Acrescentar, como item VII do artigo 39 Capítu
lo I, das Disposições Preliminares, do projeto da Subcomissão dã
União, Distrito Fe~eral e Territ6rios, o que se segue:

VII - A União se obriga a indenizar financeiramen-
te a utilização por ela dos recursos naturais dos Estados Territ6-
rios, Distrito Federal e Municipios. '

JUSTIFICAÇAO

O povo brasileiro aplaude a exploração pela União
de recursos naturais nos Estados, Territ6rios, Distrito Federal e
Municípios,em continuação à execução do processo do progresso de
emancipação econômica nacional, Ela, não justifica a ausência de
compensação financeira às áreas exploradas, fadadas a inevitável em
pobrecimento depois de se esgotarem as suas fontes de matérias pr!
mas. Merecem indenização adequada, a fIm de que possam ser descober
tos e trilhados outros caminhos de fortalecimento econômico, depois
que cheguem à exaustão as riquezas naturais m hoje. Incluem-se no
elenco o petr6leo no continateern plataforma marítima, os minério& _
de Carajás, Minas Gêrais e outras províncias, a hulha negra do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina, o petróleo e o enxôfre extraídos do
xisto piro-betuminoso do Paraná, os recursos florestais da . Amazô
nia, e assim por diante. E tema de interesse nacional,que deve con
tar com o apoiqmento indiscriminado dos senhores constituinte~. -

Estrategicamente situado na confluên 
cia de três paises-irmãos - Argentina, Brasil e Paraguai, -.0 Mu
nicípio de Foz de Iguaçu, no Paraná, oferece condições propIcias
para o funcionamento de uma Zona Franca a exemplo da de Manaus. E um
privilegiado pela ligação rodoviária com o p~raguai através da
Ponte da Am~zade, inaugurada pelo Presidente Jusce!ino Kubitschek
de Oliveira, e pela ligação rodoviária com a Argentina através da
Ponte Tancredo Neves, assim denominada por amistosa sugestão do
Presidente Raul Alfonsin, e inaugurada pelo Presidente José Sar
ney. O funcionamento da Zona Franca em Foz de Iguaçu garantirá o
desenvolvimento econômico de toda a região, o seu parque lndustr!
aI consumirá matérias-primas de São Paulo, Mato Grosso, Paraná
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, gerará número elevado de em 
pregos, estimulará o surgi~ento de ~n~strias-satélites de apo~o

e dará novo impulpo criativo à Tecnologia nacional. Há um outro
aspecto não menos relevante; qual o de acabar com o contrabando
de mercadorias proibidas, que sangtam o Brasil, a cada ano, em
muitos bilhões de cruzados, escoados clandestinamente p~ra

os países vitinhos. Foz de Iguaçu dispõe de modelar infrae~

trutura
J

com a usina hidroelétrica de Itaipu, rede hoteleira a

Pl eno contento comunicação por telefone, rádio e telégrafo, ae, . l
roporto internacional, rodovia asfaltada de acesso e navegação
fluvial. Preenche, portanto, todas as exigências para o funcio
namento de concorrida Zona Franca.

CQMISS!O DA ORG8NIZAC§O DO ESTADO

!J

EMENDA ADITIVA

r:T---------------TtxTO/olUSTI'IC..Cio~------- __.
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L!l AUTOIII

,ê DEPUTADO MAUR1cIO NASSER

~
~

( Acrescente-se, como item X do artigo 39 do Cap~-
tulo I, Disposições Preliminares, do projeto da Subcomlssão da
União, Distrito Federal e Territ6rios, o que se segue:

f!.J
EMENDA ADITIVA

=_-;- TEXTOIJUSTlfIC...çio -,

(l DEPUTADO MAUR1CIO NASSER 'UTO'

§ único - O monop61io descrito no "caput" inclui
os riscos e resultados decorrentes das atividades alí mencionadas ,
ficando vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participa
ção, em espécie ou em valor, em jazidas de petr61eo ou de gás natu
r al , ,seja a que pretexto for. -

X
a lavra, a refinação, o
condutos, do petróleo e
rio nacional. .

- Constituem monop61io da União a pesquisa,
processamento, o transporte marít1mo e em
seus derivados e do gás natural, em territ~

Acrescente-se, como parágrafo 7º do artigo 19 , Ca
pitulo I, Disposições Preliminares, do projeto, da Subcomissão dã
União, Distrito Federal e Territórios, o que se segue:

§ 79 - O cruzado, e suas divisões, é a moeda-pa
drão para uso exclusivo nas operaÇões financ~iras dentro do país. -

JUSTIFICAÇAO

A idéia do monopólio estatal do petróleo nasceu
do maior movimento popular da história brasileira,que terminou ~a

criação da PETROBRAS.

Estado do Parãá e
tônio Anibelli,
Petrobrás e oos

JUSTIFICA9AO

Atendendo a apelo do Governador AIXa»o Dias, do
do Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado An
subscrevemos o apelo da Associação dos Engenheiros dã'
Sindicatos dos Petroleiros.

Não podemos consentir que indivíduos e empresas
continuem a adotar o dolar, ou outra moeda estrangeir~,'como padrão
para o cálculo do aluguel de imóveis, compra e venda de utilidades,
etc,etc. Esse critério depõe contra o Brasil, e desacredita a nossa
unidade monetária perante a opinião pública nacional e internacio 
nal. A adoção de moeda estrangeira nas transações internas afeta a
soberania nacional, e nos reduz à condição de mera colônia de paI
ses imperialistas. -
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popu
de

siste

JUSTIFICAÇAO

VI - Depende de prévia autorização da Assembléia' Le
gislativa e Câmaras Municipais respectivas a execução de obras no~

Estados, nos Territórios, Distrito Federal e Municípios. I

Parágrafo 19 - A União acatará o pronunciamento
lar, através de plebiscito ~egional, para a execução, ou não,
obras que atentem contra o meio-ambiente local, prejudicando o
ma eco16gico, bio16gico,paisagístico.

Parágrafo 29 - A União indenizará os Estados, Territ6
rios, Distrito .ederal e Municípios proporcionalmente aos prejuízos
causados pela execução de obrás programadas.

COMIssKo DA ORGANIZACÂO DO ESTADO

Acrescente-se, como § 89 do artigo 19, Capítulo
I, Disposições Pr~liminares,do projeto'da Subcomissão da Uni~o.Dl~

trito Federal e Territórios, o que se segue:

EMENDA "A"DITIVA

11-]w,--------- ,l.tNÂ'uo/eO.. IS$Ão/Su.COMlssio- ~
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§ 82 - Não participará da administração pública
direta e indireta quem não haja completado o prazo de, no mínimo ,
cinco an9~ de cessação da ~tividade técnico-profissional em empr~

sa estrangeira:

a) - Não poderá exercer atividade técnico-pro 
fissional em empresa estrangeira, sob pena de crime de responsabi
lidade, quem não tenha deixado decorrer o prazo ~ínimo de cinco
anos após sua participação na administração pública direta e indi-
reta. '

JUSTIFICAÇIlO

Alia-se a moralidade 'administrativa à necessida
de de defesa do interesse nacional. Com preocupante freqUência, te
mos verificado que até Ministros de Estado saem do Ministério di~e
tamente para postos de comando em empresas estrangeiras. Pagamen
to de favorecimentos ilícitos, em detrimento da economia brasilei~

ra?
• São situações suspeitas que se criam, por falta

de medidas cautelares. Suprir-se-á a lacuna com este dispositivo
cons,ti tucional.

---\-',---------~

Exemplo típico, no caso, é Q alagamento de extensas
áreas agriculturáveis e de reservas florestais nativas. Sobrevêm o
êxodo de proprietários e trabalhadores rurais, a queda da produçaõ
agropecuária e a consequente queda da renda pública estadual e muni
cipal, o surgimento de gfave problema social em face da favelização
intensiva nas cidades e do aumento alarmante dos índices de prostitu
ição, mendicância e criminalidade. -

O Brasil e o mundo perderam, por sua vez, uma das
maiores maravilhas naturais com o afogamento do salto das Sete Que
das, no rio Paraná, para a construção da usina hidroelétrica de
Itaipu; o que teria sido evitado se o governo autoritário dos milit~
res houvessé considerado a opinião pública nacional,e houvesse adota
do outrb projeto, mais compatível, pre~ervador daquele insubstituí ~
vel Tesouro Turístico. Em consequência, Guaíra e Municípios da área,
que alicerçavam a sua econümí a na in\lús\~ria do turismo, padeceram
brutal recessão, pelo fechamento de hotéis e casas comerciais e pelo
inopinado desemprego em massa. O Estado do Paraná e os Municípios e~
volvidos no processo estão arcando com irrecuperáveis prejuízos de
ordem econômica, social e eco16gica, sem que a União haja cogitado ,
até hoje, de' estudar e conceder as compensações materiais devidas.

Contra abusos dessa natureza é que pretende a
obrigatoriedade da autorização prévia do Poder Público responsável
dos Estados, Territórios, Distrito Federal e Municípios, nos casos
de maior gravidade, a obrigatoriedade do prévio pronunciamento popu
lar através de plebiscito. E uma questão de luta pela sobrevivência
8 d~ defesa dos padrões oe alta qualidade de vida.

MAURICIO NASSER

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

r----_--- AUTOll _

(I DEPUTADOI~
~COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
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BDEPUTADO MAURIcIO NASSER
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""' TUTOIJu!Tlflcaçio --,

18:
Acrescente-se,como parágrafo único do artigo

§ único - O·Brasil se empenhará em obter, dos paí
ses diretamente envolvidos, a desnuclearização, do Atlântico Sul e
da América Latina.

