SEÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

---.,

PARLAMENTAR

Volume

CONSTITUINTE
FASE

83

F;l'l
SUBSTITUTNO DO
RELATOR
DA COMISSÃO

II

I
-------J

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmOINTE

11- COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO

DO ESTADO

PARECER E SUBSTITUTIVO

Presidente: Constituinte José Thomaz Nonô
lv-Vlce-Presídenter Constituinte NaborJúnior
29-Vice-Presidente: Constituinte José Maranhão
Relator: Constituinte José Richa

-2-

Do

INTRODUÇÃO

Comissão,

compeTenTe

Foi

T~abaJho

das

E AS

aspec~os

de

Impo~~an

Es~ado.

profícuo o desempenho das Subcodo Rela~or fICOU
imensamen~e

~ão

Missões que a
ANTEPRO~ETO

~raTando

cada qual

da organIzação do

~es

PARECER SOSRE OS

e

exaUSTIVO

Subcomissões, resul~aram ~rês An~eproje~os e rela~6rlos
fInaIs,
que vieram ao exame do Rela~or da

~arefa

faci I ,Tada.

EMENDAS

Nossa
pa~Ticipação se ~esumiu, na verdade, a um T~abalho de siSTemaTização e
coordenação
do aprovado naqueles organismos e muiTo bem sínTe~izados

SUBSTITUTIVO

respec~jvos

pelos

Rela~ores.

Procedemos,

em
seguida]
ao
enxugamenTo do TexTo para eviTar
dupl ieldades
desnecessárias,
reduzindo
ao
indispensável
a
enumeração
das
compeTências de
cada esfera de poder, e remeTendo para as disposi-

IV

ções TranslT6rias e para o Jeg/slaçéo ordinórja oU
os disposi~lvos pr6prios
desse-- ~ipo
de diploma legal.
complemen~ar

ANEXO;

PARECERES SOBRE AS EMENDAS

Preocupou-nos sobremaneira deixar paTenTe

a

do aUTonomIa,

ques~ão

do

SUbSTiTUTivo,

IndlreTamen~e.

nossas
I.

A
de

ComplemenTares,

e

foi

a

subs~anc'almen~e

no BraslJ,

um

regime

ConSTiTuial~erada

aUToriTário

e
e

Izador,
que desfIgurou a frógi I democracia
brasIleira daquela época.

II PARECER

cen~ral

Essa anomal la hiSTórica gerou,

no domínio

jurídico, a ou~orgo de
UMa Car~a
ConsTi~uclonal
produzida
pelo arbí~rio. No Plano pol í~lco e ecoredundou nUma

es~~uTura

cenTrai izada

poder,
que abalou os P' lares da Repúbl ica e
as bases da federação.
enian~o,

No

o

republicana e ao

povo

brasi leiro,

federalismo,

aluiu

fiel

logo

à

deu

à resisTênCia democráTica. Apesar da forie
repressão, parTICipoU aTivamenTe da lUTa peJa
reconquisTa
da
Demooracla,
pela defesa aberTa dos
direiTOS humanos, pela convocação
de
uma
Assem-

NaCIonal

descen~ral

Cons~l~uln~e

Ização e

e

pelas campanhas de

em defesa do municipalismo.

Comprome~ido

com essa

~radlção

de

lu~a

1

cons~rurlr.

Assim

sendo,

iniCIamos o

nosso SUbSTiTU-

com a definição de alguns princípIOS
gerais
que consagram a idé,o de Es~ado Democró~ico de D,rei~o, no qual
se fundamen~a a es~ru~ura
~epubl i~Ivo,

cana,
federaTiva
e muniCipal ISTO, que propusemos
como inSTrumenTO de governo popular,
cUJo
poder,
além
de
emanar
do Povo, IsTO é, além de Ter sua
o~igem aTravés de eJeições periódicos,
I iv~es, direTas 1
em Todos os níveis e pelo s~frá9io secreTo
e universal, deve ser efeTIvamenTe exerCido com
o

povo

a~ravés

de uma democracia

par~icipa~lva

e não

apenas represenTaTiva.

A

a~ual

Assembléia Nacional

seguir nosso

a

Cons~i~uinTe

parTiu, acerTaddmenTe, de ampla coleTa
de
sugesTões,
TanTO dos próprios ConSTITUinTes quanTO, de
forma
Inovadora,
de
Todos
os
segmenios
da
sociedade.
MIlhares foram as sugesTões e emendas,
bem como dezenas foram as reuniões com depOimenTOS
e debaTes enTre consTí~uinTes, TécniCOS e Ilderan9 0 S comuníTórias. ObTeve-se, assim,
vai iosa
conTribuição para o eSTudo das Subcomissões.

parecer

reglmen~al,

cada

sobre

eml~i

um

dos

An~eprojeTos.

2.a.

UNIÃO, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Agiu bem o

RelaTor,

DepUTado ConSTiTuInTe

Sigmar.nga Seixas, 00 a~ender às sugeSTões em
defesa
da
Federação e dei Iml~or os bens e a oompeTência da UnIão de forma a garan~ir a jus~a e
devida

aUTonomia

janTO

aoS

ESTados,

quanTO

aos

MunicípIOS.
a

Ado~ando

preferiMOS não

en~rar

compe~ênclas

dos
no

essência de seu AnTeproJeTO,
em deTalhes em ~elação aos e

ESTados

garan~lndo-Ihes,

en~anTo,

ciTamen~e des~jnado

à

e

com o povo que nos elegeu para se~Mps um dos
seus
represen~an~es
na defesa dos inTeresses naCionaiS
e populares, consideramos o ~rabalho de elaboração
consTI~uclonal
deSTa AssembléIa a con~lnuidade da
lUTa peja ImplanTação de Um ESTado Democrá~lco e,
consequenTemen~e,
pela
reafirmação
dos
valores
fundamenTais da pessoa humana, cuja garanTia,
en~re
n65
dependerá, em grande parTe, da O~9anl%a-
ção
e
funcionamen~o
do
ESTado
que
busoamos

reoomendação

A~endendo

mos,

de

iníCIO

bléia

Também es~eve sempre
presen~e
em
a problema da descen~ral Ização,

cogi~ações

de 31 de março de 1964, medianTe

par~ir

1946

~radição

or~lgos

direTa ou

em nosso enTender, a via democ~6Tica passa,
pela descen~ral ização do poder, e
é preciso
re~omá-Ia
com
urgência
se
quisermos
consT~uir um ESTado de DireiTO duradouro.

ImplanTou-se,

nômico,

dos 25

ela se referem,

necessorlamen~e,

~nsTi~ucionais

ção

que,

~an~o

a

pOIS,

INTRODUÇÃO

A~os

18

ao

Quan~o

dos

hablTan~es

nomia

da

União,

financeira, 'adminisiraTiva e

aprovada no
n6s acolhida.
glsla~lva,

ri~6rlos

Federal, a aspiração
da República a uma au~o

Dis~~i~o

Capi~al

pai rilco,

e
dos
Municípios,
o que não foi
expl i-

An~eproje~o,

foi

le-

~ambém

por

Os
dlsposj~lvos relaCIonados com os TerFederais ~ambém foram por
n6s
Incluídos

no SubSTiTUTIVO.

No

enTan~o,

o

polêmiCO assunTo da

em

dos Terrl~6rlos do Amapá, e
Roraima
ESTados, por considerarmos a ma~éria objeTo de

lei

complemenTar e

~ransformação

~écnlcos

por não enconTrarmos argumenTOS

que pudéssemos UTI I Izar para

sua Transformação

imediaTa,

da forma que nos pareceu a
posições

mais adequada,

rela~lvo

à

in~ocado o oap~
suprImindo apenas
os

passfveis

ESTADOS
O

cujo

nas Dis-

pra~lcamen~e

In~ervenção,

oasos
que
julgamos de menor graVidade,
de ou~ro TraTamenTo em lei.

2.b -

a

assun~o

Transsl~6rias.

Man~lvemos

~ulo

jus~lficar

encaminhaMOS o

An~eproje~o

Rela~or

Campos,

foi

o

ap~esenTou

novadores e

da Subcomissão dos

Depu~ado

ConSTI~Uln~e

Es~ados,

Siqueira

um conjunTO de disposiTivos

bem orTlculados,

rela~lvamen~e

i-

à orga-

niza9ão~

aUTonomla~ ordem econômica,
fJnanceíra e
jur1disclonal dos ESTados, e quanTO à
idenTiflcavão
dos
seus
bens,
sua compeTência legislaTiva

própria,
encargos.

residual

e

suple~lva

e,

ainda,

seus
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05
anseios de desceniraJ izoçõo da aiividade pai í~lco-admlnisirailva esiaial foram coniempiados,
no
AnieproJeio,
com a definição precIsa
desse esfera iniermediárlo de governo- o ESTado
e
suas
relações
com a UnJõo e os Municípios. Ao
mesmo iempo o Anieprojeio da Subco~Jssão procuroú'
aiender
às
posTulações
redlvlsionisias do País,
com a jus~lfica~lva de que a crIação de novos
Esiados
iraria
"vaniagens",
denire
os
quais:
"aceleração
do
desenvolvimenTo
Iniegrado"
e
"forialeclmenio
econômico
de
regl6es
subdesenvolvidas".
Os
disposiTivos relaCIonados com a organização e compeTênCia dos Es~ados foram, no geral,
incorporados
ao
nosso SUbSTiTUTIVO, salvo quanTO
ao faTO de que procuramos dar-lhes uma
enuncIação
mais abrangenTe, sem descer a deTalhes. EnTendemos
que, dessa forma, es~aremos colaborando, já
nesTe
sesundo nível de fi ITrasem do processo de elaboração consTITucional, para chegarmos a
uma
conSTITuição moderna e duradoura.
MuiTOS
disposiiivos
relaCionados com os
Poderes LegIslaTIVO, ~xecuTlvo e JudiCiáriO, e com
o
MinisTériO
Públ,co,
puderam ser el iminados em
razão do enTendimenTO de que as diSpOSIções
cons~i~ucionais.rela~lvas à
União - Já amplamen~e ~ra
Todas em OUTros Comissões - opl Icam-se ao ESTados.
~lnalmenTe, enTendemos que cabe à
ConSTITuição definir
a
forma
como
os
ESTados
podem
Incorporar-se,
desmembrar-se,
anexar-se
ou
ser
criados. Mas a crlaçõo
de
Es~ados,
proprlamen~e
diTa,
é maTéria InfraconsTITuclonal, que será melhor TraTada em
lei
complemenTar,
após
eSTudos
mais
profundos,
que
nco poderiam ser realizados
den~ro
dos
rís/dos
cronosramas
do
'processo
consTiTuinTe.
PreferImos,
por
ISSO,
Incluir
a
queSTão nas Disposições TransiTórias de modo a ser
deVidamenTe
TraTada por uma Comissão de Redivlsõo
Terri~orial do País,
a ser Ins~alada loso
após
a
promulgação
da nova Car~a Masna, com prazos definidos para conclUIr seus eSTudos e AnTeprOJeTos.

2.c -

MUNICípIOS E REGIÕES

o esmero na elaboração, o boa TécnIca legislaTiva e o conTeúdo fiei às hiSTóricas
reivindicações
muniCIpal fSTas,
conTidos no AnTeprOjeTO
do SubcomIssão dos MunicípIOS e
Regiões,
poupounos precIoso Tempo no seu exame e nos leva a parabenIzar o RelaTor, DepUTado
ConSTITUinTe
Alo~slo
Chaves.
Como
não
poderia deIxar de ser, o AnTeprOJeTO fOI aproveiTado em sua quase - ~oTal Idade,
devendo-se
regISTrar
que
os
maTérias que, pelo
seus Teor, pudessem ser conSideradas não perTinenTes
ao
âmbiTO
deSTa ComJssõo, mas IndireTamenTe
relaCionadas com sua TemáTica, foram acolhidas
na
forma
do Anexo II, de modo a serem levadas na deVida con~a pelo Comissão de SISTemaTização, TaiS a
sua
imporTância~ paro
as comunas brasileiras e a
qual Idade dos dlsposi~lvos produzidos.
Por
ouTro lodo em lugar do enumeração exaUSTIVa e pormenorizada
das compeTênCIas dos Municípios, preferimos op~ar por uma formulação siniéTlca, nõo, porém, menos abrangenTe, parTindo
do
princípIO
geral de DireITO, segundo o qual '·0 que
não for prOibIdo é perml~ldo".
EMENDAS
Quan~o
às
557
emendas recebidas, ~odas
elas foram devldamenie anal Isadas , merecendo, cada
uma,
o
nosso
parecer,
conforme
anexo
deSTe
relaTórIO.

72
foram acolhidas plenamenTe, mUITos em
seu conTeúdo e forma, ou~ras no mériTO, embora com
redação diferen~e.
17D foram acolhida parcialmenTe.

OUTras

por ~raTarem de maTéria Inou por se referirem
a
assunTOS

314,

fracons~i~ucional

de
ouira comissão iemóilca receberam parecer pelo
não acolhlmen~o (248) ou foram conSideradas prejudI cadas (66).
No mais, o SUbSTITUTIVO que oferecemos ao
primeiro exame da ComIssão da Organização do ESTado
iraduz, salvo melhor juízo, o pensamenTo consTITUCional resulTanTe
do
efiCIenTe
e
CUIdadoso
Trabalho das Subcomlssoes.
possa servIr de base
Esperamos
que
ele
espera
deSTa
que
se
para a con~rlbulção
final
Comissão,
3.

AGRADECIMENTOS

Como
os excelenTes relaTóriOS das Subcomissões foram uma deco~rêncla 16glca e naTural dos
Trabalhos nelas desenvolVidos, cump~e-nos apresenTar não só aos RelaTor~s, mos Também aos Três Presiden~es, 05 nossos cumprimenTOS,
TanTo pela forma
dInâmica quanTO pelo raro brilhanTismo
e
efetiva
liderança
com que condUZiram os Trabalhos de suas
respeCTivas Subcomlssõ~5.
Por
ISSO, ao mesmo Tempo em que apresenTamos_os nossos cumprimenTOS aaos
RelaTores
e
a
Todos
os
membros dos SubcomIssões, referiMo-nos,
de maneIra especial, aos
emInenTes
ConSTtTUlnTes
~ofran FreJa~, Chagas Rodlrsues e Lu,z Alber~o Rodrlgues , deixando claro nosso reconheCimenTo pelos
seus expressIvos mériTOS.
Concluindo,
j~lsamos
opor~unas
alsumas
palavras de agradeCImenTO, TanTo
aos
I lUSTres
e
nobres
membros
da
Comissão e ao seu digno, eficlen~e e dedicado Preslden~e, Depu~ado Cons~l~uln
Te
Thomaz
Noná,
quanTO aos servidores do Senado
rederal e da Câmara dos DepUTados, que nos aTenderam Com preSTeza e dedicação, perdendo, mUITaS vezes, horas de sono e descanso, dando aos Trabalhos
o
riTmo
de
uma
efIcáCIa
que nos ImpreSSionou
deveras. Na pessoa do SecreTáriO da Comissão,
Edson Nogueira da Gama, agradecemos a Todos.
Cabe
~ambém des~acar o
~rabalho profícuo
e dlu~urno realIzado por ~oda a equIpe
do
Cen~ro
de
InformáTica e ProcessamenTo de Dados do Senado
~ederal, cujo DireTor-ExecuTIvo,
Sérgio
de
OT 7ro
RIbeiro, nos cedeu, InclUSive, sua próprIa sala de
reunIões. Na sua pessoa, agradecemos
a
Todos
os
preSTimosos serVidores daquele órgõo.
Agradecemos, Também, a alguns amigos pesSOCIS que, com sua experiência e formação de
maIS
alTo
nível, inTegraram nossa equipe de assesSoramen~o TecnlCO'
Professores Geraldo ATai Ibo,
Ologo
Lorde I lo de Mel lo, O~~O Bracarense Cos~a, FranCISco de ASSIS Lemos
de
Souza
e
Ivo
rerrelra
de
O I I ve I roa.
QuanTo aos nossos Assessores, sua colaboração fOI de Ines~lmável valor e
fazemos
queSTão
de
declInar, a seguir, seus nomes, expressando, a
Todos,
a
nossa
graTidão
e
nossos
melhores
elogiOS
São eles:
-

Alzlro Si Iva F/ lho
DIrceu Teixeira de MaTos
EI las de OI ivelra Mo~~a
ESTêvão Chaves de Rezende MarTins
Isrciel TeSTa
~oõo da Cruz de ~eus Cos~a
José AriSTides de Moraes Fi lho
Olavo Ner~ Corsa~~o.

