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Vencida.

Durante a Sessão de vot.açjio do l,nleproj eto

des-

ta Subcomissão, iniciada ontelll, vinte e três do corrente,
16:08 minutos, ocorreram

sérlos incidentes e tUlllultos

1izuclos, com <;lplausos c apupo;;

as

generú-

das galer.ias, o que tudo

levou

à suspensão di.ve~sas Ve7.€,r; da Sesnão: as 17:27 minutos

e

20:35 minu,tos. As 23:10 minutos .foi a í.nda susporis a a

SeGsÊÍo

às

para um pedido ele vista do Substitutivo Rosa Pr,'La
Erion da
n9 24 CJ 11 a rC'que.ci 11\('11 to do Senhor Deputado Vi cen l:e !loso.
Embora as Normas Gerais (arligo 18, a LLuon
previstas no artigo 59, parágrafo único do negimcnto da

"b",)
Cons-

titt'int€', assegure.~\ prC'ferência pari] votação ao Sub a t a t.u t t.vo
do
Relator, o Senhor PrC.!sidC'nte da Comissão, Scna(1or l:t1U,on Lobão
decidiu contra essa norma regimental submo t.o r J. vot.cçâo
de preferência em favor d? referido substitutivo nQ 249-1
autoria do nobre constituinte Hosa Prata, afinn1 nprovado

pedido
de
por

13 (treze) votos a nlhtl segundo anunciou a Ncsa, em meio
gencra:':'z<.uo tumulto C.! disLür;Jios dc cc r i ont.ca do conflitc

a
ç.:lt-

G

-2OS

que apz ovarnm o referido sulJstiLutivo c a maí.o r

í

él

da

ncpre-

sentação do.P.N.D.J3e das bancadas doP.D.:~ do p.'r,do 1'.C.I; e

do

~.C.

do B. Em face ainda da recusa do Senhor Presidente da Subcomissáo em aceitar a substituição do Deputado Benedito Nonteiro,titular, ausente do f] Lr'lhal.hos, quo'
lia pela manhji do dia 23 ele

1oléÜO

SC'

ilm;OI11'dr,'

corrente para fJÓ

j

do

1\ril:.1-

n'.Jrusf;ar

no

Plenário elo scnacto as 2:!jJ. mí nut os ele hoje.
Esta do c.í s âo do Senhor Presidente da SuJ,cOH:Lssão,
recusando acei taçZto à indicação do Deputado 1\n tero do
Barros,
Suplente desta Subcomissão, feita pelo I.;:(~er do P.~l.D.B, Seltador l·lárlo COV<.'IS,· do t c rm.í.nou proLes Los o' tumulto no Plen5rLo desta Subcomissão, motivo da s usponnâo da Sessão.

Compos La il Sub corm a s iio , por decisão do Sonhar

l'l-~

sidente com a convocação do Senhor Deputado José Mendonça de Horais Suplente deste órgão, verificou-se a citada votação do Sub~
titutivo Rosa Prata (emenda n9 2~9-1) sob intenso tumulto.
SalientEI o Relator, que todo o cxaust.ívo 'rrabalho contido na 1\nteprojeto, junLo às folhas 1 a 30, conLenc1o
sugestões
dos Senhores Constittll.ntos: v.i.con t;e 130 'f o, Euclides Scalco, Santinho Furtado, Nelson lI.guiar, Ivo Vnnderlinde, 1\ntonio
Brito,
1\maury t·ll\ller, Ivo Ndinclrdi., e Sonadores Mauro Borg."ls,
Lobão e José

I~rnficio

Eel i. r.on
1\~rr5ri

da Sj]va, elo Mlni.st6rio dri HL'forllld

da 1\BH/\ c da EMBHl\'fE H,

(púgi na I 6), bem como emendas com

ceres Cnvo r âve s em númo r o ele trinta (30) e nove (9) emenda"
í

a,

J':1):"0-

com

parcc.u os favoráveis em parte (páginas 26 e 27) Tl:ío í'o rnn, submctidns 2i votação pela doe i são, que se

aJj g111:n .m t, l -):e'g Lmo n La l' ,

1110

do Sr-n hor Presidente da Subcomissão, uma vez que não Lendo sielo
publ t ('aelo o substi tutl vo ROHit PrnLi"l os Senhores Const j ti u i.n üoa n::iQ
PUclL' l d 11l

apr cuon t o r

C'IIlC'IlLidS

ao rc[c'rlc1o s ubs t tutivo.
í

Rec tnGc 1('C1(1d il or(10 111 dos trabn 1hou

C0111

ache"] a-

da do Senhor Dcpu t ado Bendi.to Nonl:ci.ro, 5s 2:51 ele- hoje,
foram
votados diversos eles Laq uc s s upr-o s s vos elos ilrti gOf; ??, 39,
49,
59 e 69 do mencionado s ubu t.í cu c í.vo , mcd an t,c rcquerj.lllenlo elo Hcí.

í

lator.
AprovilUos esses dcs taques e rejoi tados os
dos artigos por treze (13) contra dozo U.2) votos, r cs t ou
mente aprovada a mclt.éria segui.nt.e:

ci t,lfinal

-3Art. 19 . f: garantido o d í.r-o i Lo de- propriedade de
imóvel rural, que deve cump r r uma ·função social.
í

Parágrafo único. A função social c1<.l propL"ieddde Ú
cumprida quando:
a) é racionalmente
b)

-

aprove~tada;

corisc r va os recursos naturais
preserva o meio ambiento;

rcnov~vo.lis

c) observa as di r.;pObi.c,:õ('.fj J nua in quo

e

as

)"C',/\\ 1 m,l

relações de'traualho; e
d) pr op c.í a o !J':'rIl-Cfj t.ar dor: pro!,r i l~ L~ll-i.c)',
í

trdh<.lllldcior""

do-,

l.

q uo do Ju r]('f'01Hlc r r,

Art. 29. A Just lç,l, Fc'der,l1 c r La r v» r a s
dirimir conflitos fundlfirlos nas reyi6es de tens~0
â

ESl C'C i

a i,; l'drd

50(1<.11"

Sala da Subcomissão da politica Agric61d e Fundl5r~a e
da Reforma Agrária, as 14 horas de 21\ de rna.í.o de l 93", .
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Relator
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com rcstriçõe
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