Acrescente-se, como § 29 do art. 29, Capítulo

II do projeto da Subcomissão dos Municípios e Regiões:

JUSTIFICAÇAO

Quando o imperialismo se prõpõe transformar
o pr6prio espaço celeste em campo de ação bélica, através de ultra-50
fiscado ~istema de armamentos, ~ América Latina deve dar exemplo de
moderação, sobretudo de ãmor à humanidade. O plano de desnucleariza 
ção do Atlântico Sul, da América Central e da América Meridional con
tribuirá para transformar uma parte do nosso planeta numa ilha de
paz, onde a vida humana será preservada e respeitada. A iniciativa po
derá induzir, talvez, as grandes potências a reconsiderarem a sua po~
sição, e a aderirem ao desarmamento nuclear do mundo inteiro. OBra
sil não deve poupar esforços para a consecução desse humanitário obje
tivo. -

Embora delicada e sujeitá mais a negociações
políticas; a desnuclearização do Atlântico Sul e da América Latina é
o anseio legítimo do povo brasileiro. Se, como diz o artigo 19 do pro
jeto, aspiramos que o Brasil seja "uma República democrática,represen
tativa, constituída pela vontade popular numa Federação indissolúvel
dos Estados, do Distrito' Federal e dos Territórios", por que não di
zer, no § único do artigo 18, que aspiramos à desnuclearização dã
~mérica Latina e do Atlântico Sul? Não há inconveniência constitucio
nal~ ~o contrário. uma disposição constitucional nesses moldes refor~

cará a confiança em nós pelos povos do mundo inteiro.

§ 29 Fica criada a Superintendência de üesen

volvimento do Vale do Iguaçu, SUOEVAI, regulados a organização, o funcionamento
e recursos financeiros por lei complementar, de inlcia~iva do Presidente da Re
pública, até cento e oitenta dias ap6s a promulgação desta Constituição, com

direção dividida entre o Paraná e Santa Catarina.

.J.JSTIFICAÇAO

o vale do Iguaçu apresenta aspecto desolador.

de pobreza, em toda a extensão da fronteira entre o Paraná e Santa catarina
As densas matas desapareceram. O machado, o fogo e a serraria puseram abaixo
árvores seculares; e nenhuma riquez~ foi criada, para substituí-las. Populações
carentes vegetam em meio da miséria e das doenças. A união tem o dever de vol 
tar as suas vistas para a 'região flagelada de ambos os Estados, tanto mais por
que o rio Iguaçu foi aproveitado para produção energética, que al ímentau Rio
Grande do Sul e o próspero eixo de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e E~

pírito Santo. A União tem o dever de injetar novas energias à região que forne

ce energia para o Brasil .

EMENDA ADITIVA

DEPUTADO MAURICO NASSER
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COMISSÂO DA ORGANIZAÇÂO DO ESTADO
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EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, como item VI do artigo 39, Capítulo I,
Disposições Preliminares, do projeto da Subcomissão da União, Distrl
~o Federal e Ter~itórios, o que se segue:

Acrescente-se, como § único do artigo 89 do projeto
da Subcomissão dos Municfpios e Regiões, o que se segue:

§ Unico - Ficam prorrogados os mandatos de Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores atuais, realizando-se as eleições para re
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A maioria desses-bens pertence ao governo desde o descobrimen
to. Cumprem objetivo de preservação como os terrenos de marinha, qu~
lmpeqi,ram a prlvatlzaçãb das praias no Brasll, permitindo o uso pú
bllCO sem dlscrlmlnação, além das funções de natureza social e econô
mica, bem como de segurança e hegemonla do terrltório naclonal. Res:
salte-se, alnda, a importância prlmordial de se disclpllnar o uso,
a ocupação, das terras públicas, evitando-se a invasão motlvada por
especulação imobiliária.

Os conceltos legals contemplados na vasta e esparsa leglslaçào
ordinária, necessitam urgente consolidação.

O texto acima, busca sintetiza~ todos esses objetivos, impossi
vei~ de serem.aqul descritos, de formà ampla, dada a extensão da
mate ria, passivel de ser exposta em palestra.

~
~

DEPUTA0 MAURCIO NASSER
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novação dos cargos na mesma data das eleições gerais para Deputados ,
Senadores e Gover~?dores.

JUSTIFICAÇAO

As eleições para Governadores, Senadores e Deputados
devem coincidir com os pleitos municipais, em virtude de poder se a
ferir a tendência do eleitor, em determinadas épocas, de forma un~tá
ria.

A dIssociação das eleições de Governador e Prefeito
faz faz com que ocorra uma fracção muito grande entre Municípios e Es
tado, pois, no meio de .pl~na administração municipal, todo relaciona
mento Municipio/Estado é rompido com a mudança de governador, secretá
rios e demais membros da nova ~dministração.

Realizando a eleição numa mesma época, durante qua 
tro anos teremos unicidade de poderes e menos gastos.

O rlator se eAganou em sua aritmética. Se prorroga 
dos para 1990 Os mandatos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, es
ses mandatos sê-lo-ão por-oito, e não 'dez anos. A coincidência de e
leições permitirá maior tranquilidade na elaboraçãO, em 1988, das
Constituições Estaduais, sem o impacto de uma campanha eleitoral que
estará a exigir a presença ~,a ação dos Cosntituintes no interior dos
Estados, com evidente prejuízo para a perfeição das respectivas Car
ta Magnas. Ademais, a coincidêncià significará menor custo'da-campa 
nha, e a Justiça Eleitoral não será tão sacrificada ante a repetição,
8 cada ano, de pleitos 'eleitorais exaustivos e onerosos.

o item I do artigo 72 do projeto da Subcomissão dos
Municipios e Regiões terá o seguinte acréscimo, ap6s a expressão:

I - .... em todo o Pais, eletividade do Prefeito, '
e dos Vereadores, mediante pleito diret~ e simultã
todo o Pais, permitida a reeleição por mais um periE

do Vice-Prefeito
neo realizado em
do;

~ EMENDA ADITIVA
r:-r---------------TEXTotolu'T1'ICAÇio------------------,
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EMENDA ADITIVA

r:T--------------- TUTO/JUSTI ..re..çio----------'~ ....,

.lJSTIFICAÇJlO

~
~

Não é democrático cercear ao povo o direito de ree
leger o Prefeito e Vive que estejam realizando proficua gestão, em
benefício da coletividade. A permissão para a reeleição é facultati
va. Se o Prefeito desejar candidatar-se por mais um periodo, terá a
liberdade de fazê-lo, mas o povo é quem irá dizer, pela voz das urnas.
se deseja mantê-lo no cargo. Por que impedir, afinal de contas, que
um boa e fecunda administraçã~ tenha continuidade, concluindo as o
bras que iniciou? Proibir a reeleição em qualquer nível é mandonismo,
é autoritarismo, não admitidos no regime democrático e de liberdade.

JUSTIFICAÇAD

Acrescente-se, no final do paragráfo único do

artigo 89 capítulo III - Dos Municípios - Secção I - Da Organização e CompetêE!
era, do projeto da Subcomissão dos Municipios e Regiões:

Art. 82 •••

§ Unico - Compete ao Estado, mediante lei CO!!!

plementar, estabelecer normas gerais para a fixação da remuneração dos Veread~

res, nunca menos de dez por cento da parte fixa dos Deputados Estaduais.

IEPUTADO MAlJUCIO NASSER

__________ 't.I:H&Illo/co ..l'dol.u.CO.ISsio------~ _,

tJ§12 - É assegurada aos Estados_e Municípios litorâneos a part~clpação

no resaltado da exploraçao econômica da plataforma continental
e do mar territorial e patrimonial, na forma prevista em lei
complementar. - •

§22 - É assegurado aos Municipios e ao Distrito Federal, nos termos
da lei complementar, perceber 50% da receita dos foros e taxas
de ocupação arrecadados pela União, dcs terrenos aforados ou
inscritos como ocupados, localizados nos seus territórios, Obr~
gadO; como contrapartida a exercerem a fiscalização quanto a
utilização destes terrenos.

- O mar territorial e patrimonial é de duzentas milhas.
-'A faixa interna de até cem quilômetros de largura, paralela à

linha divisória terre~tre do território nacional, é conslder~
da indispensável à defesa das fronteiras e será designada como
Faixa de Fronteira, conforme dispuser a lei complementar.

§52 _ A União promQverá, prioritariamente, o aproveitamento econôm!
co dos bens dê-seu dominio localizados em regiões menos dese~

volvidas do Pais.

Art. 3i - Incluem-se entre o~ bens da União

I - a porção de terras devolutas indispensável à defesa das fron
teiras, às fortificações e construções militares, as vias de
comunicação e as áreas de preservàção ambiental;

11 - o espaço aé,.eo;
111 - a plataforma continental;

IV _ o mar terri torial e patrimonial, as praias, os lagos e quais
quer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou q~e
banhem mais dê um Estado, constituam limite com outros pai
8e~ ou se estendam a territórip~estrangeiro ou dele provenham;

V os terrenos de marinha e seus acrescidos;
VI as ilhas oceânicas e maritimas e as ilhas fluv~ais e lacus

t;es nas zonas limitrofes com outr~ paises, respeitados os
direitos e os titulos aquisitivos registrados nos Regist~os

de Imóveis;
VII - os recursos minerais do subsolo;

VIII - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os sitias ar
queológ~cos, pré histó~icos e os espeleológicos;

IX - as terras orig~hariamente e trad~cionalmente ocupadas pe~os,
indios;

X _ os bens que atualmente lhe pertencem ou que vierem a sertr~

feridos à união;

Art. 4 2 - Incluem-se entre os bens do dominio dos Estados; os lagos
em terrenos de seu domínio, os rios que neles tem nascentes e foz

'e as ilhas fluviais e lacustres situadas nos mesmo, bem como as ter
ras devolutas não compreendidas no dominio da União.

JUSTIFICAÇÃO

Os bens imoveis da união enunciados no artigo 12 do Decreto
-lei n2 9.760, de 05 de setembro de 1946 e no artigo 42 da Constitu!
ção vigent~. Os dos Estados constam do artigo 52.