A
Todos
os membros de nosso GabineTe de
apoio agradecemos a
~ermanenTe
e
jmp~escindível
colaboração.

Brasíl ia

(DF),

05 de junho de

~OSÉ

RICHA
RelaTor

~987.
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III -

dependerão de consul~a prévia, medJon7e
pleblsci~oJ
às populações direTamenTe inTeressadas, da aprovação das Cómeres de Vereadores dos
Municípios

SUBSTITUTIVO

afeTados e

TÍTULO

se daróo por
59 -

§

Lei

lei

es#adual.

complemenTar

federal

disporá

sobre a criação de TerriTório,
sua
Transformação
em ESTado ou sua reinTegração ao ESTOdo de origem.

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

69

§

-

Os

ESTados,

o

DiSTriTO

Federal

e

os MunIcípIos poderóo Ter símbolos pr6prios.
CAPÍTULO I
ArT.

PRINCÍPIOS GERAIS

raTIVO

ArT. ~9 - O Brasl I é uma Repúbl ica FedeInSTITuída pela voniade do Povo como um Es-

49

-

Cabe

DISTrITo Federal

e

aos MunicípIos cumprIr e

União,

à

aos ESTados,

ao

fazer

cumprir
a
ConSTITUiÇão Federal I as ConSTITUições
dos ESTados federados e as leiS, zelar pelas
InsTITulções democráTicas, bem como legislar e ediTar
normas sobre Todos os assunTOS de suas respeCTivas
esferas de compeTência.

Tado democróTico de DireiTO.

povo e

PorQgrafo único - Todo
o
nos
com
ele
é
exerCido,

pode~

emano do

~ermos

d~s~o

ConsTITuiçé:to.

compeTência

ParágrafO únIco - cons~ITul
ou encargo do MunIcípiO o que for de
in~ere55e
local, do ESTado o que for

supramuniolpal,

e

predomlnan~e

de In~eresse
represenTar

da Unlóo aquI lo que

InTeresse nacional.

ArT.

29 -

A

RepúblIca FederaTIva do Bra-

ef I é conSTITuída, sob regime represenTa~lvo, pela
unloo
IndIssolúvel
dos
ESTados,
e
Tem
como

ArT.
1"rl~o

Federal

59

e

- À
UnIão,
aos ESTados,
aos Municípios é vedado:

ao

Dig-

f I na I Idade:
I

-

defender

a

soberanIa naCIonal

buscar a convivência pacífica e
1"ernaclonal,

II

-

zelar

hUMana e

da pessoa

pelo

o

cooperação

e

fn-

respeITO à dignIdade

sua v~lorjzação;

promover a

I
- eSTabelecer
culios rei iglosos ou
Igrejas, subvenclonó-Ios, embaraçar-lhes o exercício
ou manTer com eles ou seus represenTan~es relações de dependênCIa ou 01 lança, ressalvada a colaboração de inTeresse públiCO, na forma e nos I j MI1"es da lei federal i

XII

- garanTir
os direiTOS indiViduais
bem como a igualdade de opo~Tunidades

fé aos documenTOS públ

recusar-

1-

cos,

e cole~ivos,
para ~ efeTivação da JUSTIça;

rrI

-' rea I Izar

empreend I menTos

ou de-

sen~olver

IV
coleTivo e

o

.- prbmove~ o bem esTar indiVIdual
desenvolvimenTo SOCial,
econômico

e
e

culTural

aTiVidades que ~epresenTem aTuai ou IminehTe ~ISCO b Yldo humana, ?O equi I ib~io ecol6gico
ou ao melo-amblen1"e, sem a~ender aos resulTado~ de

prévia consulTa plebISCITária nas áreas d,reTamen1"e envolvidas,

conforme dispuser

lei

compleménTar.

- São símbolos naOionOiS a Bandelr-o,
o Hino e as Armas da Repúbl ica, adOTados
na
daTa
da promulgaçóo deSTa ConSTITUiÇão.
§

~9

§

29 -

Lei

re9ular~

f-ederal

CAPíTULO XII

uso dos

o

símbolos naclona!s.

clal

§ 39 - O IdIoma porTuguês é
do Brasi J •

a,

íngua of':

UNIÃO

ArT .. 69 -

Sóo poderes da União o Leglsla-

~1"JVO~ o ExecuTlvó e o
harmônicos enTre s i .

CAPíTULO II

3Udlciórlo,

IndependenTes

e

É vedado a qualquer dos poderes dea ou1"ro poder, salvo nos
casos
p~evisTos neSTa Cons1"iTulçáo.
§19 -

.le9ar,compe~ências

ORGANIZAÇÃO POLíTICO-ADMINISTRATIVA

§29-- O Cidadão

ArT. 39 '- A
organ i zação
po I í Ti 00admInISTraTIva da Repúbl ica FederaTiva
do
Brasi~
compreende a União 1 os Es~a90s, o DjsTrl~o Federal
e

~odos

os Municípios,

eles au1"ônomos em sua

1nvesTido na função de um

poder nõo poderá exercer a

s-tas. -oestá

. <c~ções prev I

de OUTro, salvo as

ex-

"ConsT i 'TU i çõo.

,res-

ArT.

peCTiva esfera de compeTência.

70 -

Incluem-se

enTre

os

bens

da

Uniôo:
§

19

-

O

Dis1"ri1"o Federal

é

a

capi1"al

da
I

Unláo.
Te~rlT6rlos

InTeg~~.~

§

29

Os

§

39 -

Os ESTados podem

Unióo.

dIanTe aprovaçóo das respeCTivas
Assembléias
LegIslaTIvas,
das populações direTamenTe InTeressaleI

por pleblscl1"o,

e

do Congresso

complemenTar.
§

49

-

A criação,

NaCional

por

-a

de

~e~~as

defesa das fronTeIras,

devoluToS

às forTifi-

cações
e~cons~ruções rol I iTeres, bem assIm às vias
de comunIcação e à preservação ambienTaI i

Incorporar-se en-

Tre s i , subdiVidir-se ou desmemb~ar-se poro se
anexarem
a
ou~ros
ou formarem novos ESTados, me-

das,

à

porção

a

-

Indispensável

incorporação,

a

fusão

e O desmembramenTO de
Municípios,
obedecidos
os
:squlslTos
preViSTOS em lei oomplemenTar federal,

II
óguo em

maIs

de

-

~errenos

um

os

lagos e

de seu

quaIsquer correnTes de

domíniO,

ou

que

banhem

ESTado,

SIrvam de I ImITe com OUTros
países ou se eSTendam a Te~rlTórlo eSTrangei~oi as
i lhas
flUViaiS
e
lacus~res nas zonas
limíTrofes
com OUTros países; as I lhas oceânicas e as maríTImas,
excluídas
os
jó
ocupados pelos ESTados na
daTa da promulgaçõo desTa ConsTi~ulÇãoi

III

-

o espaço aéreo;

-5-

-

IV
V
VI
VIII

plo1'oformo

o

conjlnen-r~J j

XII

mal" -re r-r-

o

J -ror~l a

I

e

os recursos mineraiS do subsolo;

Terras ocupadas pejos índiOS,
que delas Terão posse permanenTe e usufrUTO excluSIVO
das
riquezas naiurols do solo e de iodas as
uii I idQdes nelas eXIsTenTes,
os

bens

Vierem a

lhe

que o1'uolmen1'e

os
servIços
e Ins1'oloções de energia
elé1'r,co no âmb;1'o In1'eres1'oduol
e
o
aproveiTamenTo
energéiíco
dos cursos
d'óguo per1'encen1'es à União,

c)

a
na~e9ação
aérea,
aeroespacial
Infra-esir-uiura aeroporiu6rio j

d)

as vJas de TransporTe enTre porTOS MOríTIMOG e fluViaiS e fron~elras nacionais
ou que Transponham os I ImiTes de
ESTado ou TerriTórIo;

e)

os
serviços
e inSTalações de enersio
nuclear de qualquer naTureza;

lhe per-

~ç

§
29 - É
assegurado aos Es1'odos, 00 DISTriTO Federal e aos MunIcípios, nos TermOS de
lei
complemenTar,
a
parTIcipação no resulTado da eXploração económlca e do aproveiTamenTo de Tqdos os
~ecursOs
naTUrOJS~
renováveJs ou não renov6veis,
bem assim dos recursos mineraiS do s~bsolo, em seu
TerriTório.

39 - A
faixa In~erna de a~é cem qUI lôme1'ros de largura, porolelo.à linho divisóriO 1'ert"'es't~e
do
"terr i T6r I o
noo I ono I , . -é
cOns I derada
indispensável à defesa das fronTeiros e
será
deSignada como ralxa de Fron~elra, conforme dispuser
lei complemenTar.
§

§ 49 - A
União promoverá" prloriTorlmen"te, o aproveiTamenTo econômico dos benp de seu domínio
localizados
em regiões menos-desenvolvidas
do pors,.

Ar1',

89 -

I

-

manTer relaçbes

II

-

declarar

e

III

-

e

organizar

mãn~e,...

XIV
- organizar
e manTer cc Pai íCIO rederal bem como os pol íCIOS civi I
e
ml I i~or
e
corpo de boMbeiros ml I ITer do DISTriTO Federal;

°

os serviços
XV
- organizar
e
man~e~
car1"ogrofia,
ofiCiaiS de eSTaTísTica, geografia e
de âmbiTO no~ional;

drsclpl inar
o
acesSO ao mercado
XVI
a
Vlobi I Izar
o
desenvolvlmen~o
nTerno de f'l"l.odo
o bem esTar do povo e a real izasóclo-econõmico,
çõo da aUTonomia 1'ecnológlco e cul1'urol do pors;
I

XVII
sões púb I

I

XVIII

conceder aniSTia;

XIX

legIslaI" sobre:

a)

dj "e I TO
c IV I I ,
comere I a I,
pena I ,
agráriO,
elel1"oraJ,
maríTimo,
aeron6u1"ico, espacial, processual e do
1'rabolho e normas
gerais
de
direi1'o
TrlbuTÓrio,
urbaníSTICO
e das execuções penais;

b)

desapropriação;

c)

requ I s I ção
de
bens e serv I ços .,; I vI 5,
em caso de perigo IMinenTe, e
ml I l"tares, em Tempo de guerra,

d)

óguas,
1"elecomunicações,
serviço pOSTai e energia;

e)

sistema monetáriO e de medidas,
e garanTI0 dos meTaiS;

f)

pol í"tICO de crédl1'o, câmbio e 1'ronsferência de vafor~s;' comércio eXTerio~ e

celebrar a

a

defesa na-

j

'temporariamen-rej
V

~-'decretar

o

estado

de

sítio e

VI
- aUTorizar e fiscal Izar a produçõo
o comérCIO de material béliCO, armas, explOSIVOS
substóncías TÓXICOS;

VII
to;

I

- planejar e promover o desenvolVI-

ouVidos os Estados e os órgãos regionais
ínTeressados~
Visando
à
eliMInação das
dispa~jdades econômloas e sociaiS enTre as regiões'
do PaIs, respeiTadas suas pecul iarldades;

.
X
- es!obelecer oS planos federais de
viação, 1'ronspor1'es, Informá1'lco
e
gerenclomen1'o
costeiro;
manter o serviço postal

eroc I ;

h)

TrónsiTo e T~6fe90
dovlas federaiS;

i)

inTerestadual

e

~o

JaZidos,
minas, ou1'ros recursos minemetalurglaj

~aJs e

j)

naCionalidade,

cidadanIa e

no1'urol izo-

ç60;

J)

m)

-

ri-re r-eees-r e

navegação 10cus1're, fluvIal, morí1'lmo,
aérea e aeroespaCial
bem aSSIM o ~e
~Ime dos porTOS;

menTo nacional,

XI

TíTUlo

g)

- eml1'lr moeda;

VIII
flscol iza~ as operações de crédide capiTal Izaçõo e de seguros;

IX

InformáTica,

a

In1'ervenção federal;

s

- exercer o classifIcação de dIver-

aos;

IV
- permiTir,
noS casos p~evIs1"os em
lei complementar, que forças eSTrangeiros
~ransi
"tem
pe I o', -re 1"'1" I 1'ór I o
noc i ona I ou ne I e permoneçàm

e

a

,e-

InTernacionais,

guerra

a

e

XIXI
- organizar
e
manTer
o
Poder
3wdlclórlo e o Mlnls1'ério PúblIco do Dls1'rl1'o
deral e dos Ter~iTórlos;

Compe1'e õ União'

paz;

c::: lona I

b)

ser cTrlbuídos;

- É assegurada aos ESTados e MunicípiOS liTorâneos c parTICipação no resulTado da eXploraçõo
econômJco da plaTaforma conTJnen1"ol e do
Mar TerriTorial e pOTrlmonlal, na
forma
preVisTa
em lei complemenTar.
§

os
serviços nacionais, in1'eres1'oduols
e InTernacionaiS de Telecomunicações; .

aS

-

X

dlreiamenie ou medianTe

o)
os "terrenos de marinha,

-

-rencem ou que

explorar,

pa"trimonlal

VIII
- as cavidades naiurols subierrâneos,
aSSIM
como
os
síTIOS
arqueológicos,
préhisTóriCOS e 05 espeleológicos do subsolo;
IX

-

concessão ou permissão:

populações indígenas,
TI0 de seus direiTOS;

inclusive garan-

emigração,
Imigração, enTrada, eXT~a
e expuJsõo de es~range'rosj

dlção
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n)

condições de capacidade poro o
das profissões;

exe~cí

cio

o)

organIzação
judlcJórJa
do MinIsTério
PúblIco do DisTrITo Federal e dos Territ6rlosj
organização
adminisTraTiva
dos TerriTórios;

p)

sistema eSTotístlco

ArT. ~3 - O
nÚmero de DepUTados à Assembléia LegislaTiva corresponderá 00 ~rlplo da
represenTação
do
ESTado federado na Câmara Federal
s, aTIngIndo o número de TrinTa e
seis,
será
acrescido
de TanTOS quanTOS fprem OS DepUTados Fede~als acima de doze.

q)

siSTemas
sorTeios.

e

§
~9 O mandaTo dos DepUTados eSTaduais
será de quaTro Qnos,
cp! I cedas
as
regras
desta
ConsTiTUIÇão
sobre imunidades, prerrogaTivas processuais, subsídios, perda
do
mandaTo,
Ilcenço,
impedimentos e Jnco~po~a9ão às rO~9as Armadas.

r)

normas gerais sobre pcl ícias mi I itores
e corpos de bombeIros ml I ITares.