Aproposta visa estabelecer um mínimo para a
remuneração dos Vereadores. O cargo de edil era munus publicum, exercido peJos
"homens bons" da localidade. Era uma honraria que ninguém dispensava-o Hoje, p~

rém, as condições de vida e de trabalho são outras, razão pela qual tem-se de.
remunerar quem exerce função pública, em vista das despesas forçadas de locom~

ção, horas de trabalho, ajuda financeira a entidades a que o titular do manda
to está. sujeito.
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DEPUTADOMAURICIO NASSER

.,."~.,n/rnlll ..sio/lu.eo"'s,io--- =- _
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

I!J
EMENDA ADITIVA

~
~

Esclarecemos que o objetivo é sanar dúvida so
bre a competência dO'Município em criar Força Pública prÓpria, dúvida surqída

quando o prefeito Jânio Quadros tratou de orqaní.zar uma em São Paulo, por im
plicar em segurança nacional. Estabelecida essa competência constitucional não
haverá qualquer óbice para iniciativas semelhantes. '

Acrescente-se, como § 19 do art. 29 Capitulo 11
do projeto da Subcomissão dos Municípios e Regiões: ' ,

§ 12 - Fica criada a Zona Franca de Foz do Iguaçú,
" regulados a sua organização e funcionamento por lei complementa~.

',)USTIFICAÇAQ

Acrescentar como paragráfo 49 do artigo 20, ca

pítulo " Da Fiscalização Financeira e Orçamentária", do projeto da Subcomissão

dos Municípios e Regiões:
§ 49 - O Vereador tem, também, a atribuição

de fiscalizar os atos do Poder Executivo, o custo e ã-execução 'de serviços e o

bras e a aplicação dos recursos financeiros do Município.

.lJSTIFICAÇAO

O Prefeito é obrigado a fazer prestação de con

tas, a cada ano, ao Tribunal de Contas do Estado, e, em certos casos, também ao
da União. As vezes, essa prestação de contas não retrata a realidade da adminis 

tração. Torna-se mais um ato burocrático, de rotina, do que, propriamente, a

enunciação da verdade administrativa. Com dificuldades para cotejar o di to com
o efetivamente realizado, o Tribunal de Contas é, não raro, !laqueado em sua boa

fé com a menção de obras-fantasmas, de "custo" elevado, para justificaçãoda mal
versação do dinheiro público. Outras vezes, o Prefeito envereda para a realiza 

ção de obras suntuárias, perfeitamente dispensáveis, e de nenhum interesse para

a comunidade.

DEPUTADO MAURICIO NASSER

Por ser morador no Município, por manter es

treito contato com a comunidade e conhecer-lhe os anseios e as necessidades, e
por poder acompanhar de perto a administração municipal, o Vereador se torna o
legitimo fiscal do povo. Sabe o que está sendo feito e o que não está sendo fei

to. Conhece as falhas e as virtydes da adrn\ni~tração. Está em condições de crit,!
cá-la nos erros, e de ajudá-la no bom propósito de servir à coletividade. Por
tudo isso, o Vereador deve continuar a ter a atribuição constitucional de fi~

calizar a administração do seu Municí~io. Merece o nosso apoio o movimento em

tal sentido que se processa no seio das Câmaras Municipáis do País, como nas

de Matinhos e Piraí do Sul, no Estado do Paraná.
O relator da Súbcomissão dos Municípios e~

giães diz que "a propoata.é despicienda", por tratar-se de "atr íbuíção inerente~

mas esboçou-se movimento contra essa atribuição de fiscallzação, motivo pelo
qual produzimos a emenda, que porá termo a qualquer dúvida nue possa persis

tir.

EMENDA ADITIVA

~
~COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

DEPUTADO MAURICIO NASSER

Acrescentar, como item VIII e parágrafos, do art. 11 do proje
to da Subcomissão dos Municípios:
VIII- ~ facultada a criação de Força Pública MuniclPal mista, destinada a auxi-
liar no combate ao crime e no serviço de trânsito, e a dar assistência em geral.

§ 19 - O efetivo será fixado em lei municipal.

§ 29 - O comando em chefe cabe ao Prefeito.
§ 39 - A F. P. M' se manterá com recursos do

Tesouro do Município, e adotará organiz~

ção e disciplina militares.

§ 49 - Se solicitado por autoridade competente,
o comandante, em chefe poderá autorizar

a F. P. M. A a acudir outros Municípios
em suas necessidades de emergência.

§ 59 - Em caso de subversão da ordem e de luta

intestina no país, a F. P. M. poderá
ser convocada como força auxiliar do

Exército Brasileiro.

• _ Estra!egicamente situado na confluência de três
palses -~rmaos - Argentlna, Brasil e Paraguai, - O Município de Foz
do Iguaçu, no Paraná, oferece condições propícias para o funcionamen
to de uma Zon? F:anca a exemplo ~a de Manaus. ~ um previlegiado pela
ligação rodovlárla com o Paragual através da Ponte da Amizade inau
gurada pelo Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e peÍa liga
ç~o rodov~ária com a ~rgentina através da Ponte Tancred~ Neves, as~
Slm denomlnada por a~l~tosa sugestão do Presidente Raul Alfonsin, e
inaugurada pelo Presldente José sarney. O funcionamento da Zona Fran
ca :m Foz de Iguaçú garantirá ~ desenvolvimento econômico de toda a
reglão, o seu parque industrial consumlrá matérias-primas de São Pau
l~, Mato Grosso, Paraná, Santa ~atari~a e Rio Grande do Sul, gerará
num:ro elevado.de empr:gos, estlmulara o surgimento de indústrias-sa
télltes de apolO e dara novo impulso criativo à tecnologia nacional~
Há um outro aspecto não menos relevante, qual o de acabar com o con
traba~do de.me:cadorias proibidas, que sangram o Brasil, a cada ano,
em mUlto~ ~llhoes de cruzados~ escoados clandestinamente para os
país:s vl~lnhos. F~z de.Igua~u dispõe de modelar infraestrutura, com
a USlna hldroelétrlca de It?lpU, rede hoteleira a pleno contento, co
municação por telefone, rádlo e telégrafo, aéroporto internacional 
rodovia asfaltad? de acesso e n~vegação fluvial. Preenche, portanto;
todas as exigênclas para o funclonamento de concorrida Zona Franca.

EMENDA ADITIVA
r.r::-:::-::-:----:---------TEXTO/olUSTlfICAl;io----------------,

L!Jr---------- "1 "n/ A/ *> : ..

C

(!lr-------------AUTOIt

~InCAÇl\O

Têm aumentado assustadoramente os índices de

criminalidade nos grandes centros urbanos. O crime aperfeiçoa a sua organização

e o seu poder de fogo, ao mesmo tempo que recorre ~ métodos cada vez mais auda 
ciosos e mais brutais. Ninguém se sente seguro na rua, no local de trabalho ou
no recesso do lar. Todos temem que o bandido apareça a qualquer momento.

O sistema policial se mostra carente de elemen

tos humanos e de equipamento moderno. Supera-se no esforço de combater o crimp

mas reconhece as suas deficiênqias e o'squ ~alogro.

Ensejar a criação de F. P. M., de ação multi

variada é refrear, em parte, o surto de criminalidade, é contribuir para odes!
fogo do trânsito citadino, é dispor de valioso auxilio em caso de acidentes gr~

ves ou de calamidade pública, é restaurar a confiança da sociedade nos poderes

constituídos.

QEPUTPOO OSVALOO l~qCEOO

----- TCXTO/Jus,....,::J.ÇÃO------------- ~.-

ACRESCENTE-SE AO ANTEPROJETO APROVADO PELA SUaCm~ISSi10 DA U~H)l'J, O~l DIS

TRIlO FEDCRAL E lERRlTORlOS, NO ARTIGO 7Q , O INCISO XXI, CCt~ A S=:GUINfE REL·ÇiiO:
f1ART .. 72 - ..

"XXI - Organizar a Advocacia da União na AdmirJ ~straç50 Fed"ral dtIF ta e
indiret.a, e seus integrantes, aonut.Ldos f1iediant~ co 1C\l!'2 J 1= ~'Jlica

de provas e titulos, exercerão, privativamente, a Ad'/o-:ada Conler..!,

ciosa e Consultiva."
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" VII - As cavidades naturais subterrâneas, assim como os sítios al'llueo1õ9icos,
pre-históricos e os espeleológicos do subsolo de importância historica
e científica."

Modifica a redação dp item VII, do Art. 3~

COMIsslIO DA ORGANIZACllO DO ESTADO (SUBCCMlSSÃO Il - a)

O CONGRESSO NACIONAL, ATRAVÉS DE LEI DRDINÁRIA,REGULARÁ

A MANEIRA PELA QUAL PRDCESSAR-SE-Ao AS ALIENAÇOES DOS TERRENOS,

DANDO PREFER~NCIA ~OS ATUAIS OCUPANTES, E ESTABELECENDO AS NORMAS

PARA PAGAMENTO DD PREÇO JUSTO, QUE PODERÁ SER À VISTA OU PARCELADO.

r=-r--------- PLlwí.'''o/coNllllo/luacoIlll1Ilio----------,

..,.,. UXTo/olulTlflCAljio-----------------,

p? GERALDO ALCKMIN

JUSTIFICATIVA - Esta é uma providéncia que se faz nscessár í a p818 a hari1'.9.

nia dos textos que estão senda elaborados nesta Comissão e na da Orqanlzação dos _

Poderes e Sistema de Governo. Naquela, já se tem decidido retirar do t-linlsL"rio 

'Público a representação judicial da União, sem, entretanto, criar a Pjvo~aC2a da

União, matéria pertinente a esta Comissão.

t que, atualmente, a Advocacia da União é contencãosa q..JUíl,:J'J exerc.lde pe

lo Ministério Público, e consultiva, quando exercida pelos integra"~,s do Sistema

da Advocacia Consultiva da União, de que trata o Decreto nQ 93.2:>7, de 8 de setem

bro de 1986.

Eô certo que o Ministério Público se desvia de suas funções srnçulares qual'

do, vinculada ao Poder Executivo, exerce, para este, a Advocacia da U,iâo perante

os Juízes e os Tribunais de Justiça.

As principais Unidades da Federação já estabel eceram e orq.mí.zarem as Ad

vocacias do Estado - independentes, desvinculadas, sem qualquer envctvímení,o COlO o

Ministério Públi,co. A União Federal, que dispõe de uma estrutura orqanízad« para a

exercício ~o sua Advocacia, insiste em usar o Ministério Público pore aqualn fins

lidaoe, fato que, doutrinária e hí stor.ícamente , merece severa crítica (' e,,,iJJata

repuls.a.

lI-a)

JUSTIFICATIVA: A preservação d2s sitios a,:,qu~olií9.icos, pre:his!órico~ ~ esp~
leqlog1cos e cavidades su~ter!;aneas constf tut madtda da .mal0':' fmportànc ta , ta!!.
to'sob o ponto de vista clentlfico, quanto cultural e htstor-tco,

Ocorre,tambem, que, regra geral./. as cavidades naturais subterrâneas são f~nna
das nas rochas ca1cãreas, substancias minerais de largo emprego na agrlcuI_
tura, como corretivo de solo e na construção civil, como o cimento e a cal, e!!.
tre outros.

Diante desta mu1tivariada galillt de utilização, recomenda-se a adoção da emenda
propost~ , que sugere uma.p!:e-qua1ificação do _sítio arqueo1õgico ou .cavidade
subterranea. antes da dec isào de sua preservaçao.

,.-------------&0100--------------
p? GERALDO ALCKMIN

o ~1imstério Público não pod'1 ser parte em ~lIn processo na cond içàn d", /ld,

vogado e de parte, quando nele Se integra como representante da socfedade e na oua

'lidade de fisc<jl da lei e de sua correta aplicaçdo.

A dúp1ice função, atualmente exercida pelo Ministério Público, é lJi'"'3 here

sia que esta Asse:'Ilbléia Nacional Constituinte precisa corr íçtr ,

Sendo imprópria a representação da União em Juízo através do fl,inist~rlo P~'

blico, é de se sentir a necessidade de se organizar a Advocacia da União, f''l estru

tura do Poder Executivo. l: o que propomo através desta Emenda aditivn
t

tc-rdl:!a por

base o Sistema da Advocacia Consul.tí.va da União, de que trata o já meneio 1:J~:l 08cr

to n9 93.237, de ~ de setembro de 1936.

Assim, se adotada esta minha Emenda, os atuais Assistentes Jur!:Jtcos, Pro

l
curadores de Autarquias- redE'rais, Procuradores da Fazenda Nac.ional., AQ'.o,J-Jjo-, de 

Df"ício e Procuradores junto ao Tribu'al t'oarítimo, assumiriam a Advocac:'a Cid "roião,

na qualidade do Advog3dos da UnHío, para o exerc.ício da Advocacia Consultiva e da

Advocacia Contenciosa.

E a justi f'Lcaçãn.

1":"I TUTO/.JUITI'IC'çio~ ,

OEPUTADO JOAo MACHADO ROLLEMBERG
Dar ao item VII do Art. 72 a seguinte redação:

"VII - Organizar e manter a Policia Federal com a finalidade de~ntre outras que
lhe forem cometidas por lei complementar, executar'os serviços de polIcia
maritima, aérea, de fronteira e de minas".

r::-r--------------- nxTo/oluSTI'ICAÇÃO---------------,

(ADITIVA)

INCLUA-SE, NO ANTEPROJETO APROVADO PELA SUBCOMIssAo DA

UNIAO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, O SEGUINTE DISPOSITIVO:

"ART.40. SERAo ALIENADOS OS TERRENOS DE MARINHA E OS A

FORADOS, TENDO PREFER~NCIA OS SEUS OCUPANTES".

JUSTIFICATIVA, Objetiva t'ixar', de maneira explIcita, a autoridade titular do p0

der de polICia, portanto, a competente para assegurar o exercIcio regular do di
reito de explorar e de aproveitar industrialmente as jazidas e mlnas •

. Cons1âerando serem os recursos minerais bens da Nação administr~dos pela União, di!
vida não resta de que a autoridade competente, no caso, é a Policia Federal.

pu GERALDO ALCKMIN

JUSTIFICAÇAQ

O FUNDAMENTO PARA A CRIAÇAo OOS TERRENOS DE MARINHA FOI

A OEFESA DO TERRITÓRID NACIDNAL E DA SOBERANIA DA NAÇAo.FORAM DEFI

NIDOS POR ATO IMPERIAL EM 1833. NO REGIME REPUBLICANO (ART.64, E

SEU PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇAo DE 1891), OS PRÓPRIOS NACIO

NAIS QUE NAo ERAM NECESSÁRIOS'AO-SERVIÇD DA UNIAo PASSARAM AO DD

MíNIO DDS ESTADOS. É EVIDENTE QUE O PROGRESSO TECNOLÓGICO, COMO RI

PRESENTADO PELOS FOGUETES INTERCONTINENTAIS, A AVIAÇAo EMBARCADA,

A MARINHA MOOERNA, ASSIM COM AS ARM~S DE OEFESA, MUDOU O CONCEITD

DE SEGURANÇA.

QUANTO ADS TERRENOS AFORADOS, OS TRATADISTAS T~M.ESCRITO

A RESPEITO DA INUTILIDADE DO REGIME ENFITÊUTICO, E A SUA INCONVENI

~NCIA PARA A ADMINISTRAÇAo PÚBLICA, ALÉM DE CONSIDERAR O AFORA~~~

TO UMA VELHARIA EM NOSSO SISTEMA LEGAL.

COMD FONTES TRIBUTÁRIAS, OS TERRENOS DE MARINHA E OS

AfORA0OS FICAM MUITO A DESEJAR, HAVENOO CASOS EM QuÉ OS TRIBUTOS

COBRADOS NAo CHEGAM SEQUER A COBRIR AS DESp'ESAS REALIZADAS PARA

SUA COBRANÇA. ALÉM 01550, A BUROCRACIA GERA EMPECILHOS, 'CAUSANDO

ATRASOS NAS OPERAÇOES IMOBILIÁRIAS.

A ALIENAÇAo DESSES TERRENDS, MENCIDNADOS NO ITEM IX DO

ARTIGO 3Q DO ANTEPROJETO,' REPRESENTARÁ UMA FONTE DE RECURSOS PARA

O ERÁRIO E UM AL1vIO-DÉ CARGA· BUROCRÁTICA DA ADMINISTRAÇAo PÚBLICA.

&.'00-:.------11-I
fi "...~d"IO/co ..15s1o/.UlCCl.I ..ÃO I 200527-1ê ·COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO (SUBCCMlSSÃD Ir-a) .

r::-r---------- TlxTo/..ulTl'ICAÇio -.

Suprima-se o § 22 , do Art. 32

JUSTIFICATIVA: Conforme se sabe, a participação dos Estados, DistrJ.to Federal e
Municipio nos resultados da exploração econômica, "no caso, mineral, é representa

,da P'ilo tributo estabelecido para cada atividade. -

Como nos ensinam os trubutardetasj -a contra-partida do exercfcio da atividade~
nômica para com o Estado é representada através de impostos, ou seja, a contri
buição pecuniaria que o Estado, por ato de soberania, impõe às pessoas sujeitas
à seu império, a fim de prover as despesas com os serviços públicos.

Vale lembrar, a propósito, que a Comissão 'do Sistema Tributário, Orçamento e Fi
nanças, já prevê a tr~butação ~ncidente sobre minerais, garantindo a partlcipa
ção dos Estados, DistrJ.to Federal e Municipios na respectiva receita, estabele
cendo, inclusive, competência privativa dos Estados e Distrito Federal para a
instituição do respectivo imposto.
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CCONSTITUINTE MAX ROSENMANN
Há, também, o direito das comunidades atingidas de re

composlçao infra-estrutural, além de potencializar novas atividades
econômicas-sociais, para que a riqueza existente não venha se trans
formar em ônus no período exploratório e graves problemas sociais no
correr dos tempos.

A nossa história tem registrado quanto as regiões ati~

gidas pela exploração mineral e grandes obras hidrelétricas não se
beneficiaram das suas riquezas naturais. Só com a definição constit~

cional de percentuais_indeniza:órios indexando os valores à serviços
soéiais básicos à novas opções eco~êmicas-saciais, com definição de
PLANOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONhL INõEGR:OOS, é que reverteremos es
se quadro.

A comunidade local, reg:onal e estadual ou territorial
saberá, em conjunto com O Pooer Pú~::c:: local, definir metas desses
planos.

•

"Das Regiões Metropolitanas"

Substitua-se a designação do Capítulo IV por:

JUSTIFICAÇAO

Trata-se apenas de compatibilizar a designação
do capítulo com a tradição já consagrada, substituindo "Areas" por
"R-egiões" •

!J

~ .LUAIlIO/cONISl1o/IUICOIl.Sllo
'COMISSAO OA ORGANIZA AO DO ESTA90

SUBCOMISSSq DOS MUNI8rPIOS E REGIOES
= TUTO/olUSTIP'K:Ar;;,O-----------------,

Dê-se ao Art. 21 a seguinte redação:

= TuTor"UsTl'ICA~io --------- -,

tJ Constituinte MAX ROSENMANN 'UTO'

• 155AO DA ORGANlZACÁbutxr'gTi:\txfluacall.uio
SWCOMISSAO DOS MUNICIPIOS E REGI

1!J------------auTOII-------------ê Constituipte MAX ROSENMANN

fJ COMISSAO DA ORGANIZAEA'O''OO°~AtlEf·ulCo., ..Ão
SUBCOMISSAO DOS MUNI IPIOS E REGIOES

~
~

..,.-'--------------1'uro/olUITlPlcaçio ---,

II-C Subcomissão de Municípios e regiões

Dê-se ao art. 19 do Anteprojeto a seguinte re
dação:

Art. 21 - As regiões Metropolitanas serão geridas por um

Conselho Metropolitano, de caráter deliberativo, assessorado diretamente por

um órgão técnico e ele subordinado.

Art. 19 - Os estados poderão, mediante l~i complementar,
criar regiões metropolitanas como entidades territorais de natureza
administrativd, constituidas por agrupamentos de municípios para in
tegrar a organização, o planejamento, a programação e a execução de
serviços públicos de interesse metropolitano.