§
29 - A
remuneração dos DepUTados ESTaduais seró fixada observado o I ImiTe de 2/3 do que
percebem, a meSmO TíTUlo, os DepUTados FederaIS.

~

cartográfico na-

cionais,

de

poupança,

consórCIOS

CAPíTULO IV
CAPíTULO V
ESTADOS FEDERADOS
MUNICípIOS
ArT. Sç - Os
Estados
se
organizam e se
regem pelas COhSTITuições e leiS que adOTarem, observados os princípIos deSTa ConSTITuIÇão.
§
19 - São poderes dos ESTados o LegislaTivo, o ExecuTIvo e o Judiciário, IndependenTes
e
harmônicos enTre SI.

reservadas
aos ESTados Todas
§ 29 - São
as compeTênCIas que não lhes sejam vedadas.
§
39 - As ConsTITUições dos EsTados assegurarão a plena auTonomia dos Municípios
nos
assunTos de seu inTeresse predOMInanTe.

ArT.

~O

-

Incluem-se

enTre

os

bens dos

ESTados:
I

ráneas,

-

as

fluenTes,

em

águas superficiais cu subTerdepÓSITO oU emergentes;

IX
- as I lhas oceâniCOS e
ocupadas pelos Estados e MunicípiOS;
III

-

as

I lhas

fluviaiS e

-

II
imunIdade
e
invlolabl I idade
do
mandaTO dos vereadores, no TerrITóriO
do
MunicípiO, por suas opiniões, palavras e VOTOS;
III
- proibIções
e
incompaTibi I idades
no exercício da vereanço, aplicado, no que couber,
o
dispos~o
nes~a Cons~l~uIÇÕO para os membros do
Congresso NaCional e na ConSTITUIção do respeCTivo
ESTado para os membros da AssembléIa LegIslaTIva;

tivas e
lacustres,

ParágrafO único - São
indisponíveis para
outros fins as terras devolutas ou arrecadadas pelos
ESTados,
por
ações
dIscriminaTórias,
necessárias à prOTeção dos ecosslsTemas
naTurais.

1~

I
- eleTlvldade do PrefeiTo, do V/ceprefeITO e dos Vereadores, medianTe pleiTO
direTO
e simulTâneo realizado em Todo o País;

maríTimas Já

áreas da Faixa de Fronteira e
IV
- as
as Terras devolUTas não compreendidas dentre as da
União;

ArT.

ArT. 14 - O
Munlcfpio reger-se-ó por lei
orgânica, VOTada em deJe
~urnos
e
appovada po~
dOIS Terços dos membros da Câmara Municipal, que a
promulgaró, aTendidos os princípios
eSTabeleCidos
neSTa ConSTITuiÇão e na ConsTiTuição do respecTIVO
ESTado, em especial os seguInTes:

CompeTe aos ESTados:

I
legislar sobre as matérias de sua
competência e suplemenTar a legislação federal
em
assunTos de seu Interesse;

-

§
~º
Os PrefeiTos e os Vereadores serão
submetIdos o JulgamenTo perante
os
Trlôunols
de
~usTlça eSTaduaIS

§ 29 - São
condIções de eleg/bl I Idade de
no
exercício
dos
Vereador ser brosl Jelro, e~tar
pai íTICOS
e Ter Idade mínima de dezoito
dl~eltos
anos.
§
39 - É faculTado Q Câmara de Veread~res
emendar, alTerar e rejeITar proposta de
orçamento
do
Município, bem como ,niCiativa de lei em matéria financeira que disponha
sobre
o
património,
respeitadas as normas de planos e orçamento contIdas nesta ConSTITUiÇão.

~o

II
- organizar a sua jusTiça,
dos os prIncípiOS desta ConstitUIção;

obse~va-

III
- estabelecer
diretrizes geraIs de
ordenação de seu ierrlTório, ObjeTiVando coordenar
o
desenvolvimenTo
urbano e rural, aprovelTa~ raCIonalmente os recursos naturaiS e preservãr o amblenTej

IV
- organIzar
forças pai I C l c l e Civis
ml I I rares e corpos de bombeiros
mi I ITeres,
não
podendo
seus pOSTOS OU graduações Ter remuneração
Total superior à fixada para oS postos
e
graduações correspondenTes no ExérCITo.

IV
- organIzação
das funções legIslafIscal izadoras da Câmara MuniCIpal

ArT. ~5 - O número de Vereadores da CâmaMunlcipoJ se~á varlóvel,
conforme
dIspuser
a

ConSTituiÇão
do
EsTado, respeiTadas as eondlções
locais, proporcIonalmenTe ao eleITorado do MunicípiO,
não podendo exceder de vinte e um Vereadores
nos Munlcfplos de a~é um mi Jhão de habITantes e de
TrinTa e Trés nos demais casos.
ArT.

16 - Os
subsídIOS
do
PrefeiTO, do
e dos Vereadores seróo fIxados
peja
Cámara Municipal, no fim de cada legislatura, para
a legislaTura seguinte
Vlce-Prefej~o

e

ArT. ~2 - A ConSTiTUIÇão ESTadual disporá
sobre os casos e as formas de IniCiaTiva
legislaTlva
popular
s
de
rcfer~ndo
no
EsTado
e
no
MunicípiO.

ParágrafO Único - É assegurada o manUTenção do valor real dos subsídios a
que
se
refere
esTe
artIgo,
medianTe a sua aTuai Ização com base
no índice resulianTe da média dos aumenTos
anuais
de venCImenTOS concedidos po~ lei aos funcJonárJos
muniCIpaiS.
ArT.
MunicípiOS:

~7

-

CompeTe

.

prlVQTIVamenTe

aos
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-

~

sobre

~le9lslar

assun~os

de

predominanTe e suplemenTar as
gislações federal e eSTadual no que couber;

resse muniCIpal

InTele-

II
- decreTar
e arrecadar os TribUTos
de sua compeTêncIa, bem como cpl Icor as suas
rendas,
sem
preJufzo
da obrigaToriedade de presTar
conTas e publicar balanceTes nos prazos fixados em

fInanceira,

TriTal

e

será adminisTrado por Governador Dis-

dlsporó de Cámara LegislaTiva.

§ ~9 - A eleiçõo do Governador DIsTriTal,
do Vice-Governador DisTriTal e dos DepuTados
DISTriTais
cOlncldlró
com
a
do PresidenTe e VlcepresidenTe da República, para mandaTo de Igual duração, na forma da leI.

lei;

29 -

§

IIX

-

organizar e

IV

- organizar

públ icos de predominanTe

suprimIr DisTriTos;

e
preSTar os servIços
InTeresse local.

co~responderá

O

número

de DepUTados DisTriTais

ao dobro da represenTação do DisTrI-

TO
Federal
na Cámara Federal, apllcando-se-Ihes,
no que couber, os parógrafos ~9 e 29 do arTigo ~3.
§
39 - Lei
Orgánlca,
aprovada
por dois
Terços da Cámara LegislaTiva disporó sobre a orga-

nização dos Poderes LegislaTivo e
da a divisão em MunicípIOS.

CAPíTULO VI
R~GIÕ~S D~ D~S~NVOLVIM~NTO ~CONÕMICO
~ ÁR~AS M~TROPOLITANAS

ral

ArT. ~8 - Para
efeiTOS
adminiSTraTivos,
os ~sTados federados poderõo agrupar-se em Regiões
de
DesenvolvimenTo
Econômico e os MunicípIOS e o
DisTriTo Federal em Áreas MeTropoliTanas.
Parógrafo único -

Lei

complemenTar fede-

~al

definirá os criTériOS básicos para o eSTabeleclmen~o
de Regiões de DesenvolVimenTo Econômico e
de Á~eas MeTropol iTanas.

ArT. ~S - As
Regiões,
conSTITuídas
por
unidades
federadas
Imí~~ofes,
perTencenTes
ao
mesmo
complexo geoeconômico, são criadas, modifi-

cadas ou eXTinTas por
las

Assembléias

lei

federal,

LegislaTivas

raTificada
dos

pe-

respeCTIVOS

~sTados

~9

-

Cada

Reglõo

E5~ados

LegislaTivas dos

~sTados

componenTes.

§
29 - Os
planos de desenvolvimenTo e os
orçamenTOS públiCOS, Inclusive o
moneTário
e
os
das
enTidades
da adminiSTração Indireta, levarão
em conta as pecul ~aridades das Regiões
de
Desenvolvimento Econõm'lco , Tanto em relação às despesas
corren~es quanTO às de capiTal,
obse~vando-se
~j
gorosamen~e
a Integraçõo das ações seToriaiS face
aos obJetivos TerriToriais do desenvolvimenTo.

A~T.

20 -

Os

Es~ados

poderõo,

e

a

legislação

59 - O

§

a~~ecada~ó

ArT.
gonlzação

22 -

insTITulró e

de compeTência

dos

federal
e

disporá sobre a
judlclória

ordos

§
19 - A
função
exeCUTiva no TerriTóriO
será exerCida por Governador TerriTorial,
nomeado

exonerado pelo PreSidenTe da República:

rlal

§
29 - A
nomeação do Governador Te~rITo
dependerá de aprovação do indicado pelo Sena-

do da República.

39 - Os TerriTórios poderõo ser dividi-

§

dos em MunicípIOS,

couber,
o
ConsTiTuIÇÕO.

49 -

§

aos quais se apl lcaró,

diSpOSTO

no

CapfTulo

no

V

que

desTa

As conTas do Governo do TerriTóriO

serão submeTidos ao Con9~esso Nacional,
nos
Termos,
condições
e
prazos
preVISTOS
neSTa
ConSTITUiÇão.

CAPíTÚLO VIII
INT~RV~NÇÃO

ArT.
Uniõo nos

§
~9 - A
c~loção de Áreas MeTropol iianas
seró raTificada pelas Cámaras
de
Vereadores
dos
Munlcfplos que as compõem.

Lei

adminiSTraTiva

medianTe

e seTorial.

Federal

~axas

conce~nen~e

Te~~iTórlos

Trofes poro InTegrar a organização, o
planeJamento, o programação e a execução de funções públicas
de InTeresse meTropol íTono, oTendendo-aos
princí;

InTegração espacial

DisTriTO

os imposTOS e
Municípios.

lei
complemenTar,
criar
óreas
meTropoliTanas,
consTITufdas
por agrupamenTOS de MunicípiOS lImí-

piOS de

elel~o~al

§
69 - Incluem-se enTre os bens do DlsTríTo Federal os que lhe perTençam na daTa da promulgaçõo des~a ConsTITuIÇÕO.

Teró um Conselho Re-

gional , do qual parTICiparão, como
memb~os
naToS
os
Governadores
e os P~esldenTes das Assembléias

veda-

§
49 - À
represenTaçõo do DiSTriTo Fedena Cámara Federal e
no
Senado
da
República

cpf Joar-se-ó
aos ESTados.

e
§

ExeCUTivo,

23 -

~sTados

SomenTe
para:

I

-

manTe~

II

-

repel Ir

a

caberó

InTervençõo da

Integridade nacional;

Invasõo de um

~sTado

fe-

exercício

de

derado em outro;
§ 29 - Cada
Área
MeTropol iTana
~eró um
Conselho MeTropoliTano, do qual parTiciparõo, como

membros

naTOS,

os PrefeiTOS e

os

Córner as MuniCipaiS dos MunicípiOS

P~esidenTes

das

componen~es.

§
39 - A
União,
os ESTados e 06 Municípios eSTabelecerão mecanismos de cooperação de recursos e de aTIVidades para assegurar a realização

das funções públ icas de

InTeresse meTropoliTano.

§
49 - O dispOSTO nesTe arTigo aplica-se
ao DisTriTO Federal, no que couber.

CAPíTULO VII
DISTRITO

F~DERAL

E

T~RRIT6RIOS

ArT. 2~ - O
DISTriTO
Federal, dOTado de
aUTonomia poliTíca, legislaTiva, adminiSTraTiva
e

III

-

garanTir

o

livre

quaisquer dos Poderes eSToduals;

IV

-

reorganizar as finanças do

~sTado

federado que suspender_o pagamenTO de
sua
dfvida
fundada
por mais de dOIS anos conseCUTIVOS, salvo
por moTIVO de força maior;

v

- assegurar

a

enT~e9a

aos Municí-

piOS das qUOTas que Iheq.forem devidas a TfTUlo de
Transferéncia de receiT~s públicos de qualquer naTureza ou de parTiCipação na renda T~lbuTária, nos
prazos previsTOS nesTa conSTITUiÇão ou em lei;

VI

-

ordem ou deCisão

prove~

a execução de
judicial,

lei

federal

VII
- assegurar
a
observânCia dos seguinTes princípios conSTiTUCionais:

·'
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o)

form~ rep~Jbl Jcana, democr6~ICO, repree FederoTlvo;

senTa~iva

b)

direiTOS da pessoa humana;

c)

aU~onomla

d)

presToçõo
de
conTas da adminiSTração
púb I I co d I re~a e IndireTa.

munIcipal;

ArT. 24 - Somen~e
coberé
InTervenção do
ESTado, no Município looaf Izado em seu ~erri"t6rio)
ou
da
União, no DiSTriTO Federal ou em MunicípiO
localIzado em Terrl~6rlo F-ederal quando:
-

~

consecuTIVOS, a
de força maior;

rI
das,

deixar de ser pogo, po~ dOis anos
solvo
por
mOTIVO

dívida fundado,

-

na forma da

não
lei;

IV
- o
TrIbunal
de JUS~IÇO do ESTado
der prOVimenTO a represenTação
para
assegurar
a
observânCia
de princrplos Indicados na ConSTITUIção do Es~ado, bem como para prover a execução
de
let, de'ordem ou de deCisão Judlcla!.

ArT. 25 - A
inTervençóo federal
'Toda pelo PreSIdenTe da
República
e
o
p~lo Governador do Es~ado.

é decrees1"oduol

§ ~9 - O
dec~e~o
de
In1"ervenção,
que ,
conforme o coso , será submeTido
à
aprecloção
do
Congresso Nacional ou da Assembléia LegJslaT'Va do
ESTado ,
no
prazo
de
vin1"e
e
quaT~o
hor~s,
especlficorá c sua ampliTude, prazo e condições de
execução e , se couber 1 nomeará o InTerVenTor.
§
29 - Se
nõo eSTiver funCionando o Congresso NaCional ou o Assembléia LegislaTiva do Es~ado,
far-se-ó convocação eXTraordinário, no mesmo
prazo de vln~e e quoTro
horas,
para
apreciar
a
Mensagem do PreSidenTe da Repúbl ica ou do Governador do ESTado.
§
39 - Cessados
os
mOTIVOS do InTervenção , as aUToridades afaSTadas
de seus
cargos
o

salvo

§
29 - EsgOTado
o
prazo previsTo no copUT, o Supremo Tribunal Pederal
deCidirá,
denTro
de
5
(cinco) anos, Todas as queSTões relaTivas à
conTesTaçõo de I imites enTre os ESTados e
MunicípiOS, podendo real Izar plebiscITO enTre os moradores da região em J i"tígio.

Ar~. 28 A "transferênCia de serviços públ ICOS oos ESTados e aos Municípios compreenderó-o
Incorporação, ao pOTrlmônlo eSTadual ou muniCipal 1
dos bens e InSTalações respeCTIvos e
se
do~ó
no
prazo máXimo de cinco anos, duranTe o qUal a União
não poderá af iená-los, dar-lhes OUTra
desTlnaçáo,
ou descurar de sua conservação.

forem preSTadas conTas devi-

III
- não
"tiver sido cpf loado o mínimo
exigido da receiTa muniCipal na manuTençóo
e
desenvolvimenTo do ensino;

eles volTarão,

g 19 - MedianTe
sol iCITOçáo
dos ESTados
ou Municípios inTeressado~, o União devsró
encarregar
dos Trabalhos deMo~caT6rJos a Fundaçõo InsTITUTo 81"051 1elro de Geosraf'? e EsTaTíSTica.

Impedimen~o

legal.

§ 49 - Nos
casos dos Incisos VI e VII do
arTigo 23, ou do Inciso IV do arTigo 24, dIspensado
a
ap~ecla9ão
pelo Congresso Nacional ou pelo
Assembléia Leglsla~lva, o decre~o
IlmiTar-se-é
a
suspender ,o execução do aTO impusnodo, se essa medida bas~6r ao resTobeleclmenTo do normal Idade.

Parágrafo único - Aplica-se
às
"transferênCias dos Es~ados aos MunicípiOS o diSposTO nes"te ar'tigc>.

ArT. 29 - É
crlodo a Comissão de Redlvlsão Te~rí1"oriol do País, com cinco membros indicados pelo Congresso NaCIonal e cinco membros do Poder Execu1" IVO, com a flnol idade de ~presenTar esTudos
e
AnTeproje1"os de redlvlsâo Terrl1"orlaf do
Pars e apreciar as pt'OpOSTOS de crlaç50 dos
~5~O
dos
do TocanTins, de SanTa Cruz, do Triângulo, do
Maranhão do Sul, do Juruá e do TapaJÓS, bem
aSSIm
a
do resiabeleclmen1"o do ESTado de Guanabara e as
de 'transformação
dos
TerriTóriOS
de
Roraima
e
Amapó
em Es~odos e ou~ras per~'nen~e5 que lhe seJam apresenTadas aTé dez dIas apos sua InsTalação.
§
19 - O
PresldenTe da Repúbl lCO deveré,
no prazo máXimo de TrlnTO dias da promUlgação desTa
ConsTITulÇÕO,
nomear os inTegranies da Comissão, a qual se InsTalaró aTé quarenTa e OITO horas
após o nomeaçõo dos respeCTIVOS membros.

§ 29 - A
Comissão
de Redlvlsão TerriTOdo Pars Terá Um ano, a parTir de sua InsTolaçóo,
parç apreciar as propOSTaS a que se refere o
capuT deSTe arTigo e
apresenTar
AnTeprojeTos
de
redivlsão TerriTorial do País.

rial

§
39 - O
Congresso Nacional deverá apreciar, no prazo máXIMO de um ano 1
os
parece~es
e
AnTeprOJeTOS apresenTados pela Comissão de R~divl
são TerrlTo~lal do Pars, obedecidas os diSpOSições
dos
parágrafos
30.
e
50.
do
arTigo 30. deSTa

Cons~ITuIÇão.

§
49 - A COMissão
de Redivisão TerriTOrial eXTingue-se com o apresen~ação dos AnTeproJeTOS 00 Consresso Nacional.

ANEXO II
ANEXO I

SE:çÃO I
DISPOSIÇ9ES TRANSITÓRIAS
"SISTEMA TRIBUTÁRIO' MUNICIPAL

,A~ T. 26 - As Assemb I é j os ':,Leg I s I aT I vas Terão prazo de se i s meses; ~ a por't r,.... de-s"ta do1"a ,. paI"o
adapTar
as ConsTi1"uições dos Es~ados a eSTa ConsTITUIÇã0 1 medianTe ap~ova9õo por ,maioria absolUTa,
em dois ~urnos de discussão e VOTdção.

.
ArT, 30 - Compe~e aos Mun i c í P i os rns~ i TUIr "taxas remuneroTórias de despesas com aTividades
específicas e dJvisívels:
I
- pela p~éTlca de aTos no exercício
regular do poder' de paI teia;

ArT. 27 - Os
ESTados
e MunIcípios deveno p~azo de cInco anos, o conTar do p~omuI9a
ção
deSTa ConSTiTUiÇão, promover, medianTe acordo
ou orôlTromenTo, a demarcação de
suas
linhas
de
fronTelra,
podendo, paro isso, fazer alTerações e
compensações de óreo, que
aTendam
aos
acidenTes
naTurais
do Terreno, às convenIênCIas adminiSTraTivas e à comodidade das populações
fronTeiriços.

rão,

II
- peld
p~esTação efeTiva de serVIços públ ICOS , ou pela sUa colocação 00
d;spo~
do
sUJel~o passIvo.
§ 19 - A
aberTura e a conservação de escaminhos viclnais ~ambém poderão se~ cusTeados aT~avés da InsTITuiçõo e cobrança de ~axas.
~rodas

e

-9-

§
29 - As
~axos
nõo
~erco fOTo
gerador
próprio de Impos~os, nem serão graduadas em função
do
valor
financeiro ou econômico de bem, direITo
ou In~ere5se do sUJeiTo passIva.

ArT. 3~ - CompeTe aos Municípios
Ir as seguinTes conTribuições especiais:

InsTitu-

I
- conTribuição de melhoria, arrecadada dos proprlet6rlOS de ImóveiS valorizados
por
obras
públ Ices,
que
'terá por I IMITe IndiViduai 1
exigível de cada conirlbulnie, o acréscimo de
vaIar que resulTar para os Imóveis ?e sua propriedade,
-

II
ou serVIços'
a)

de

conTribUição

cUSTeiO

em área deTerminada, e
será
graduada
em função do CUSTO desse acréscimo,
para
el IMlnoçâo ou conTrole de aTIVIdade poluenTe.

§
19 - Lei complemenTar naCIonal deflnlró
as obras e os serviços referidos nas 01 íneas 9'0" e
"b" do iTem II desTe ar~180 e eSTobelecer6 os criTérios de aferição dos respecTIVOS CUSTos e de cobrança
das
correspondenTes
conTribUições
de
CUsTeiO.

§

29 - As

arTigo Terão por
ou serviços

I

conTrlbulçõ~S
IMI~e

global

§
39 - É
vedado a
conTribUições referidas no
do ITem II, desTe arTIgo.

Ir

ArT_ 32 imposTos sobre'
I

rlol

o

ArT
35 - Cada
MunIcípio
organizará
e
manTerá aTuai Izado e acessível o qualquer
cidadóo
cadasTro de Todos os ImóveiS do seu 'terriTório.

SEÇÃO II

FISCALIZAÇÃO-FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL

de obras

resulTonTes
do uso do solo urbano, exigível de quem promover OTOS que
Impllquem
aUMenTo de equipamenTo urbano

b)

Parógrafo único - O diSpOSTO nesTe arTigo
cpl Ico-se aos ESTados com relaçéo aos
Municípios

previsTas nesTe
cusTO
das
obras

ArT. 36 - A
fIscal iza9óo
financeiro
e
orçamenTórlo dos MunlcípJos será exe~clda peja Câmara Municipal, medianTe oonTrole eXTerno, e pelos
SisTemas de conTrole InTerno
do
Poder
ExeCUTivo
Municipal, na formo do lei.
§
19 - O conTrole exTerno do Câmara Muniserá exercido com o auxil io do
Tribunal
de
Con~as
do ESTado ou de OUTro órgóo esTadual a_q~e-
for aTribuída essa compeTêncIa.

cipal

§ 29 - O
parecer
préVIO sobre as conTos
que o PrefeiTO deve
preSTar
anualmen~e,
eml~ido
pelo
TrIbunal
de ConTos ou órgóo eSTadual compeTenTe, somenTe delxaró de prevalecer
por
decisão
de dOIS Terços dos membros do Câmara MunicIpal.
§ 39 - O MunicípIO com população superio~
o Três milhões de habITanTes poderá InsTiTUIr Tribunal de ConTos Municipal.

cobrança acumulada das
I e na
01 íneo 'ta"

ArT. 37 - Como
órgóo subSidIário de conda
oTlvldade
municipal,
a
Lei
Orgânica
Trole
criar
um Conselho de OUVIdores e regularó
poderá
as suas aTribUições.

InS~ITU-

§
19 - Ao
Conselho de OUVidores, cons~l
Tuído de represen~an~es do comunIdade. em especial
de
enTidades
econômicas,
profiSSionaiS e cul~u
1""015,
compeTlró:

I~em

CompeTe aos MunicípiOS

-

o

-

a

prop~ledade

o

aqulslçóo de bens

propriedade predial

e

TerrlTo-

urbano;

I
II

dlrel~os

III
a eles

TerriTorial

rural,

-

vendas
I iqu i dos

COMbUSTíveiS
lubrIficanTes

VI
- a
damenTo mercanTI I.
§

as aI

o

InclUSIve
e
gasos0l;'

locação de bens móveis e

de
de

Câmara
a

ser

II
- fIscal Izar
o desempenho do adminiSTração
Munlclpof,
no
curso
da
execução
orçamenTórlo , _manifeSTando-se peranTe a Câmara de
Vereadores, ~empre que Julgue necessáriO;
III
_ - receber
queixas
da comunidade a
respeiTO do funcionamenTo da adminisTração mun-iclpai e encaminhá-Ias aos Ó~9ãos compeTenTes, providenCIando, quando for o coso, medidos de
apura9óo
do r~sponsabl I idade de servidores municipaIS.

o,...ren-

19 -

íquo~as

- ManifeSTar-se,
peranTe
a
sobre o orçamenTO muniCipal

ImóveiS ou de

~elaTlvos;

~V
- os serviços de qualquer naTureza,
nóo compreendidos no compeTêncIa TrlbuTórla do
União e dos ESTados;

V

de Vereadores,
VOTado;

LeI
complemenTar
eSTadual fixará
móxlmas dos imposTos muniCipaiS.

§
29 - As
01 íquoTas dos ImpOSTOS referiITens I e II deSTe arTIgo serôo progressIfun9ão
do valor, do número de Imóveis de
p~oprledade de Um mesmo sujeiTO passIvo e
do Tempo
deco~rldo sem uTi I Ização soclalmenTewodequado.

dos noS
vas
em

ArT. 33 - A parcelo dos ImpOSTOS federaIS
e eSTaduols perTencenTes aos Munlcfpios, nos
Te,...mos
desTa
ConSTITUição,
ser-lhes-6 crediTada no
momenTO da arrecadaçôo de cada
ImpOSTO,
confor~e
dIspuser lei complemenTar federal

§
29 - Os
membros do Conselho de Ouvidores serão eleiTOS, por VOTo
direTO e secreTO,
em
sufrágio
universal
e exercerão suas aTribUIções
gra1"uITamen"te.

§
39 - Será
conferido
legiTimidade processual ao PreSidenTe
do
Conselho
de
Ouvidores
poro
represenTar, peranTe o Poder ~udlciário, sobre qualque~ abuso de au~orldade, desvio de
poder
ou má apl ICOÇPO de recursos públ icos.

IV - ANEXO.

PARECERES SOBRE AS EMENDAS

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
II.
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

PÁG: 001
04/06/87
19:44:43

SISTEt1A DE APOIO AO PROCESSO DE ELABORAÇÃO CONSTITUCIONAL

ArT. 34 - É vedado õ Unlôo conceder Isenções-oU quaisquer OUTros benefíCIOS fiscaiS, relaTivamenTe a "tribUTOS de compeTênCia dos ESTados ou
dos MunicípiOS, sem compensação correspondenTe.

PARECER: 200001-6

AOTOR: ~ALDECR ORNÉUS
**,lulol"*')I.* PARECER *llnlllj(l!ülo.1tl1M

Pelo aoolhimento.

PARTIDO: PFL

-

PARECER:

200002-~

PARTIDO: PFL

AUTOR: IlALDECR ORNi:LAS
Itn:o.lt(l~IlI(Jt,.*'ltl

PARECER

10-

PARECER: 200023-7

PARTIDO: PDT

AUTOR: CARLOS CARDInAL
IUUMlt'!(lI~~l(

PARECE.R

PARECER:

AUTOR: LUI2 VIANA

Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo.
PARECER: 200025-3

AUTOR: LUI2 VIAnA
tIllio~Jlnlhlillnlf

PARTIDO: PMDB

AUTOR: RUBEN. FIGUEIRÓ

PARôCER' 200026-1

AUTOR: RUY nEDEL
lfllnlninlll!nlOM

illlnllllhl~,fIllnk

PAR'rIDO: PI1DB

AUTOR: RUBEn FIGUEIRó

PARECER JII"**lIf,j,>I(4<õIf
Pelo acolhimento paroial, nos tezmos do substitutivo.

PARECER: 200027-0

)/(l'lE.}IIOIUUl!t'll:

PARECER

PARnDo. PI1DB
+llllnlllM*il<IIUM

A modixicação proposta restringe, malgrado l.ouvável intenção
do proponente, a autonomia da Câmara l1unicipal., privilegiando
a prior~ o titular do poder enecu t Lvc munioipal..
Pel.o não acolhimento.

Pelo acolhimento.
PARECER' 200006-7

PARECER )julnltll(lil'fo'OIf

Pelo aoo Ihdmerrto ,

'IHlnj(·!dlulnll.* PARECER '1010*'1'*'*11I'1(
Pelo não acolhimento, por inadequação.

PARECER

PARTIDO: PI1DB

PARTIDO: PIIDB

AUTOR: RUBEn FIGUEIRÓ

»l*~"IO~Wll()1f

PARTIDO: PI1DB

Ilnf<'t!lj.'ltIPIIlll. PARECER Mnll.l!nlnlnllllnll

Redivisão Territorial, que aprecia::r:á a matéria, nos termos do
Art. qc . das Disposições Transitórias (AneRo I).