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C AT I V A

Entendemos que esse Conselho necessita ter cará

ter deliberativo, pois, se não se assegurar, como princípio, essa qualidade a

tal órgão, corre-se o risco de vê-lo, depois, transformado em mero órgão decor,!

tivo, sem função decisória especãfdca, podendo transformar-se em mais um foco

de sinecuras.
A Emenda objetiva apenas, primeiro, adotar a Quanto ao órgão técnico, parece-nos imprescindl-

estudos de outras repartições estaduais ou federais. Cumpre, a nosso ver, pre

servar a autonomia do Conselho.

terminologia já consag::ada de "regiões" em lugar de "áreas" metropo

litanas,. e, por outro lado defini-las como entidades territoriais

de natureza administrativa.

vel que o Consleho conte com o assessoramento próprio, para não depender de

l!J.. NELTON FRIEDRICH

r-------:---, 'LlNAlIIO/CONISsio/sUBCOlUSSÃO----,.------

elA QI2-G-41./1 ~ç..tõ ..,.--------------TIITO/olUIT1'lCaolo- - - - - - - - - ..,

SUbcomissão Il-a- NOVA REDAÇAO AO AAT.39-§ 29:

Iôassegurada aos Estados,ao Distrito Federal, Territórios e Municípios,nos
termos da lei corotenentar, a participação -no, mínimo- de 5%(sinco por 
cento) no resultado da exploração econômica e aproveitamento de todos os
recursos naturais, renováveis ou não renováveis,bem assim dos recursos •
minerais do su!;lsolo,em seu território ou em áreas confrontantes com '
produção marítima.

Dê-se ao parágrafo único do art. 21 a seguinte redaçllo:
Parágrafo dnico - O Conselho MetrqlOlitano,lntegrado, pelos prefe.!

tos de todos os IIU'Ilc!plos abrangidos pela RegillD MetrqlOlita8, por um repre
sentante do Governa da Estado,pelo Deputado Federal e pelo Deputado Estadual.
eleitos can o maior rúnero de votos na Regl110 Metropolitana, será organizado e
terá sua COOlJetência defWda em Lei CcrIplementar EstaâJa1, e será presidido
por um dos Prefeitos MetrqlOlitanos eleito entre seus pares

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇAO

€ comum entre nós o desapr~ço à Federação e aos
tos dos Estados-membr03,. territórios e mwnicípios.

Por isso, to:na-se ~ecEssário fixar lnoenização
há extração de ~ualquer mineral u~ perda de áreas produtivas
construção de hidrelétricas.

di::ei-

qua-:::J
face

10 "flJ"ldamental qJe se descentralize a adnlnlstraçllo da
grande cidade na direçllo dos IIU'Ilcíplos e do cidadllo. A IIletrqlOlizaçllo dos a
glanerados urbanas de vulto é um fato, cuja repercussllo sobre as populaçlles
os integran necessita ser controlaila Jlt.lr um 6rgDo capaz de possibilitar a or
gan1zaç!lo, lacal1zaçllo e operaçlla dos serviços p1Jllcos de fDIllB integrada.Por
issó, o Conselho Metropolitano necessarianente, deverá constituir-se dos lI!!!!
.times representantes dos IIOO1cípios, os seus Prefeitos A presença de um repre
sentante do GQverno do Estado, do Deputado Federal e do Deputado Estadual mais
votados na regillo contribuirá para dar particlpaçlla a outros segnentos da soei
dade, representantes fJJe são de diversa tendência do eleitorado, diferente da .
fJJe mUva a escolha de UII prefeito.
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JUSTIFICAÇAO

I!r----------~-.PTO.,--------------

L...MELTOM FRIEDRICH 'I _I
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Quanto li presidência ser destinada a !li dos Prefeitos,
dildo o ilbvio dessa escolha; poderia, até, ser dispensada a SUB 1ndlcaçllo no
texto constitucional. Conhecendo-se, porém, a tradicional tendência centraliza
dora dos executivos ..stadJals, lllelhor será que se consigne o principio, desde
já, para eviter distorçlles futuras que o peso politico do Q)o;erno do Estado P()
derá gerar. -

ill.-"..~ TIJtTOI"ulTlrfCAÇ10. ---.

~ .:0.=-4- /~A-~/ é'h«!JtrCbU8~$
E competência ~a União o registro, para fins de fabrica

çfio, comercialização e uso, de substâncias e produtos destinados ao
controle e/ou combate de doenças, pragas, e~fermidades, plantas inv~

soras e estimulantes de crescimento na produção vegetal e na produção
anImal.

JUSTIFICATIVA

Como abono à emenda deve-se destacar a correspon'
dência que t"emtB 'ex~r"essão "região metropolitana" em' inglês "metropi>li
tan region". em francês :'r,egion metropolitaine", e em italiano "regione

lIIetropolitana", todas querendo designar um caso particular de "conur
bação" ou aglomeração urbana"("Diccionario de Urbanismo" de Carlos
Alberto Petroni e Rosa Kratz de Kenigsberg , Cesarini Hros, Editores.
Buenos Aires, 1966) onde ~e registram (i) altas densidades demográfi
cas; '(ii) malha urbana continua submetida à administrações mun1c1pais

distintas; (iii) intensos fl~xos pendülares diários de pessoas, entre
o núcleo e a periferia; concentração de recursos financeiros e cultu
rais e de poder político. José Afonso da Silva. em seu"Direito urbaní
tico Br",sileird',ensina que a cornubação,ou aglomeração, urbana contí-'
gua, ..... que resulta da expansão ürba~a, constitui uma realidade fát~

ca, sociológica, e se transforma, entre nós, em região metropolitana,
quando definida juridicamente como tal, ou permanece como simples agI
meração urbana contígua, enquanto não constituída em região metropoli
tana nos termos do art. 164 da Constituição Federal".

1. A emenda pretende, em primeiro lugar, assegurar a ma
nutenção, no texto constitucional, da expressão "Região'Metropolitana".
consagrada em âmbito constitucional, administrativo, .acad&m~co e jurídi
co. É significativa já a coleçã~ de diplomas legais fecerais ~ estadu
ais editada a partir do estabelecimento das atuais nove regiõe; metropo
litanas, pelas leis compl~mentar~s de ngs 14 e 20, ~m 1973. Considerá
vel é, também, a literatura jurídica disponível so~re regiões metropol'
tanas de autoria de insígnes juristas'brasileiros - "Redistribuição
Rendas Tribut~rias em Região Metropolitana", de Adilson Abreu Dallari.
"Instituição de Regiões Metropolitanas no Brasil", "InstÚ:.uição e Admi
nistração de Regiões Metropolitanas", "A Região Metropolitana no Brasi
e ~eu regimejurÍdico", d~ Eurico de Andr",de Az~vedo ; "degiões Metropol"
tanas: uma necessária revisão de concepções" e "'Regiões Metropolita
nas,Regime JurÍdico", de Eros Robert'o Grau;"Direito Constitucional e ~e-:

,giões Metropolitnas", de Raul Machado Horta; "Problemas Tributários da
Região Metropolita~;a", de Sérgir Tostes; "As R~giões MEltropolitanas no
~ireito Brasileiro", de Sérgio Ferraz, para só citar alguns títulos.

uso agr2
possua
efeitos

têm comp,!!.
dos produ-

destes produtos em qualquer
e tolerada somente a propa
e que visem dar suporte à a~

proibida a propaganda
c~municação de massas
usuárioS dos produtos

o registro fica condicionado a parecer por instituição
pública nacional de pesquisa que comprove sua eficácia para o fim pr2
posto e não cause efeitos perniciosos à saúde humana ou ao meio a~

biente e que seus componentes possam ser desativados por meios efica
zes e econômicos.

Será
.eio ou veículo de
;anoa dirigida aos
sistência técnica.

Toda a venda de produtos químicos destinada ao
pecuário deverá ser feita sob orientação de profissional que
habilitação legal para assumir responsabilidade de seu uso e
colaterais li vida humana e li natureza.

O Est~ao e Oistrito Federal e os Territórios
tlncia para legislar sobre o uso, comércio e armazenamento
tos e substâncias a que se refere o caput deste artigo.

A agropecuária brasileira, calcada em um' modelo agríco
la dependente de tecnologia exogena, utiliza-se em média de 105 mi
lhftes de quilos de produtos químicos apresentados aos agropecuaris
tas- .na forma cte 4000 marcas comercia.is di ferentes.

Para efeito de conhecimento da ação destes produtos na
saúde humana e animal, no solo, nas plantas, nas águas doce e salga
da é necessário que instituições científicas brasileiras aprofundem
seus conhecimentos sobre cada um dos produtos aqui utilizados, em no~

sas próprias condições naturais.
Até a presente data, as estruturas estatais encarrega~

das do registro para uso destes produtos limitam-se a aceitar dados
toxicologicos e am?ientais produzidos em condições de ambiente e vida
absolutamente diferentes das nossas, impossibilitando assim o diagnó~

tico das ações dest s produtos no. homem e na natureza brasileira.
POL outro lado a propaganda destes produtos em veículo

de comunicação de massas acaba por atingir leigos euq não estão liga
dos ao meio rural bem como o u~o de tecnologias que devem se utiliza
das com assistencia técnica di~igida a fim de evitar seus efeitos,no

civos a saúde.

2. Pelas razões constantes da parte anterior a emenda

pretende,ainda, o reconhecimento constitucional das agl~meracões urba
nã§, cuja presença é bastante evidente no território brasileiro. Este
reconhecimento se impõe pela necessidade ~e propiciar tratamento intg
grado de fun?ões públicas de interesse comum dos municípios q~e inte
gram estas aglomerações urbanas de que são exemplo, entre outras. Cam
pinas e Santos, em são Paulo; Ipatinga - Coronel Fabriciano, em Minas
Gerais; Volta Redonda - Barra Mansa. no Rio de Janeiro; Juazeiro do
Norte - Barbalha, no Ceará e Pelotas-Rio Grande. no Rio Grande do Sul.
Para r~alçar a importância dessas aglomerações urbanas deve-se assina
lar que, no decênio 1970-1980, foram elas que tiveram o maior increme
to demográfico (4,8\ ao ano) contra'3.9' das nove regiões metropolitA
nas e 3,8\ dos municípios com'mais de 100 mil habitantes.