PARECER: 200005-9

20002~-5

*(ll.*"'lkil~*

Pe10 não acolhimento, tendo em vista a criação da Comissão de

PARECER: 20000~-1

PARTIDO: PI1DB

Pelo não aco1.himento. A matéria. impertine a esta Comissão.
são.

Pelo acolhimento.
PARECER: 200003-2

AUTOR: NYDER BARBOSA
I!UIUIUilIlfMnlnll. PARECER *ll-lil!llilIU'<ltllk

Mnlutl*l,Ollll<>tl

AUTOR: NILSO SGUAREZI

PARTIDO: PI1DB

Ilolo/'l(Illlltl'fllM PARECER õlI:wnlltollltl,lllN

PARECER: 200007-5

Pelo

AUTOR:

Pelo não acolhimento, tendo em vista a nova :formulação propos
ta no substitutivo para o. Comissão de Rediv.l.são Territorial.

PARTIDO: Pl'!:DB

RUBEN FIGUEIRa

lII'iUfI-'ulplnlllM PARECER HlIiI~lIolhl('lnll
acolhim~nto pal:'cial, nos termos do

substJ.tut~vo.

PARECER:

Z00028-8

AUTOR: NILSO SGUAREZI

PARTIDO: PI1DB

JIUln!lillf**,** PARECER IMlllllnltlllllllllilll'

PARECER: 200008-3

AUTOR:

Pl.RTIDO: PI1DB

HELIO ROSAS
1II'.lit;nl'*lM*lM

PARECF.R

A criação de municipJ.os por l.ei c:onplementar estadual. :foi oon
"templ.ada pc!.o substJ.tutivo, com critérios a.dicionais de con sul ta democrá.tica_à população Lntiez ess ada ,
Pel.o acolhill'ento_paroJ.al.

Mlllofdlt,lnlt)jl*

Pelo acolhimento.
PARECER:

200009-1

AUTOR: GABRIEL GUERREIRO
!t<l:t'lnll.\lllulplt PARECER

PA~TIDO' PllDB

Pelo não aooãbamenbo , tendo em vista a orJ.ação da Comissão de
RedivJ.são Territo:r.ialp que apreciará a maté:::'J.ap nos termos do
Art. 110. das Disposições Transitórias (Aneuo I).
PARECER: 200010-5

.!\UTOR:

PARECER: 200029-6

AUTOR: HELIO ROSAS

IIn"IIE~)jolll'*lM

l1ÂRCIA KUBITSCHEK

PARTIDO: PI1DB

JIl11111101'**lIElII PARECER *lIl~lIIl!1llt**

Prejudicada, pelas disposições .:fixadas pelo substitutivo.
PARECER: 200030-0

AUTOR: HELIO ROSAS

PARTIDO: PI1DB

PARECER lII'wnln!ulOlnl<lIt
Pelo acolhimento parcial, nos 'cezmoe do substitutivo.
)jlllt*lII'lf(ik~lk

P A.RTIDO: Pt1DB

l'IV~ '('f!1f"IUII' PAREC!:R HI'itll'III',t'lf'iOIf

Pelo acolhimento paroJ.al, nos termos do substitutivo.

PARECER: 200031-8

AUTOR: HELIO ROSAS
lI'*.ft-.{'lululnlf

PARECER: 200011-3

IiIlkl/fl,t.II... llt>ll PARECER

Pelo acolhimento pQ.rc.l.nl, nos termos do substitutivo.

PARTIDO: prlOB

AUTOR: I'ELSON CARnôIRO
Mt*>ltllll!(~)l.*

PARECER: 200032-6

Pelo acolhimento.

PARTIDO: PI1DB

PARECER IIUI<lIl**lII>1t'if

AUTOR: 110ZARILDO CAVALCAnTI

PARECER ~l/l*JltlMlIt*lfI
Pelo não aoolhime.nto, por inadequação
no substitutivo.
>ltJl.:JJ<lIt~lItl!OM

PARECER: 200012-1

AUTOR: NELSON CARN.EIRO

P APTIDO:

Ptlnn

PARTIDO: PFL

principios adotados

lfuM****J:.lll PARECER 1InIU!llII'**lJ(lfI

Pelo acolhimento.

PARECER:

200033-~

AUTOR' HELIO ROSAS

PARTIDO: PI1DB

>II1!I1IIliI.)jlOitMOM PARECER ik)ll)/flfll!tlklluf

PARECER: 200013-0

AUTOR: NELson CARNEIRO
llf'IH!I'io,nl'l(Uit

PARECER

PARTIDO:

-----------------------------------------..,------------------------------------PARTIDO: PI1DB
PARECER:
AUTOR: HELIO ROSAS

Pelo acc Lhamenbo ,
PARECER: 2000H-8

Pelo aoo1himento.

Pl1DB

lInlt~IiI>ltMII(l*

20003~-2

AUTOR: OSI1IR LInA

1II*1I0MliI.JtoIM* PARECER

PARTIDO: PI1DB

IlElil***lMth*

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substl.tutivo.

l!')ld'U'u;ofnK1II PARECER f/o)i.,.lttiltiltli(**

Pelo aco Lh amerrto paraial, nos termos do substitutivo.

PAdECER: 200035-1

AUTOR:

PARTIDO: PI1DB

HELIO ROSAS
ltI'iliIt)fOfl*)jt* PARECER **HllII'*~lflilt

PARECER: 200015-6

AUTOR: HUI1BERTO SOUTO
l!o!l'lolu/flMIIlII' P ARECER

Pelo aoolhimento pal:'oial, nos be'rmoe do substitutivo.

PARTIDO: PFL
llnld+.)jflloll~*

Pel.o não acolhimento, tendo em vista a criação da COll\.lssão de
Redivisão Territorial, que apreoiará a matéria, nos teJ::mos do
Art. 40. das Disposições TransitóJ::ias (Anelto I).

PARECER: 200036-9

PARTIDO: PI1DB

AUTOR: HELIO ROSAS
),HfI>f,lfI*~)!t,jf

PARECER 1II1lulnll*HI**

Pelo não acolhimento, por inadequação.
PARECER:

200016-~

AUTOR: IlALDECR ORNÉLAS

PARTIDO: PFL

*)jl'MOI.)!I1it1M PARECER *,****lll)/l1ll

PARECER: 200037-7

Pel.o acolhimento.

PARTIDO: PI1DB

AUTOR: HELIO ROSAS

PARECER IIIlltlfolllltllllll*
Pelo não acolhirrentop por c.nadequaç ão ,
ltIlort*lItlll*hllill

PARECER: 200017-2

PARTIDO· PFL

AUTOR: UALDECR ORNéLAS
lt~JI<iKl!f*,*,*

PARECER

11t.lf),U"'1M1II*~

PARECER: 200038-5

Pelo não aco Lhdmen'co , ;por anadequeç ãc ,

PARTIDO: PI1DB

AUTOR: HUI1BERTO LUCEnA
lII)jllil.)jlllOIOlUII PARECER MUlI'lIIli1H1IIUfllM

Pel.o aoo1.himento parcial, nos termos do substitutivo.
PARECER: 200018-1

PARTIDO_: PFL

AUTOR: UALDECK ORllÉLAS

PARECER: 200039-3

»t1l'IItl«õ/l.M*1M PARECER )/IllnllllllltllUofl

Pelo acolhimento paroial, nos termos do substitutivo.

PARTIDO: PDT

AUTOR: CHICO HUI1BERTO
Jltl;tiltllnllllOlnlt PARECER llIli1.ltnlu!ultlltJIE

Prejudicada, tendo em vista a solução adotada pelo substi'tuti
vo ,

PARECER: 200019-9

PARTIDO: PFL

AUTOR: IlALDECK ORNÉLAS
l«J;ln;"lIuufHll:t}l:

PARECER 'illIllllJfl:lnli)/llK

Pelo acolhimento parcial, nos "termos do subs-ti"tutivo.

PARECER:

2000~0-7

PARTIDO: PDT

AUTOR: CHICO HUIIBERTO
>l(Mt)jllltlluft)jl* PARECER MtllUIlJltlll'Iltlil.lM

PARECER: 200020-2

AUTOR:

>I!,IUil:>fIlIl)/,*~

PARECER

Pelo não aco1.himento. A matéria impertine a esta Comissão.
são.

PAR'rIDO: PFL

LlALDECR ORNELAS
llIli1.)jl'lllll)/lIIUlf

Pel.o não uco.Lhdmerrbo , A n\atérJ.a. não é do âmbito desta Comissão.

PARECER:

200G~1-5

AUTOR: ALFREDO CAI1POS

PARTIDO: PI1DB

Klllf)jllltllt'1!:lIIlIf PARECER *)jl*liI:lil*lII>1t"

PARECER: 200021-1

AUTOR: IlALllECK ORnÉLAS
)'f'''W'4dlt~llllfl

PARTIDO: PFL

PARECER 1M1IIl/ultllnl.llnlE

Pelo aooã.bdmenbo paroia]., nos termos do substii:utivo.

------------------------------------------------------------------------------PARECER: 200022-9

A imunidade dos edis está edequadamenbe consignada no tento
do_substitutivo, de xorma análoga à empregada. para os parl.o.mentares :federais e es teüuaa,s ,
~

AUTOR: RUY llEDôL

PARTIDO: PI1DB

ilUttll('fUIUIHIf)/l PARECER *>I!llt,j()/,lloflo/l

PeJ.o não aoolhimento, por J.nadequação.

-------------------------------------------------------------------------------

Pelo aoolhimentO-l,larcial..
PARECER: Z00042-3

PARTIDO· PDT

AUTOR: CHICO HUMBERTO
*1II***1If:rII'lII' PARECER IIUlflillll'lltl,nluM

Pzejudioada, tendo em vista
vo.

t\

solução adotada pelo substi tuti

-11-

PARECER: 2000q3-1

AUTOR: SIQUEIRA CAnpOS

PARECER: 200060-1

PARTIDO: PDC

**lffltl**** PARECER ********
propositura :foi aproveitado

AUTOR: NION ALBERNAZ
MllinllllnlNilltMl

O teor da
substi tuti vo ,

em outro dispas! tivo do

PARECER

PARTIDO. pnDB
MlJIUlnlulfllOllMl

Pelo acolhimen1:o.

Pelo acoLhdmenbo ,

PARECER: 200061-0

pÃiiEcEii;-iõõõ;;;;:õ--ÃüTõii;-iiÃiicIÃ-iiüiiITscHEii--------------pÃiiTI~õ;-pii~ii--------Mufolnllllnlnlnll PARECER )j(llnllllHlnll:JinM

AUTOR: nAURÍCIO FRUET

PARTIDO:

pnDB

PARECER *oIl>fllltllt**'"
Pelo aoolhimento parcial, nos termos do substJ.tutivo.
tlnlnllllt*Mlllnll

Pel.o aoolhimento paroia!., nos termos do substitutivo.
PARECER: 200062-8
PARECER: 2000q5-8

AUTOR: GENEBALDO CORREIA

PARTIDO:

pnDB

PARECE:R MloIt)~nllllll!nlUK
Pelo acol.himento parcial., nos termos do substitutivo.
lIl)/utn!tIMIll1tltl

*MllM'If**** PARECER )fulolnMMutllillM

A oriação de munioipios por lei compler,\entar estadual :foi con
templada pelo substJ.tutivo, com oritérios adicional.s de oon suJ.ta demoorátio&_à população interessada.

PARECER: 200063-6

Pelo acolhimento_parcial.

PARECER: 2000Q6-6

PARECER ~Int('jEoll**MlJII
Prejudioada, tendo em vista a solução adotada pel.o suhsti tu1:i
PARTIDO:

AUTOR: nAURÍCIO CORRfA

vo ,

PDT

IllllnlnlnklUntl PARECER MnlnkltlllntollnM

PARTIDO:

AUTOR: RAUL FERRAZ

PeJ.o não

1tI'11l****** PARECER
accãbdmen'bo , dada a

PARECER: 20006Q-Q

**'if*****
sol.ução adotada

pnDB
PARECER: 200065-2

pel.o substituti-

PARTIDO: PT

AUTOR: PAULO DELGADO

PARECER lfnltllnll**lIllll
Prejudioada, por tratar-se de matéria de outra Comissão,
****lfIill:ltI*

MntlMlllulululnK P"ARECER lIlMlMl)jlMllrlllH*
Pel.o não acol.himent.o, por inadequação.

PARECER: 200066-1

PARTIDO: pnDB

AUTOR: lIAURÍCIO FRUET

PARECER JIo,l\(lIII1lMlI!!• •
Pel.o não acolhimento, por inadequação.
1tnlnll*llt"tllltMl

AUTOR: nYRIAN PORTELLA

PARTIDO:

PDS

PARECER: 200067-9

PARECER ",MllllilOIOII)lllll
O espirito do disposit.ivo proposto pela-present.e emenda est.á
adotado pelo substitutivo.
Pelo acolhimento parcial.
MllIlillllUIIlIUIlIlf

AUTOR: JOSÉ nOURA

PT

PARECER *illl!nll)/(.tIlfnll.
Pelo não acolhimento, por trata:r-se matéria de lei.

PARTIDO' PFL

PARTIDO:

AUTOR: nAURÍCIO FRUET

pnDB

PARECER lIf***l!O!Olloll
As disposições da Subcomissão dos l1unicipios e Regiões relati
ves a orçamento, tributos, :fiscal.ização orçamentá:ria e :finnnceira_:forall\ destacadas do ccxpo do substitutivo e remetidas
à Comissão temática correspondente, po.ra serem l.evndns enl con
ta.
Prejudica.da.
IfellolUlnlnltllull.

)IUllliIlIllrlllflllllH PARECER "'IH\fIMI*liIliIlIl
Pelo não acolhimento, por Lnadequação ,

pÃiiEcEii;-i~õõ~l:i--Ã~Tõii;-~õst-ii~üiiÃ---------------------pÃiiTI~~;-pri:---------iIIlfnlOtulflllilnH PARECER MlltnlO!Ulull"'*
Pelo não acol.himento, por inadequação.

PARECER: 200069-5

AUTOR: DAVI ALVES SILVA

PARTIDO:

AUTOR: PAULO DELGADO
1II111.)Inf'*lIllM

PARECER: 200068-7

PARECER: 200052-1

PT

PARECER 1Il1lollJl!:li<llnlt*
Prejudioada, por tratar-se de mntéria de outra Comissão ~

vo.

PARECER: 200050-Q

PARTIDO:

AUTOR: PAULO DELGADO
Mutl*l;llfl**lII

---------.---------------------------------------------------------------------PARECER: 2000Q8-2 AUTOR: nAURÍCIO CORRfA
PARTIDO: PDT
PARECER: 2000Q9-1

PARTIDO. PlIDB

AUTOR: nAURÍCIO FRUET
*lfnll'lft'fllltlinlil

Pelo não aoolhimento, por inadequação ao prinoipJ.o organiza0!
anal adotado no substitutivo.
PARECER: 2000Q7-Q

PARTIDO: PlIDB

AUTOR: NION ALBERNAZ

AUTOR: nAURÍCIO FRUET
**llulnll.***

PARTIDO' PDS

PARECER

PARTIDO:

rrms

PARTIDO:

pnDB

JltMl\ft;:f)jlllulnll.

Supressão proposta adota.da no substituti vc ,
Pelo acol.himento.

Mu,IIUllfnlllfn/t PARECER 1ll1li***,MI**
Adot.ou-se, na quest.ão da criação de novas unidades da ;federação, critério de:nocrátiClo e uni:forme de submeter t.odas as pro
postas correspondentes a anál.ise detida e crJ.teriosa de cceo.s
são própria, destinada ao planejamento da redivisão 1:errl.tori
0.1 do pais,com atribuições, composição e prazo deterlninados_,
como consta das disposições transit.órias. Com o necessário di
namismo da realidade brasileira, e da.arrt e da pluralJ.dade das
propostas de criação de novos Estados, não cabe finar a estru
tura da federação com as denominações dos atuais Estados brasileiros.
Pelo não acolhimento.

PARECER: 200070-9

AUTOR: nAURÍCIO FRUET

PARECER *,*\'illuIlJltllllfl
As disposições da Subco'l\J.ssão dos I1unicipios e Regiões re~ati
vas a orçamento, tributos, :fiscalização orçamen1:lÍria e finanoel.ra_:foro.m des-tiacudae do corpo do substit.utivo e- remetidas
à Comissão temática correspondente, para serem levadas em ccn
....fUl€Mlilnlhtt*

ta.

Prejudicada.
PARECER: 200053-9

AUTOR:

~UAREZ

PARTIDO: PDT

ANTUNES

1fl~*.li'l!IMI*

Pelo não acolhimento,

PARECER *MI*1I<****
PQ:t: trata:r-se de matéria-:::J.n:fraconstitu-

PARECER: 200071-7

cdcnaâ ,

PARECER: 20005Q-7

AUTOR: lIAURÍCIO FRUET

PARTIDO:

PlIDB

PARECER ***'fIlIi.iKlil
A modi.:fioação da expressão "área metropo1.itnna" pü1:a '/região
metropolitanJ. 1I com e:feito pa-rece restahelecer uso termJ.nológi
co hllbitual. Nc entanto, convém di:f~renciar as eupressões, so
bretudo em 'teato constitucional, que_designem as regiões de
desenvolvimento econômico, supra-estaduais e as que denominem
as áreas -supra ou mul timunicipais. Para não se repetir o termo "região ll , optou-se por manter lIáreas", aomo adotado pela
Subcomissão de l1unicipios e Regiões.
Pelo não aoolhimento.
~U«"I'.W*lkltf

PARTIDO:

AUTOR: nAURÍCIO FRUET

pnDB

PARECER MlillMI*MlltlMl* •
As disposições da Subcomissão dos ttunicipl.os e Regiões relati
vas a orçamento, tributos, :fisoalização o.rçamentária e :financeira_:Eoram destaoadas do corpo do substitutivo e remetidas
à coml.ssiio temática oorrespondente, para serem levadas em c:on
***)/1****

h.

Prejudicada.
PARECER: 200072-5
PARECER: 200055-5

PARTIDO: PIIDB

AUTOR: lIAURÍCIO FRUET

PARTIDO: Pi1DB

AUTOR: nAURÍCIO FRUET

Il'(lflll(ltoeutnMlIl PARECER MI~\fI*.IUf(MI*
P%opõe a. emenda a. substi1:uiçíio da enpressão "1.ei compJ.ementa.r
naoionaJ." PO%,"1.ei compl.ementar :federaJ.", como adequada correção redaoionaJ..
Pelo acolhimento.

**Mlll'lliOl(lll*

PARECER: 200056-3

Pelo aoolhimento •.

PARTIDO: pnDB

AUTOR: nAURÍCIO FRUET

IInf(,):"H(~lrll* PARECER Jilll!'Iltlll-JutUIOII:
Compreende a realidade poli tica e administras tia do_pais a
adequada margem de adequação entre as medidas in eeevem.enees
e a peculiarJ.edade de cada caso de inadimplência, A :força mai
ar re:ferl.da no artigo em questão não é justamente a que chama
ria a intervenção :federal. nos Estados ou estadual no nunJ.cipio, mas aquela que euplicaria de tal forma o não pagamento
da divida :fundada, que Justificaria a não intervenção.
Pelo não acol.himento.

PARECER: 200057-1

PARECER: 20007"-1

,

AUTOJl~ nAURÍCIO FRUET

. ********

_

,PARTIDO' pnDB

ItOH**

PARTIDO: PFL

Mllftlln:t*l!IliIlIl PARECER WI.luteJt(QO/{'Hlit
O eacessdvo detaJ.hamento do tento constitucional pode tornarse rude cerceamento da aubonoma a e da iniciativa dos I1unioipi
os. De outra parte, nãa é necessário especificar cada um dos
i t.ens que o l1unicipJ.o "pode" :reaJ.izar. Assl.m, o assunto dos
Conselhos Comunitãrios :fica rem~tido ao critério, ao desoorti
no e à autonomia municipal, evitando a União imi~cui:r-se desnecessa:r:iamente no plano d~ -P0rlflenor.
~elo não acolhimento.

*ltl'ft)j(ltnlull* PARECER **liI'lfIiII)Inlnlf
substi1:utivo auotada, para o dispositivo objeto da presente
emenda. redação que aproveita. J.argamente, os el.ementos constantes das redações :finais da Subcomissões da Unino, Dis:t.:rito
Federal e Territórios bem como dos l1unicipios e Regiõe.s, além
de outras propostas, oomo emendas ou não.
Pelo acolhimento parcial.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..l:

AUTOR' JOFRAN FREJAT

-----------------------------------------------------------------------------PARECER: 200075-0 AUTOR: JOFRAN FREJAT
PARTIDO: PFL

O

PARECER: 200058-0

*lII.liOI(****

**Jt<l}HlIlot*lII PARECER ilUlI\I(lIClIlllllinll
Pelo não acolhimento, visto o 'trat.amento do.do à questão no
substi'tu ti vc ,

PARTIDO: pnDB

AUTOR: nAURÍCIO FRUET

PARECER

-

------------------------------------------------';--------~------,--------------AUTOll: JO~R~N FREJAT
PARTIDO: PFL

PARECER: 200076-8

ltal("HIt!lt~lfll" PARBCER ~;tl)l'lll)lU'otll(' ..nM

"PhRE,óER _iIUtl• •
Peío acolh'Íment<> parclaf,. nos termos do -substitut!~o.

Prejudicad~, p'OZ'. ~ratar-se de matérià de~ outra ~~nl;ssão,

PAiiEcEii~-;õõõ5;;:ã--Ã;jT~ii~-iiÃüii~iõ~r~üiT---~----~--------PAii~iõõ~-P&;B---------

;ÃRE~~;-;~~~;;:~--Ã_ü~~ii~-:;·9r~Ã~~rR;;~ÃT-----------------;iiiiT.iõ'~~~PF~---·-":-----

***.***

Pelo acolhimento'.

PARECER

**lfI>It****

'

•

lItrl(IX>ktnlfitllll: PARECER oIlf1~",,*,~lf\ ~
•
Pelo acolhimento parcial,· nos texl'l\os do substitutivo.

-

PARECER:

200078-~

PARTIDO: PDC

AUTOR: SIQUEIRA CAtlPOS
*,j(lfllfilto"~lI(

12-

PARECER: Z00095-4

J1Eoll.mll.lillkal.lll PARECeR

Pelo nÔ:o acolhimento, visto o tratamento dudc à questão no
substi tutivo.
PARECER: 200079-2

AUTOR: COSTA FERREIRA

***\fl;J(*lIf*

PARECER

PARTIDO: prL

PARECER: 200096-2

*llllfll'UIlI'(l~I*

PARTIDO: PtlDn

Pl\'lt.tCER lIl)if.j(,fIlIl*-.lklll
Os ori térJ.os porMenori::lldos para a criação de l1unicipios é mo.
téria de lei COMplementar :federaJ. e suo. cxa aç âo , de lei oom plementar estaduaJ.. A Carta t1agna deve Ldnu, tar-se a :fin",r
a
:forma legal desta providência • eomc o é. :feJ.to, no substitutivo.

epeJ.o não acolhimento.

lt!ltnflltnlo\t** PARECER **ll<lllltnlhMlM

A duração dos mandatos municipais não constitui ponto essenci
a1 para ti. garantia de autonomia e independênoia do Município.
Sua :fiml.çi;i'o deve ser matéria tratada na COlnis~ão te'1\ática res
ponsiÍvel :pelo sistema e.1eJ.toral e pelos pa::rtJ.dos políticos.

PARECER: 200097-1

-----------------------------------------------------------------------PARECER:
AUTOR: SIQUEIRA CAtlPOS
PARTIDO: PDC

PARTIDO' Pi11JB

Pelo não acc Lhamerrto , por tratar-se de Ma.téria J.n:fraoonstitucãcne i , cujo principio regulador já está corretamente consignado no substJ. tutivo •

.)

200081-~

AUTOtU MIJ.SOH GIBSON
)fflUI'lff)k)J<M>IE PARECER IIH-tHl;tlJ'lflW«

Por esta razão, a redação proposta só pode ser nproveitadn
parcJ.almente.
Pelo acoâbdmen'bo parcial ..

PARECER: 200098-9

ll!1Il:»ll!l~';f,IIl* PAReCER lIllflJl4\1<)lllln,uM
Pelo não acolhimento, por a.nadequaç ão ..

AUTOR: 11ILSOl'l GIBSON

PARTIDO: PtlDB

lItltlIlUllllllll'lni( PARECER w/lolnll*õIlMlIl

Pelo aooJ.himcnto p:J.rcia.l., nos termos do substitutivo.

AUTOR: JOrRAN FPEJAT

PARTIDO: PFL

PARECER:

ItU)lMlkJltM<JIOM PARECER l!flif~JIE.+l"'*~
Prejudicada, por tratar-se de matérJ.a de outro. Comissão.

PARECER: 200083-1

AUTOR: MIL SOM GIBSON
1I0h*.,(llululnll

------------------------------------------------------------------------------PARTIDO: PFL
PARECER: 200080-6 AUTOR: COSTA rERREIRA

PARECER: 200082-2

*lIl.,l***lI-~

Pelo não acolhimento, por ser materia de J.ei ordinl.rio. ou. eventualmente. de decreto do Pre~i<!ente da Republica.

Pelo não acolhimento. A matéria J.mpertine a esta Comissão.
são.

.

PARTIDO: PIlDB

AUTOR: NILSON GIBSON

PARECtR lIolllW-fl;'Itf,lflll:

AUTOR: JOrRAM FREJAT

AUTOR: DENISAR ARNEIRO
llfJ!.lIlll11IE1jtllllll PARECER

PARTIDO: PtlOB
}jlw.lII~lIIllnklll.

l1atéria. de Le a , oon:forme estipula o substJ.tutivo, não cabendo
espeoificação eonsti tucional a esse respeito.
PeJ.o não aoolhimeto.

PAR'rIDO' PFL

PARECER *lfIliI~uli*iIllM
Pelo não acolhimento, por inadequação.
lifIIUk*Jtci(ltOK

200099-7

PARECER:

20Dl00-~

AUTOR: CHAGAS DUARTE

PARTIDO: PFL

PARECE"R 1Il1ll.1+t1ll1lllll.lf(1Il
Pelo aoolhimento parciaJ., nos termos do sub3ti tuti vo ,
*lIliltilf..tl\ffllnM

PARECER:

20008~-9

AUTOR: JOSÉ DUTRA

PARTIDO: PIlDB

""Wltl.ll.llhlo~(,j(

PARECER *llntll"lIillH~ltI
Pelo não aco Lhdmen'to , por s ee matéria de

PARECER: 200085-7

J.ei

ordinária~

PARECER:

bretudo em texto consti tueional J que_designem as regiões de
desenvolvimento econômico, supra-estaduais e as que denominem
as áreas supra ou mul timunicipais .. Para não se repetJ.:t' o termo "região", optou-se por manter vaeeee», como adotado pela
SUboomissão de t1unioipiüs e RegJ.ões ~
Pelo não acolhimento.

ao espirito da proposição, evitando-se a ir.lprecisão decorrente do enprego da eupressão "limites razoáveis", que deina a.mpJ.itude de interpretoc;d:o ncercn do sentido do que seja "r aZoéveâ" - noção de conteúdo historioamente variãvel e politioamente con~lituoso. ..
PeJ.o aoolhJ.l\'ento parcial~
AUTOR: JOSÉ DUTRA

PARTIDO: PIIDB

PARECER: 200102-1

ta.

PARECER

PARECER:

PARECER: 200D88-1

AUTOR: JOSÉ DUTRA

que oriena proporde outros
emenda ,

AUTOR: DEMISAR ARMEIRO
;fn'ni'nlt~lfll!ElIt

J.ei.
Fica e a , por oonseguinte, remetida à posterJ.or regul.amentnçíio pelo dJ.p1.omn legal euequeuc ,
Pelo não acolhimento.
ã

AUTOR: LUIZ SOYER

PARTIDO: PtlDB
•

PARTIDO: PrIDB

PlI.RECER ;IUinltlltlltllollElIl

Pel.o não acoJ.himento, tendo em vista a a distinção terminológica adotada pe10 substitutivo.

------------------------------------------------------------------------------PARECER:

20010~-7

AUTOR: CHAGAS DUARTE

PARTIDO: PFL

**1Il1«*"'1Il* PARECER lk'ltOklllllllll**

PARTIDO: PIlDB

Muk"nlultllllll* PARECER JlUIEltllll'IUlullllt
A medido. objetivada pela emenda é tipicamente matéria de

PARECER: 200089-0

200103-9

ltllltllnIIJtl***

A muJ.tipJ.icação dos critérios para a deternlinnçd:o do 'núme'eo

de Verendores deve manter-se dentro dos parâmetros
tam o su:frágio universal; neste sentido, prevaJ.cce
oionalidade primeJ.ra do eleitorado, sem a. adjunção
elernentos de tivo censitário, como o prüposto pela
Pe10 não acolhimen'to ~

PARECER iflllfllf>ifliflk1Jllfl

A regul.ação do. crJ.nção de áreas metropolitanas e de seu :funoi
onamento :fica, nos 'cezmcc do substitutivo, remetida à. ~ei
oompJ.ementar, que estipu.lará as regras a.d!ninistrativas, o :fun
oionamento e as atribuições - delegadas ou própria~ - dus éz e
as, segundo o drreea eas e público 1000.1 e estadual.
Pelo acolhimento paroin.J. ..

Prejudioada ..