'As regiões metropolitanas, constituem-se, como já s~

disse, um caso particular das aglomerações urbanas e delas se dife

renciam pqr a:rese~.ar~m maior po~te.demográfiCo, maior conce~tração

de recorsos f1nance1 os e cultura1s e se const~tuirem um centro de
poder político, este último caracterizado pelo fato de terem como'
núcleo uma capitaí estadual.

11-1r...---------.... 'ud.l;loJep1Ilulo/luacollllllo,-_'- -, 200534-4
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"""---------------TlXTo/.lu.TlflcAçlo-----------------.

Substitua-se no Anteprojeto da SU~-Comissão lI-C, no ti
tulo ão Capí~ulo IV e no texto dos artigos 19, 20 e 21, a expressão

,;área metropolitana" por. "região metropolitana".

~
~

t='I---------------TCl'Jo/"ulTlnc.çio-----------_~---...

Dê-se ao Inciso XII do Art. 7g a seguinte redação:

Art.7 g •••••••••••••••••••

XII - éstabelecer'os planos nacionais d~ ordenação
do território, ~eio ambiente, desenvolvimento regional e urbano,viA
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ção, transporte, informática e gerenciamento costeiro, ouvidos

~utoridades estaduais, regionais e mllúci~ais.

as 2. Introduza-se logo depois do § 12 do artigo 19, § 22

com a seguinte redaçãó:

JUSTIFICATIVA

,,§ 22- Atendidos os:critérios básicos menciomidos no

parágrafo anterior, os·municípios interess~dos

poderão solicitar à Assembléia Legislativa seu

estabelecimento. como Região Metropolitana ou

Aglomeração Urbana.

~o anteproJeto da Subcomissão lI-C, Capítulo IV - Das Areas Me
tropblitanás, dê-se ao Art. 21 a seguinte redação:

1. Ao dar nova redação.ao § 22 do Art 19, a emenda prg
cura, éxp1icitar a forma de est~be1ecimentodos mecanismos de cooper~

ção de recursos e ãtividades, indicando-lhe sua origem e destinação~ -

2. A introdução do novo § 22 objetiva resguardar o in

teresse dos municípios, integrantes, quer de regiões metropo1itan~s,

quer de aglomerações urbanas, frente a possível omissão do Estado-mem
bro, assegurando-lhes o direito_de pleitear, à Assembléia Legislati-

va, seu estabelecimento como Regiã~ Metropolitana ou Aglomeração Urb~

na, ~esde que atendidos os requisitos básicos determinados em lei com
p1ementar naciona1~

f!Jr--------------- aUTOft JE]
COM

- 'Lt..Ã~o/c:o.ml;.o/&u.CO"ISSi/.·~=rr----------,j _=
ISSAO DA ORGANIZAÇ~O DO ESTADO ~ __'-
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Aêite-se ao'inciso XII do Art. 72 a seguínte expressão:

...... de ordenação do território, meio ambiente e desen
volvimen~o urbano e regionai, ouvidas as autoridades e~

taduais, régionais e .lIUIlicipais" ~. f icando o inciso com ;:

seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

A emenda tem por objetivo explicitar a competência
da União para o estabelecimento de planos nacionais de ordenação

do territó~io, desenvolvimento urbano, regional,meio ambiente. 'As

Constituições llrnsileiras , até hoje, padeceram de uma aguda' caFên
~ia de dispo;ições relativas ao es~aço territorial e às condições

concretas de organização da vida.nacional - a distribuição da popu

lação e suas atividades no território, a utilização dos recursos n~

turais e ~quipamentos produtivos do país.

Art. 7!!. •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• "1••••••••

Impõe-se, também, que a União, ao estabelecer estes

planos nacionais, considere os interesses estaduais, regionais e

municipais, dai a inserção de recomendação expres~a de audiênc~a a

estes entes.

--::;,.---:----- ..r•• ---------------Ij_1w .LlIf,b,O/COMlldO/&UICO..IS·lo---
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XII - Estabelecer os planos nacionais ae viação, trans

portes, informática, gerenciamento costeiro, ordenação
do território, meio ambiente e desenvolvimento regiona

e urbal'l0' ouvidas as autoridades estaduais, regionais

e municipais.

JUSTIFICATIVA

Art: 21 - A Constituição do Estado ?isporá sobre
a autonomia, a organização e a competência da Região Metropolitana e

da AglOMeração Urbana, como entidades públicas e territoriais, poden

do atribuir-lhes:

I - delegação para promover a arrecadação de t~.

xas, contribuição de ~elhoria, tarifas e

preços, com fundamen~o na prestação de ser

vi~os públicos de interesse comum:

A emenda pretende e~plicitar a competência da União Fg

deral em matér~p de ordenação do territ~rio, meio ambiente e desenvol

vimento urbano e regional. As constituições brasileiras, at~ hoje, pa

deceram de aguda carência de dispositivos relativos ao espaço territo
rial e às condiç~es concretas da vida nacional - a distribuição da P.Q

pu~ação.e suas atividades no território, a racional utilização dos re

cursos naturais e equipamentos produtivos do país.

ImpÕe-se, também, que ao estabelecer estes planos a

União considere os interesses estaduais, regionais e municipais, daí a

inserção de recomendação expressa de au~iê~cia a esses entes.

11 - competência para expedir normas em mat~ria

de interesse comum da Região Metropolitana

e da Aglomeração Urbana.

Parágrafo ~nico - Cada Região Metropolitana ou

Aglomeração Urbana expedirá seu

próprio estatuto, que ser~ aprovade-pelu r Assem

bléia Legisl~tiva do Estado, respeitadas a Consti
tuição e a legislaçã~ aplicável; assegurada a r~
presentação dos municípios que.as integram' e ~a

participação comunitária

JUSTIFICATIVA

A emenda procura evitar este inconvenien~e outorgan

do à Constituição .Q,?_Estado competência para dispor sobre a auton.Q.

mia, a crganizaçao e a competência da região metropolitana e da agl~

mer~ção urb~na, obedecidos os critérios básicos firmados em lei com~

plementar federal. Com isto, procura-se assegurar à cada região ~ mg

tropo1itana ou aglomeração urbana,a necessaria individualidade e cog
rência com as peculiaridades reg~onais;

A e~periência obtida com o atual dispositivo éonE

titucional ·(Art. 1~4) e da Leis Complementares n2-l~, de 8/6/1973, e

n 2 20, de 1/7/1974, m06t~a,Bobejamente,0 inoonveniente d~ se insistir
em criar um modelo único para as regiões ~etrópolitanas e aglúmera _

ções, tal como o faz q atual redação do Art. 2l,a~ det~rminar a cria
ção-de um,Conseiho Metropolitano para geri-las.

'~§32 - A Ul'liãO, os Estados e os Municípios integrantes
da Região Metr~politana e Aglomeração Urbana,
consignarão, obrigatoriamente, em seus respecti

vos orçamentos, recursos financeiros compatíveis

com o planejamento, a execução e a continuidade

das funções pqblicas d~ interesse metropolitano
e da aglomeração urbana.''" ..J

1. No Anteprojeto da Sub-Comissão lI-C, no Art. 19 renumg
re-se O § 22, para o 32 dê-se a sguinte redação:

,--------------AUTO.'----- _11_1L!J Ã ,L.i..""Ã·"lo/co.mdo/luICDIUIl/lo------- -,I 200537·9
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AUTO" ~

flU f?Jf{t'C '.J
tante. D Estado-membro é uma cr~ação do Direito. Assim, devemos resg~

tar a importância qp Municipio, não por dilentantismo retórico, mas
·porque acreditamos que assim o Modelo Federativo será mais a~têntico.

A autonomia do Municlpio bem como sua capacidade de
auto-organização devem ser levadas a efeito por Cartas Próprias Mun!
cipais.

Os municípios participarão de todos os impostos fed!
rais cujas cotas constituirã~ o fundo de participação dos Municípios,
estabelecendo-se um.piso mínimo mensal das mesmas, compensando-se a
diferença a menor, quando ocorrer com recursos de reserva especial,
que será criado.

A união divulgará mensalmente, no Diário Oficial a a~

recadação de todos os tributos, inclusive os parafiscais, feita nos
Ilunicípios.

JUSTIFICAÇ1l0

Se é preciso distribuir a renda e a riqueza nacional
entre os brasifeiros não pode haver concentração da renda pública n~s

mãos da União. Democracia for~~ só com município forte. E só fortal~

cermos um município com repartição de encargos, funções e responsabi
lidades, reequllibrando a distribuição especial da renda nacional. F~

vorecendo nos Estados e MunicIpios os recursos para os serviços essell
ciais de alimentação e nutrição, atenção primár~a à saúde, ensino fu~

damental, habitação popular, saneamento básico, urbanização, emprego
e outros que possam ser melhor prestados pelo poder local.

Acresce-se ainda, ser fundamental a total transparên
cia dos valores arrecadados e su~s destinações.

".~_=- --J

Acrescente-se ao Artigo 12 do Anteprojeto da Subcomissão dos
Municípios e Regiões mais ~m parágrafo, de numero 4 com a seguinte
redação:

§4 2 -' A Constituiçãe Estadual poderá estabelecer, atendendo
a critérios de peculiaridade local e regional, distinção entre muni
cípios no tocante às suas competências.

JUSTIFICATIVA

t de todo inconveniente a rigidez que já vigora desde a Con~

tituição de 19B1, na definição~niforme e simétrica das competências
m~icipais po Brasil. A grande realidade brasileira é o m~nicípio

de pequeno porte, já que dados do último Censo do IBGE comprovam que
'70% dos municípios brasileiros tem menos de 20.POO habitantes e 50\

tem menos de 10.000 habitantes.