*ltlllulnlilHltllll:

AUTOR: DEMISAR ARMEIRO
M*Al*'+l~(lM,*

PARECER **lIl1t1ofllllllllll:
As dJ.sposições de. Subcomissno dos nunicipios e Regiões relntJ.
vee a cxçamen'eo , tributos, :fiscalização orçamentária e :financeira ~o1:am destaoadas do oorpo do substitutJ.vo e remetidas
à ComIssão temátioa oorrespondente, para serem levadas em ecu
'i'IIUll.lln,,***

;;;:iE~Ei;-2~~~ã7:3--;;:õiõã;-Jõsf-oõiã;;---------------------;;;ãii:oõ;-;noã---------

Pi1[)B

co habitual. No enbun'cc , convém di:ferenoiar as enpa es sões , so

lfnk~'f'*l/'lI(l)( PARECER Itllll1ll1fntl*.+lllt
A :formulação do dispositivo adotada pelo substitutivo atende

PARECER: 200086-5

• PARTIDO:

AUTOR: DEMISAR ARMEIRO

****lIl*IIt1lo PARECER *lIl\llill'lIlllllit.lft
A modifioação da enpressão "área met:t'opolitana"Jar~ "regitío
metropoli tana" com e~ei to parece restabelecer uso ter'llinológi

PARTIDO: PtlDB

AUTOR: JOSÉ DUTRA

200101-2

Pelo aoolhimento parcial, nos termos do substitutivo ..
PARECER: 200105-5

AUTOR: PAULO ZARZUR
lIl~\II*~lItl!(1!(

PARTIDO: PrIOR

PARECER lfl)\tlllllt)lntE1fI'1Il

Pelo não acolhimento, por

inadequação~

PARTIDO: PtlDB

******liI* PARECER *1Ili+1I1i),,'t1ll1jt1!(
Mntéria a ser regulada pela lei orgânica municipal, no âmbito
das respeotivas oompetências, sem restrição da autonomia, ees
pe! tados os ori térios genél:icos :finados na Cons"ti tuição Federal. e nas Es"taduais respectivas.
Pe10 não Q.colhimento~

PARECER:

200106-3

AUTOR: PAULO ZARZUR

PARTIDO: PtlDB

PARECER -.lunfll\lllnk,f(lk
Prejudioada, tendo em visto. a orientação aeolhida no Substitu
tJ.VO.
1It1ll*;fnltlluIt1lt

PARECER: 200107-1

AUTOR: JOrRAN FREJAT

PARTIDO: PFL

PARECER *1Il*1Il*1Il1l<*
Não acolhida por tratar-se de matéria não pertinente a esta
1lulUliil!lIllll1lll\l

ltEIIlllU1l11nlnltM PARECER IInllllllli~nlUlnll
A ÍOl:mulac;:iio adotada, para o precei'to constituc:J.onal relativo

aos benefioios :fisoais e tributários e't ende a esta emenda em
seu espiri eo , sem a uesneeees éat e re:ferênoia. ao :reCJime securi

tório.

eomissão~

PARECER:

200108-0

AUTOR: IVO nAINARDI

PARTIDO: pnDB

PeJ.o aoolhJ.mento paroial.
~il(lIl*Mllltlll*

PARECER IIlllt)ltlilllUlllltlll

Pelo não aoolhimento, por tratar-se de matéria in:frnconstituoional.
Killllkltn,nlulntl PARECER IkMlllninluflJl(lIl
Pelo não a-colhimento,. por inadequação.

------------------------------------------------------------------------------PARECER: 200092-0 AUTOR: tlEIRA FILHO
PARTIDO: PIIDB

PÃRE~ER~-;~~1Õ9:;--~~~~R~-i~~-~Ãi~ÃRÕI-------------------PÃRTi~~7-;ttõ;--------1Il1lEltn1t1ll1l1f<1Il PARECER 1MJIllillkllllkofElIl
substitutovo~

Pelo acoJ.himento,. nos termos do

1Il1ll1ll**1Il** PARECER llUllllnlll/ElIllillll

Prejudioada, por ser matéria in:fraeonstitucional.

;ÃiiE~Ei;-2~õllõ:l--;;õiõii;-ivõ-n;;iN;;:Roi:-------------------;;;iiioõ;-;noã--------IUtlll*lItlll;fUIt

PARECER lt!\I0111IUlnlntnH

Pelo aoe1.ihmento, nos termos do substitutivo.
PARECER lHlMlIl'flllll4lltllM
A proposta consignada peJ.a emenda é matéria de lei ordinária,
além de estar restrita à :inJ.oiativa, de eoonomJ.a J.nterna, do
Exeouti vo federo.l.
Pelo não ac.olhimento~
1Ii.t1t\lhfUiUI.1ll1!(

PÃR&CÊR~-;ÕÕÕ94:;--Ã~;~R~-FÃ;i~-;;~NHEiT;i---------------;Ãn;iõõ~-;T;---------*ltnlutlIlEllllll*

PARECER *lIlllllll.WlIl**

Pelo não aoolhimento. A matérJ.a impertine a esta
são ..

;;;:iiE~Eii;-2~õlll:õ--Ãõ~~ii~-JÃiiB;;:;-;Ã;;ÃiiINii~--------------;Ãii~i;~;-;;;---------*lrE)lllltMUHl',uk PARECER *lItllutllltlll>lt*
Pelo não aoolhimento,. tendo em vista orientação dada ao Substitutivo.

;;;iiE~ER;-2õõl12:ã--;;:õiõR;-J;;iiã;;s-;;;:ss;;iiiNiiõ--------------;;;ãii:oõ;-;iis--------ComJ.ssão~

.IUltltElfllltlllllllf[ PARECER llnlnlnlnlutElk\il
Pel.o não acoJ.himento, tendo em vista orientação dada ao Substitutivo~

-------------------------------------------------:------------------------------

-

PARECER: 200113-0

AOTOR: AROLDE DE OLIVEIRA

PARTIDO: Prt
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PAReCER: 200133-1

JUTAHY' trAGALHÃE'S

PARTIDO: PIIOB

PARECER *~Nl~'illin!{*
Pelo acolhimento parcial, nos termos do substJ.tutivo.

Pelo não acolhimento, por ina.4eq u o.<; ã o .

;ÃRE~ER;-~~~~~;;:;;--Ã~;ÕR;-ÃRÕ~ÕE-ÕE-õ~i~EinÃ-------------;Ãn;iõõ;-;;i:----------

PARECER:

**,*>illlukllllll PARECER tlOlullllnllllnloll

;~~~t~~~t~~~:himcnto,

AUTOR:

K{\;dl{t'U/~*JH'1

MI**lI<MllltlillM PARECER Mllf(>f,llulll,nlllit

200134-9

AUTOR: JUTAHY IlMALHÃES

PARTIDO' PIlOB

lltij!~lln'l:Ill\f('tl

PARECEtt *~.fl'll**;fl*
Pelo nilo acolhimento, por trata.r-se de matéria de lei.

dado o tratam:mto da questão adotado no
PARECER:

200135-7

AUTOR: LUIZ

VIAI~A

Ml~f l'i/lI~*lIUil

NETO

PARECER

PARTIDO: PIIOB
JlulIl'nl.l:«~**

Pelo aeolhimento.
HiJ'Uifr:tl/flfllHiji PARECER HliIHft'iOI(WiIoIIf

Pelo acolhimento parcial, nos eexmcs do sUbstitutivo.
PARECER: 200136-5

AUTOR: NILSCN GIBSON
*»tllultlh~IM""

;i;~~Ê;~-2~~~1~:1--i~~õ;7-~~~IÕ-;õ;is--------------------;i;,;i~~~-;~~B---------

PARECER

PARTIDO: PIIDB
llnk~lIilllo.~"'*

PeJ.o não acolhimento; trata-se de maté1:ia eleitoral, azeta_a.
outra Comis:õão Temá:tioo..

PARECER llOIl'lltlfl"!llfllftlM
Pelo acolhimento :parcial dos termos do Suhsti tut1VO.
iIo.***iII)jllj(M

PARECER: 200137-3

*~II-~'I<>fI*>fI

PARECER: 200117-9

AUTOR: IIELIO ROSAS

PARECER IIUklM*1fIlil**

Pelo não acolhimento, 1,)or inadequação.-

PAr.TIDO: PIlDS

PARECER llIl'1~*1t'~nplE
Pelo não acolhimento, por Lnadequnç âo •
lf(llllnlf'lnll,,1(~

PARTIDO' PC DO B

AUTOR: ALDO ARANTES

PARECER:

200138-1

AUTOR: GABRIEL GUERREIRO

PARTIDO: I'IIDO

PARECER 1Il1tl""lMIMlluh*
Pelo não acolhimento, por trata.r-se de eaplicita.ção desneoessária.
***lf'lIlltll«IM

PARECER'

200118-7

AUTOR:

RUO~II

ORAlIQUIlIlIO
1iI'lolllf>~lf{>llill

"t.llll<lM\illo.ilIllf PARECER

Pelo não acolhimento, por Lne.dequaç ãc ,

PARECER: 200139-0

AUTOR: GAORIEL GUERREIRO

PARTIDO: PIIDB

PARECER lfl)l(lloIU!UlnlnK
Pelo acolhimento paroial, nos termos do substitutivo.
lllltl"hllnk'lllll"ll

PARECER: 200119-5

AUTOR: RUBEII BRANQUIIJHO
"ul(if<1f"IUf(Jk* PARECeR

PARTIDO:

PI1DB

'l(lf(f"'If(~lnf"fuj(

Pelo não acolh1lt'2nto, por t::::atar-se de matéria 1n:fri\constitucional.

PARECER:

200140-3

AUTOR: GABRIEL GUERREIRO

PARTIDO: PIIDO

ltllf..,UI.l!'lIolnil PARECER lIllllllf'fllll'inlnll

Pelo acolhimento paroial, nos termos do substitutivo.
PARECER: 200120-9

AUTOR' EIIOC VIEIRA

PART!Do. PFL

lIt1lnlEllo.Ilutnluli PARECER

1Il1Inll~"'lj(1lI11l

Pelo acoâb.amenbo •

MUIUIOlllll~;,\lrIl

PARECER.

200141-1

PA~ECER:

PARECER HlilIKltllllo.ij,liI/fl

2Q01l12-0

lIlll(lIl'f(**lItlll

PÃRE~ÊR~-~~~'~3:3--Ã~T~R~-~~sÃR-iiÃIÃ---------------------;~P.TIÕÕ;-;D;---------lItllllh)ll~)'.lli'lIl PARECER lIl111lll**IIUlIlIl
Pelo não acolhimento. Trata-se de limitação inadequada à 1::ealidade nacional.

AUTOR: GIDEL DANTAS

AUTOR:

FE~IPE

IlENDES

PARTIDO: POS

PARECER lI(l'lilt'IUIolI~lK
Pelo não acolhimento, por inadequação.
*>k)jl'lfnlll/(lllifl

PARECER:

2001 1r4-6

AUTOR:

VIVALDO BARBOSA

PARTIDO:

PJ)T

_'ln,nt1d,ufl'll PARrCER lJ,·IH.'I*,**,Jhlli

Pelo não acolhimento, por inadequação.
PARECER: 200145-4

AUTOR: ALDO ARANTES
;II'Iolllt>~lfl~nll:

PARTIDO: PIlDB

PARTIDO: PC DO B

PARECER lIl***lltJKllllK

Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo.
PARECER: 200146-2

Pelo aoolhimento parcial, nos termos do substitutivo.

PARTIDO: PC DO B

PARECER lM'tIliIllo'CllolnM

Pelo aoolhimento.
PARECER: 200143-8

PARECER

AUTOR: ALDO ARANTES
*"d~lII":'*'lI'it

Pelo não acolhimento, tendo etn vista a criação da. üonu.ss ão de
Redivisiío Territo1.1al, que aprecio.rá e, matéria, nos te1::nos do
Art. 40. das Disposições !l'ransitóJ::"ias (Aneno I)

PARECER: 200124-1

PARTIDO: PDS

PARECER JlBl!lf(lIIiIIlt \fI*
Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.
lIIlfoK,.otU/('illIt

Pelo não acolhimento, por inadequação ao tratnmento de p1::inci
pio adotado no relatório e no subSt1tutivo.

liIllllllljl\.~l/(1!(

AUTOR: FELIPE IlENDES

AUTOR: RENATO VIANNA

PARTIDO: PIIDR

PARECER *lIl'JIt'iUIU'OI'1IE
Pelo não acolhimento, por tratar-se de competência reservada
aos Estados.
lM~nlu"~)\l:*lM

PARECER: 200125-0

AUTOR: GIDEL DANTAS
llt~UnMlIUllllllll.

PARTIDO: PUDO

PARECER IIflllirlllU't'*llt*

Pelo aco Lhamenbo parcl.al, nos termos do substitutivo.
PARECER: 20012õ-8

AUTOR: JOSÉ: THOIIAZ NONô

PARECER: 200147-1

illllH1,'iHlOiOiHif PARECER ill~HiHli/f(Hl**,
Pelo acoLhdrr-enbo pa1::cial, nos te1::tnos da solução o:ferecida pelo substitutivo.

PARECER: 200127-6

AUTOR: JESUS TAJRA

AUTCR.

R~NATO

VIANHA

1Il1;'llIl*'lIlIl'**

PARTIDO: PFL

PARECER

PARTIDO: PIIDB
lllllElhlllllt*,lIolll:

Pelo não acoâ.hamenbo , dado o tratamento adotado, no sub'stituti vc , ao tlunicipio.
PARECER: 200148-9

PARTIDO: PllOB

AUTOR: RENATO VIANNA
lII\1(lIlllEllIlIllillll PARECER llllilllllKllIll4:'lIlIl

FARTIDO: PFL

Pelo não acolhimento, por Lnadequação ,

)j(lllJ:Htn'tl/llk* PARECER .llnlnIUloll:lllli(
11~ substitutivo.

Pelo não acolhilnento,- nos termos

PARECER:
PARECE'R: :Z0012:8-1.f

200149-7

PARTIDO: PtlDB

AUTOR: tUr.SON" GIBSON'

AUTOR: NILSON GIBSON

PARTJ:DO:

PC DO B

PARECER *lIl'lllluil*"nll

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.

------------------------------------------------------------------------------PARECER: 200150-1

200129-2

ALDO ARANTES
lIU"lIu~u~lIl**

lInll"hl/nlnPlnll PARECER lIllllllU"Ulll,lllllh

Pelo não aoolhimento, nos ';ermos do substitutivo.
PARECER:

AUTOR:

PARTIDO: PIIDB

PART,IDO: PC DO B

AUTOR: ALDO ARANTES
*llllinlllM*lll:~

P'ARECElt

Ml;,'(~)fllll:lk)\(llt

Pelo acolhimento parcial., nos termos do substitutivo.

lIIlldhllllttllo*,* PARECER 1II1lUIlllHllltlijnli

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.

------------------------------------------------------------------------------PARECER: 200130-6

AUTOR: ALUIZIO BEZERRA
ltlllulnKAnlHkMl: PARECER

PARECER: 200151-9

PARTIDO: PIIDB

PARTIDO: PC DO B

AUTOR: ALDO ARANTES
Mt~l/'~lklMlIIlll:

PARECER W\'l.*'tnlutdlnll

Pelo acolhimento paroial, nos termos do substitutivo.