»0 ESIII ÀD
CL
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A síndrome de simetria reinante, faz com que todos sejam ~,.~.

êÓrtstitucional e legalmente tratados da m~sma forma, o que não corre
ponde; em absoluto, à realidade física e não permite -que os Estados
possam privelegiar e desenvolver os mais necessitados.

A adoção desta medida muito facilitará o planejf 
men~o regional dos Estadós e o oróprio desenvolvimento municipal.

• Consign~~se,. aliás, que nas origens de nosso municipalismo,
as Ordenações do Reino estabeleciam a elementar distinção entre muni
cíp~os imperfeitos, rudimentares e completos. Por outro lado, já n

municipalismo português do século XIII, havia a distinção entre mg

nicípios rurais e urbanãs.
rinBlmente, não custa lembrar ~inconveniêp~ia de

definir os par~metros da distinção, diretamente no texto constituci2
nal fe~êral, que regularia o fenômeno de longe e sem precisão. Mui-.
to melhor padronização.e defini~ão fará a Constituição Estadual, on
de a norma estará contida.

t=T----------- 1uTo/"unl'H;A;i.o'__-.j~....::o::.. _.
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- capaciDade de auto-organização polltica, através de
Cartas Próprias Municipais (Constituições Municipais);

- autonomia financeira, com recursos financeiros para
garantir a eficiência da Admi~ist~ação local;

- competência conco~rente do Município para legislar
sôbre os serviços sociais locais, tais. como: educação, saúde, trans
porte, abastecimento;

- à União e aos Estados é vedado instituir outras co~

petências, ainda que concorrentes , -ou legislar sobre matéria que im
plique direta ou indiretamente diminuição da autonomia municipal;

-·os.conflitos positivos ou negativos de competência
leglfere~te resolvem-se em favor da esfera do governo que tenha int~

resse predominante sobre a matéria.

JUSTIFICAÇI\/)

,..------------AIIT..-------------
F R .. E. :b KI' C 1/

"O Município como ente federativo, expressamente"
O Texto ConstItucional deve consagrar um capítulo eo

Municlpio, para sistematizar a matéria correspondente, a fim de asse
gurar o fortalecimento da autonomia e poder locais, fixando expressa
'mente:

Os problemas do Município devem ser resolvidos por
ele. A reforma tributária, com a conseqUente descentralização da re
ceita, é fator imprescindivel à nova Federação quê propuganamos.

O municlpio deve ser entre ente federado expressamen
te consagrado no Texto Constitucional, mas com as responsabilidades •.
encargos e direitos que um ente deve comportar na Federação.

Deve-se ter em linha de conta que o Município brasi
leiro sempre foi h!storJ "amení:e a célula social e política mais impo~

A União deverá divulgar , mensalmente, no Diário Oficial
~ total de todos os tributos ~rrecadados nos Municípios e Estados
Membros.

Justi ficação

E imprescindível a completa transparência da administra-
ção publica.
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Muito mais quando se Fefere, ao dinheiro pertencente ao
povo.S6 a ditadura tributária, fiscal, econô~ica e poIfica impedem a
transparência da " res-pública" • na democracia , um dos seus pila
res princip~.s é o pleno conhecimento da sociedade'de tudo que acon
tece na ação político-administrativa da União, dos Estados e dos Mu
nicIpios.

w...-----...-,.-------- AUTO,.

C WdMch,
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Isto posto, inf.ormar mensalmente ao povo o " quantum"
arrecadado é direito de todos e dever dos governamtes. Incluir onde couber:

>

Art. Os Estados poderão estabelecer, mediante'o dispo~

to 'em lei cõmplementar estadual, micro-regiões, abrangendo municípios
limítrofes, pert~ncentes a mesma comunidade sócio-econômica, com a fi
nalidade da organização, planejamento, programação, administraçã6 e
execução de funções públIcas de interesse comum, harmpnização da legiJ
lação, da tributação, do sistema de transportes e uo uso do solo de
interesse microrregional e urbano.

Parágrado ~ A iniciativa do estabelecimento de mic~or~~

giõ~s caberá ~ambém aos municípios interess~dos, quando da omissão do
Estado, mediante solicitação à Ass~mbléia Estadual ••

.----------.....--••TO.'---- _
'FR" E ,bR"'C /t-l!J NELTON

A 'competência da Uni~o não exclui a dos Municípios pa'. -
ra legislar supletivamente e~a defesa de seu peculiar interesse s~

bre defesa e proteção da saüdej produção e consumo; tráfego e trânsi'
to; organização, ef~tivo e instruçã~ de guarda municipal; e organiz~

çAo de Juízo de Conciliação Municipal, observada a lei federai que dil
tará normas gerais."

JUSTIf.lCAÇIlO

JUSTIFICATIVA

Par&~ma adequada integração das ações dos municípios inte
grantes de uma mesma Comunidade SóciQ-econômic~ doo próprio Estado,~m

põe-se a criaçã~ de instâncias 'microrregionais, corno entidades públicas
e territoriais, para os fins mencionados.

A articulação dos plan?s e programas de governo, em âmbito
regional. possibilitará ao Estado e aos Municípios interessados maior
racionalidade de ação.

Não ~á democracia'forte sem o poder local f,orte. Afi
nal, é no município que temos nosso trabalho, fábrica, lavoura; esc~

la,' filhos, a vida, ~onhos, alegrias, tristezas e utopi~s.

Por isso precisamos consolidar o novo município, com
real autonomia,política, f.inanceira e administrativa.

E·preciso possIbilitar competência, mesmo que supleti
va, nas matérias diret~mente ligadas aos interesses locais e melhor
consecução do bem-comum.

'LtllÁlIlIO/cOIolIS.lolcUICOIlI'.lo-------- _

COMISSJíO DA ORGANIZAÇJ\o DO ESTADO/.[_c...

No antep~ojeto da Subcomissão lI-C, inClua-se, nas Disposições
Transitórias, o seguinte ,artigo:

A Lei Complementar n~ 14, de 08.06.1973, estabeleceu as primei
ras oito regiões metropolitanas do país - Belém, Fortaleza, R~cife ,
Salvador, Belo Hori20nte, são Pau~o, Curitiba e Porto Alegre, com a
discriminação dos municípios que as integram. No ano seguinte, a Lei
Complementar n~ 20, de 01.07.1974, qu~ determinou a fusão dos Esta 
dos do Rio de Janeiro e pa Guanabara, estabeleceu a Região Metropo
litana do Rio de Janei~o, discriminando os 14 municípios que a inte
gram (Capítulo lI, Seção IV).

Art. - Ficam mantidas aS,atuais R~giões Metropolitanas
criadas pelas leis complementares n~s 14, pe 08.06.1973 e n~ 20, de

01.07.1974.

JUSTIFICATIVA

funci~

auxi
indic~

Os Conselhos Comunitários de Contas Municipais
narão no controle externo das Contas do Município, como órgãos
liares do Poder legislativo local, que os elegerá, entre nomes
dos pela comunidade. '

A,lei ordinária regulará a matéria.

L!' NEtTO N
r------------- .UTO.------------__

esieseis« 11 ~ fr:T------- 200544-1

JUSTIflCAÇIlO

Munic,!
maior

Um Conselho Comunitário auxiliando as Câmaras
pais no controle das contas externas dos municípios, permitirá
eficiência n~ fiscal1z~ção, pois seus membros conhecem de perto a reE.
lidade~a gestão dos Dinheiros públicos.

Além do mãis, a ~aioria dos Estados tem mais de 150
municípios, lnviabillzando uma·apreciação adequada e rápida das co~

tas municipais por órgãos estaduais. Aliás, que fazem uma apreciação
absurdamente formal, não alcançando o conteúdo o MERITO, das contas
aprecí~das.

lP ANTONIO CARLOS KONDER REIS

~-----~--------- TUTO/,Jy·STl'ICAÇlo-------- -,

Ao ante-projeto da Sub-comissão da União, Distrito Federal e Ter
ritórios

Dê-se a seguinte redação ao Art. 20 do ante-projeto:
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Art. 20- o Distrito Federal terá Poder Legislativo formado por uma

Assembléia Legislativa Distrital, composta de Deputados eleitos distritalme~

te em cada uma das zonas eleitorais.

AUTQIl--

j
s'e: Constit~inte EDISON LOBÃO ~A

,..,.,---------- ~Lt:H"'Uo/c:OIrlISsio/su.collussio----------__, 200550-6
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO (lI-a)

\.-~ -'- ___'_ _ _'_ -.J

Parágrafo único - O número de Deputados Distritais de cada zona ele.!.

toral, será proporcional ao número dos seus eleitores, ficando assim assegur!!

da a representação mínima de 01(um) Deputado Distrital para cada zona eleito

ral.

Acrescentem-se ao caput do Art. 42 do AnteprOJeto da

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, após a pal~

J U.S T'I F I C A ç 11 O vra Uniio, as seguintes express~es: ••• "os recursos minerais do

Atribuir aos Estados a competência para decidir sua

pr~pria política federal é contribuição importante para o desen 

volvimento do verdadeiro federalismo.

a administração do subsolo, evitando-se a burocracia centralista

de Brasília, cuja intervenção é hoje requerida para qualquer auto

rização de pesquisa e lavra.

O Distrito Federal, capital de todos brasileiros, não é um Estado,

l1eIl um lIU1icípio, é um território neutro, e como tal deve permanecer, sem a

llUÚcipalização das suas cidades satélites.O que queremos, tendo em vista a

impossibilidade de termos representação política local, é ver todas as c~

nldades do DF representadas na Assembléia Legislativa,onde tudo se decidirá

em nome e em benefício do povo Candango. O momento histórico de.uma nova
Constituição,sugere um espírito inovador Pela sua" at!p-içidade", o

Distrito Federal só não pode ,como deve ter um modelo de representação le
gislativo próprio.

. Na ânsia de querer registrar que esta emenda atenda aos reais anse!:.
os da cOIllJOidade do DIstrito Federal, vale lembrar que o Diretório Regional
do Ã)S realizou e vem realizando amplos debates e já deu inicio a uma mon':!.
mentál coleta de assinaturas,a ser encaminhada a esta AsseIDólii~Jonstituinte

reunindo não 30 inil, mas 300 mil assinaturas.

seu subsolo. ti

Aos Estadds, proprietários do solo, deve também caber

t="1 .......--t------------- Tr.:nOI..USTI'ICAÇ_O-------- --,

( li-a)

Constituinte EDISON LOBÃO·tJ )
....... f'LE..ulo/c:OIrlI,.lo/&Uacotu:nlo _

tJ COM I SSÃO DA ORGAN IZAÇÃO DO, ESTADO ~

...... ,Lul"IO/CONISSÃO/SUlCOIUSSÃO-------- _

(!lCGlISSllO DA llRGANIZAÇIlD DO ESTADO II "'--

~
"""' AUTOIt _

•_ Dep. António Carlos Konder Reis

r-........--------------- TtxTO!oIUSTlfIC...ÇÃO'--------- ---,

AlJ ante-projeto da Sub-comissão da União Distrito Federal e Territórios:

Dê-se a spntlJinte redação ao Art. lB do ante-projeto:

Inclua-se, no Anteprojeto da Subcomiss~o da Uni~o, Dis

trito Federal e Territorios, o .seguinte artigo 12, renumerando-se

os demais:

" Art 1~ - A eleição do prefeito e vice-prefeito do Distrito Federal,

far-se-á por sufrágio universal, voto direto e secreto , e os mandatos coin

cidirão com os mandatos dos prefeitos e vice-prefeitos dos Municípios "

-Art. 12 - A Uni~o, os Estados e os Municlpios poder~o

celebrar contrat~s·com empresas particulares, nacionais ou estraA

geiras, nos quais se submetam a arbitragem obrigat~ria, relativa

à Interpretação ou execuç~o de suas cl;usulas.

JUSTIFICAÇ 110

preço

J_U.S.T .I-f-J C.A.T.J .V_A

A insegurança dos contratos acarreta aumento do

correspondente ao rIsco. O capital aflui para onde encontra seg~

rança e r,'ntab. I i de de r O ~nico meio eficaz de i mped i r- -que -o-s eapi

taIs saiam de um pais ~ torná-los interessados 'na perman;ncia. A
"'l""lltl

segurança dos capitaiS aqui investidos cre~~eria se as indeniz~

ç~es, devidas em caso de alteraçao unilateral das condlç~es do n~

gocio. fossem fixadas por um tribunal neutro. O recurso à arbitr:

gem, e nao a Corte Internacional de Justiça, decorre do fato de

que este, de acordo.com seus Estatutos, s~ conhece de questões eR

A eleição de um prefeito e um vice-prefeito ao invés do Governador e

seu vice, além de restaurar uma tradição, busca substancialmente evitar a n~

cessidade de um mandato tampão para o primeiro mandatário do Executivo do DF,

como também um mandato demasiadamente prolongado, inevitáveis em tendo que
haver a coincidência com os mandatos dos Governadores.

.......-------------..UTOR------------ _

.......---- 'I.EH,bIlO/cONISSÁo/sUICOWISdo -.,

f!J COMISSIlO DA ORGANIZAÇIlO 00 ESTADO II o,..

[!J ANTONIO CARLOS KO!'IlER REIS

Acrescenta-se ao Art. 20 mais um parágrafo:
tre Estados.

§ - Os mandatos dos eleitos e empossados,de conformidade com o disposto
neste artigo, coincidirão com os mandatos dos Vereadores, que serão eleitos
em 15 de Novembro.

JUSTIFICAÇ~O

Pretenae-se ~esta proposição, dar aos primeiros Deputados Distritais
!JIl mandato com uma duração qtle permitam um bom desempenho nas suas funções

Tem por fim, também, colocar um ponto final num impasse criado pela pre
tensão de Partidos que por um lado sabendo,antecipadamente, que estão fora dà
disputa, querem lJIl mandato "tampão" de 2 anos,e por outro lado, Partidos que
se considerão vencedores na disputa para o Executivo no DF defendem um man
dato de 6 anos.

.--------------AuTa"--- _

DEPUTADO FLAVIO PALMIER DA VEIGA

- J.Z:-c...

Os empresários da industria de construção civil fi
cam obrigados a construir, em terrenos doados pelas Prefeituras Mu
niclpais, casas populares que cor respondam a 10% do número de uni~
dades habitacionais dos projetos aprovados pelos orgãos financei _
ros do País, com o objetivo de atender as construções de médio e
I1to custo.



Paragrafo dnico - A lei disporá sobre as isenções e
direitos que.4s empresarios obterão ao participarem ~este processo
social.

B- Comissão daOrganIzação do Estado •. f43 .

JUS T I F I C A T I V A
--------------------~----

A singularizaçio da "faixa de fronteira l
' , sujeita a

restrições de atividade econômica, ~ em si mesmo obsoleta, numa

~ grande a falta de unidades habitacionais no Bra 
silo Os carentes estão imssibilitados pelas atuais normas do siste
ma financeir~ de habitação de adquirirem sua casa para morar - õ
maior sonhó de um cidadão em sua vida. Deve o governo facilitar a
aquisição da casa própria, em especial para as familias mais neces
sitadas. Há necessidade da Constituição incentivar a distribuição
de riquesas, visando o bem estar social daqueles que percebam bai
xos salarios. Nenhum melhor veículo para se atingir este objetivo,
do que, através da participação das empresas privadas brasileiras
com a criação de incentivos no setor da construção civil com o ofe
recimento também de apoio àqueles que promovem a maior oferta de
emprego hávida no País, como comprovam as ultimas pesquisas ofici
ais.

~~ TUTOIJUSTI'ICAÇio----------------_,

era em que a integraçao regional e a formação de un1;es aduaneL 

ras é um pré-requisito para dinami:ação do comércio internaci~

nal. De qualquer maneira, a extensão de 100 quilômetros !~~tr~l!~

parte substancial de Estados e Territórios, como Rondônia, Acre~

Amapá e Roraima, ao controle das autoridades locais e contribui 

r~a para dificultar o exercicio das atividades econômicas, quan 

do ° desejável seria precisamente ° inverso: o adensamento do co

mérciO, agricultura e indústria nessas regiões, em benefício da

própria defesa nacion~l.

PJ Constituinte EDISON LOBÃO

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO (lI-a)

Suprima-se o item VI I I do Anteprojeto da

da União, Distrito Federal e Territ~rios.

J.U.S.T.I.F.I.C.A.T.I.V.A

Subcomissão
Suprima-se o item VI do Art. 3~do Anteprojeto da SUBCQ

MISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL e TERRITÓRIOS.

A mat~ria e objeto ~e lei municipal, razao por que pr~

pomos a sua exclusão do rol das de compet~ncia da União~

........-Constituinte EDISON LOBÃO

~--__---_-__---_-n:xTo/"uSTIF'lC...çio----------------_,

Suprima-se o item XIX do art. 72 do Anteprojeto da' Sub

comissao da Uni~o, Distrito Feder~1 e Territ~rios.

Com a supr~ssao deste item, visa-se a estabelecer O

principio de "estaduali:~çãol1 dos r-e cur-so s minerais do subso~o.C~

berá aos Estados e Territórios não apenas o direito superficiário

do solo, mas também o direito de administr~r seu próprio subsolo,

sob o regime de concessão. Não há porque um morador do Acre ter

que reCorrer à burocracia centralista de Brasília para obter qual

quer autorização de pesquisa e iavra.

Aos tstados cabe escolher sua própria política m~rieral,

tendo em vista suas necessidades de desenvolvimento, as disponib~

lidades de capital local e a conveniência da abs~rção de capitais

a11enigenas na lavra e pesquisa.,

J.U.S.T.l-F.J .C.A.r.I.V.A

o item em causa generaliza a id;ia de "reserva de me~

cado interno", objetivo falso de vez que nossa preocupaç~o deve

ser, ao reves, o acesso ao mercado externo. A i rrac i ona I idade

e' 'm"Mo," aoasnro '''''' 11 -'r
PLENAll:IO/CO.. ISSiO/.UICO..,SSãO------------.tl 200557-3

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO .DO ESTADO (lI-a)
'--~"::"::"::'-"-_~~:'-"----'-"':""":;:~=':'''':':'''':_':''::''::'-='': --J

Supr~mam-se do item XII d~ Art. 7º do Antep~9jeto

SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÔRIOS, as seguin

dessa P?sição isolacionista ~ ~bvia à .Iuz do fato que o mercado

interno brasi leiro ~ apenas 1,1% do mercado mundial. De outr~ I~

do, o objetivo de alcançar "autonomia tecnol~9ica" e "autonomia

cu Itura I" ~ pretensão r idicu Ioc O que o Bras i I deve fazer .; apr~

priar-se, no grau m.iximo poss Íve l , da cul1:ura e 1:ecnologla I que

constituem um bem comum da humanidade.

tes express~esi " informátioa e gerenciamento costeiro".

da

aUTOII:--- ) §
f!1 Constituinte EDISON LOBÃO EMEJIII)A

~~-I---------.l.u.llI:lo/CO"ISSio/IWICOMlSsio 200555-7
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO (lI-a)

~ ~ -:-. Tl;llTO/oluSTIPICaçiD---------- -,

Substitua-se, no § 4 2 do item IX do Art. 32 do Antepro-

o planejamento de informática te~~causado um enorme a

traso tecftológico ac Brasil, dada a velocidade das transformaç;es

-na inf~rmática mundial, que só podem ser captadas pela inic~ativa

privada, ireagindo às preferências e exigências do ~8uário. A ~x-
... ~ -~ ..

pressio "g~renciamento costeiro" ~ imprecisa, sendo também de
I

notar quJ a excessiva regulamentação assim como a "reserya de me!

cado'l da cabotagem para armadores nacionais resultam em termos um

transporte costeiro que ~e inclui entre os mais custosos e inefi-
jeto da SUBCOMI~SÃO DA UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, a cientes do mundo.

expressão «cem l ' ••• , pela expressio ••• I'cincoenta~•••
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