**lfulutnlo,nK

Pelo não acolhiMento; matéria da legislação prev1sta, nos ter
do substituti vc ,

moe

PARECER:
PAREctR: 200131-lf

AUTOR:

ALUIZIO BEZERRA

PARTIlJO:

Pl1DB

'fUllltllj(l!{lllllllll PARECER -lll1ll*1lllJ(1I1~'Il
Pelo não acolhimento, tendo em vista a criação da ceea.seãe de
Redivisão Territorial .. que apreoiará a matéria, nos termos do
Art. 40. das Disposições Transitó:rias (Anelto I).

20015Z-7

PARTIDO: PC 00 B

AUTOR: ALDO ARAlI'rES
lIE**'folflltlltnK

PARECI:R

lIlJII~l,nlllk.t,*

Pelo aoolhimento parcial, nos termos do substitutivo.

PARECER: 200153-5

AUTOR: ALDO ARAIITES
*"S:;./u:u,alulllM PARrCER

PARTIDO: PC DO B
~ln(llll:lll'f(_Jh*

Pelo acolhimento paroial, nos termos do substitutivo.
PARECER: 200132-2

AUTOR: ALUIZIO BEZERRA

PARTIDO: PlloB

t/(IIt:Jk/itMujnf(l/( PARECER H./i(I'Uftlflôll:lfUH

Pelo não ncolhimen"to, 'tendo em V:Lsta a orio.l;ão da Com1ssão de
Redivistio Territorial, que nprec1arâ a matéria, nos termos do

PARECER: 200154-3

AUTOR: VIVALDO BARBOSA
~>It"I'l,llull'«lK

PP.RTIDO:

PDT

PARECER *"'*lIl'lIl.ltlltlll

Pelo acolhimento parcial, na 'forma do Aneuo ll: do substitutiArt. "o. das Disposições Transitórias (AneRo I).

vo.
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PARECER: 200155-1

AUTOR: VIVALDO BARBOSA

PARTIDO:

PARECER: 200176-~

PDT

lfl)ft****"'*

PARECER *"utll~.l'nMllnK
Pelo acolhimento parcial, no sentido e nos termos das dispasi
tivos oorrespondentes no substitutivo.
PARECER: 200156-0

PARECER 1II**'tu'nIlIM*
Pelo não acolhimento, por inadequação.
*1I11'lltl*lIUllliI

PARECER: 200177-2

AUTOR: VIVALDO BARBOSA

PARTIDO:

PARECER 1f,;1tl******
Pelo acol.himento parcial, nos termos do substitutivo.
*IIUtl*****

Jlutnlu4nKltnlUM PARECER linluflllnlnlnloi!

AUTOR: VIVALDO BARBOSA

PARTIDO:

PARECER: 200178-1

PDT

JMI~nIUIl:)ltlIUfnM

p ARECER

PARTIDO:

PARECER: 200179-9

PDT

AUTOR: VIVALDO BARBOSA

PARTIDO:

PFL

PARTIDO:

PFL

***'tI**III'*

PARECER: 200180-2
200159-~

AUTOR: VALnIR CAnPELO

PARECER t1111l**1II1111f1*
Pelo não aoolhimento, por inadequação.

Jtnlt*~t1lulllIU*

Pelo acolhimento parcial, nos termos da soluçãó oferecida pelo substitutl.vO (Aneuo 11).
PARECER:

PFL

PARECER 1Il*******
Pel.o não acolhimento, por inadequação (matéria in'fraoonstltuaional.) .

JIllltllnlnlululntl PARECER JlnilJfllll'il***

AUTOR: VIVALDO BARBOSA

PARTIDO:

AUTOR: VALnIR CAnPELO
~n."Illlull**lII

Pelo aoolhimento parcial, nos termos do substitutivo.
PARECER: 200158-6

PARTIDO: pnDB

AUTOR: OHOFRE CORRÊA

PDT

Pelo acolhimento parcial, no termos do substitutivo.
PARECER: 200157-8

PARTIDO: PDT

AUTOR: JOSÉ nAURÍCIO

AUTOR: VALnIR CAnPELO

PARTIDO: PDT

PARECER 1Il*1tl*1II***
Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo.
*lMMlIiI***lM

*,*,lIIlfl'lulnlutl PARECER **ltIltllulnluM

Pelo não acolhimento. A matéria impe:J::tine a esta Comissão.
são.

PARECER: 200181-1
PARECER:

Z00160-8

PARTIDO:

AUTOR: VIVALDO BARBOSA

)Il'lu:nk*lfnl''lfl PARECER

PDT

PARTIDO: PFL

AUTOR: VALnIR CAnPELO

**lII:lIIli1**1Il': PARECER ltIlII****lIl*
Pelo não acolhimento, por inadequação <matéria in:fraconstituaional) •

lflllnlnlnlnK~1Il:

Pel.o não acolhimento. Matéria das Constituições estaduais, em
consonância com o que dispuser a Constituição Federal.
PARECER: 200182-9
PARECER, 200161-6

PARTIDO:

AUTOR: VIVALDO BARBOSA

PDT

*lInll*****

~llullltE1ffllutnM PARECER MnlllfilflIMlilJltItE
Pelo não acolhilT'ento. A ma.téria impertine a esta ccsueeae .
são.

PARECER: 200162-~

PARTIDO:

PC DO B

PARTIDO:

AUTOR' JORGE HAGE

PFL

20018~-5

AUTOR: VALnIR CAnPELO

PARTIDO: PFL

PARECER MlIII******
Pelo não acolhimento, visto o tratamento da questão adotado
pelo substitutivo.
llull• •*"'>iI*

lIotnllllull*** PARECER lil:1Il'lt1ll1ll)jl*1fi
Pelo acol.himento parcial, nos termos do substitutivo.

PARECER; 200 16~-1

PARTIDO:

PARECER *llIlIIliI****
Pel.o não aproveitamento, por inadequação.
**lII**lII**

PARECER:
PARTIDO:

AUTOR: LÍDICE DA nATA

AUTOR: VALnIR CAnPELO

PC DO B

ltUIf,f<!ft.l!nlllillM PARECER lillMllUllllllillMltf
Pelo não acolhimento, por :força do disposl.tl.VO adotado no
substi tuti vc ,

PARECER: 200163-2

PARECER **lIIl1l*MlliI*

Pelo aoolhimento parcial, nos termos do Anexo I I do substitutivo.
PARECER: 200183-7

lIUTOR: LÍDICE DA IIATlI

PARTIDO: pnDB

AUTOR: ONOFRE CORRÊA

PARECER: 2<10185-3

pnDB

AUTOR: VALnIR CAnPELO

PARTIDO: PFL

PARECER ltntUlnfnll**1If
Pel.o não aoolhimento. A matéria impertine a esta Comissão.
ltlltl\fl~*ltllIUtl

llntnlflltlfl1!t*1M PARECER ***lfllfulnlull
Pelo não acol.himento. A matéria impextine a esta Comissão.
são.

PARECER: 200186-1

PARECER: 200165-9

AUTOR:

PARTIDO: PC DO B

ALDO ARANTES

PARECER: 200187-0

AUTOR: VIVALDD BARBOSA

PARECER: 200188-8

AUTOR: ALnIR GABRIEL

Pel.o não
ci.onal) •
PARECER: 200169-1

lill,nlull*llI**
acoãbdmenbo ,

PARECER: 200189-6

PARECER: 2<10190-0
PARTIDO: PC DO B

pnDB

AUTOR: CÉSAR nAIA

PARTIDO: PDT

PARECER t1UIl'll*>IIK-tlfUII
Pel.o não aproveitamento, pois é matéria de competência do
nicípio, em seu ordenamento próprio.
*lIl1tl'+tillJII!ft.*

llf""liI*lIIl1fllllll PARECER 1II11111l*1II*lklk
Pelo não acolhimento. A matéria inlpertine a esta Comissão.
são.

PARECER: 20<1192-6

AUTOR: FRANCISCO ROLLEnBERG

l1u

PARTIDO: pnDB

PARECER 'Ilf***"'***
Pelo acolhimento parcial." nos termos do substitutivo.
***ltUfi,IUlutl

PARTIDO: pnDB

AUTOR: LEOPOLDO PERES

PARTIDO: pnDB

PARECER MllII**lII*liI*
Pelo não acolhimento, por inadequação" pois trata-se de matéria in:fraconstit:uoional..

PARECER: 200191-8

PARECER: 200171-3

AUTOR: FRANCISCO ROLLEnBERG
********

PARECER *lIl*lII*ltlJIl*
Pelo não acolhimento, por inadequação.

PARTIDO:

PARTIDO: pnDB

PARECER *lIIltllflllllhMllll
Pelo não aproveitamento, por tratar-se de espeoifioação infra
constitucional.

PARTIDO: pnDB

AUTOR: JORGE HAGE

AUTOR: FRANCISCO ROLLEnBERG
M<lIuIIIIUtl*ltull:

'Ill,nflllllllllnMltf

PARECER: 200170-5

PARTIDO: pnDB

PARECER *lIIlk****lII
Pelo não acolhimento" por ser matéria de lei.

PARECER *)1(**111***
por inadequação <matéria in:f:r.aconstitu-

AUTOR: ALDO ARANTES

AUTOR: FRANCISCO ROLLEnBERG
*lIIli1*lk***

PARTIDO: PDT

lKlIh,uhllUt!llUk PARECER ltnlutuMlMi"iutl
Pel.o acolhimento parcial., nos termos do substitutivo ..

PARECER: 20<1168-3

PARTIDO: PFL

PARECER *lMlfIJlIliIlII**
PeI.o não acolhimento, pois tratar-se de matéria. de l.e1.

MutllfoitlflllUllôM PARECER **IfI-MlKlfillllfl
Pelo acolhim2nto, nos termos do substitutivo.

PARECER: 200167-5

AUTOR: JONAS PINHEIRO
lIIlIIlII**IIIIII*

PARTIDO: pnDB

AUTOR: ALnIR GABRIEL

PARTIDO: PFL

PARECER MlIII*IIIIIoIlUIIIll
Pel.o não acol.himento, por inadequação.
MllIlllllillilllillll*

lfo*lIflfllfl*lklk PARECER lkllUiUlIlklllllPIf
Pelo não acolhimento, por contrariar os principios in:formativos de elaboração constitucional..

PARECER: 2<101&6-7

AUTOR: JONAS PIHHEIRD

Ilnlf**IIl*utlltl PARECER 1ll1ll**llfIMlIlllf
Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.

PARECER:

200193-~

AUTOR: CHAGAS RODRIGUES

PARTIDO:

pnDB

PARECER liI~l}lJII!ft.lIn"*
Pelo aoolhimento parcial." nos termos do substitutivo.
**lIIlfflillll**

PARECER: 200172-1

PARTIDO: pnDB

AUTOR: ANTONIO GASPAR
*'f(lII~*l'nlutl

PARECER

Pelo acol.himento.

lIl"'lfnll*~llIl1l:

PARECER:

______________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _L

_

20<l19~-2

AUTOR: CHAGAS RODRIGUES

PARECER llIIIUII:***"'.
Pelo acolhimento paroial., nos termos do
****llIltl*itl

PARECER: 200173-0

AUTOR: JOSÉ nAURÍCIO

PARTIDO: PDT

PARECER lII****lIIl11l1l
Pelo não acol.himento, por inadequa.ção.
*ltl'lItllUfllIIllnll

PARECER: 2<10195-1

AUTOR: CHAGAS RODRIGUES

PARTIDO: PIIDB
substitutivo~

PARTIDO: pnDB

*ltIlIU"c*llI~*

PARECER ******'tllil
Pelo não aoolhimento, por inadequação.
PARECER: 20017q-8

AUTOR: JOSÉ nAURÍCIO

PARTIDO: PDT

PARECER. .**ltulnlu((lIl:
Pelo não acolhimento. A matéria impextine a esta.
****lIt*lfClk

PARECER: 200175-6

AUTOR: JACY SCANAGATTA'

PARECER: 2<10196-9
Comiss~o~

PARTIDO:' PFL '

PARECER ****>11>11*.
Pelo não acolh,imento-, tendo em vista a <n:iação ~:a Comissão ele
Redivisão Tezritorial, que apreciará" matéria, nos texm9~ eloArt. !lo. das Pisposições 'l'xansitõrias (Anexo I l ~
1Il1ll'fl*III*1fl1k

AUTOR: CHAGAS RODRIGUES

PARTIDO: pnDB

PARECER ********
Pe10 não acolhimento, por inadequação.
lII*******

pi;E~E;~-;~~;~;::1--i~;õ~~-NÃ;;Õ;-;ói:-iõ;----------·-~------pi;;Iiiõ~-piiii;;----"---_ ....ltIlII*** PARECER Illtllil**,*MI*
.
~
-Prevê o substitutivo que os l1und.<tipios de. ma.is de txês milhões de habitantes. poderio instat,ar Tribunais de Contas. Es'ta p.ossÍ-bilidade mantém a existênoia 4015 Tribunais hoje -:funoi
on.1\dC? e não obriga. aqueles l1.unio1pios que, apesar de possui-
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rem t:rês milhões ou mãis de habitantersl a instl.tuirem os referidos Tribunais.
Preserva-se assim a autonomia munic1pal,

PARECER: 200219-1

PARECER'

200198~5

AUTOR' JORGE LEITE

Pelo aoolhimento.

PARECER: 200199-3

PARTIDO: PFL

lItl!u!.lItlklf.c1i<*

PARTIDO' PllDB
PARECER: 200Z20-5

*1fl*~*II(MI*

AUTOR: SI/IAO SESSIll

PARECER lIUltllUltlMWfllt*
Pe10 não eeoan í.meneo, por adotar o substitutivo outro crité rio, mantendo o originário da respectJ.va Suboomissão.

sem proibir 'taJ. providênoia nem obrigal: a ela.
Pel.o acolhimento 1"aroiaJ., nos te:rtnos do substitutivo.

PARTIDO: PFL

AUTOR: SIllÃO SESSIll

PARECER ttnllllutOt!llulut!
l'lu~~.~oltltnlflH

PARECER Ifrllolldlollfil.. l€*

Pelo não acolhimento, por tratar-se de oompetênoia z es ez vada
aos Estados.

AUTOR' JORGE LEITE

PARTIDO: PllDB

PARECER: Z00221-3

PARTIDO' PFL

AUTOR: SIllÃO SESSIll

)ftllutnlulnlntnjf PARECER IInllllHlulutntllf(
lIU!(\ff~llfl\oijflM

Pelo aoolhimento paroial, nos termos do substitutivo.

PARECER Mnlf*'fllluloln!t

PeJ.o acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.

------------------------------------------------------ - - - - - -- - - - ~ - - - -- -- -- - - - -

PARECER'

200Z00-1

AUTOR: CHAGAS RODRIGUES
l/utl'f!:~~lfnIIlM

PARTIDO: PllDB

PARECER:

PARECER'

ZOOZ01-9

AUTOR: CHAGAS RODRIGUES
ttUNllulíllU,"IUft PARECER

PARTIDO: PFL

AUTOR: SIllÃO SESSIll

PARECER llflIU!f'IUIUII**
PeJ.o não ecoma.menee , por anedequecão ,

PARTIDO: PllDB

ltlllulf'}OlflloltlM

PARECER: ZOOZZ3-0

PARTIDO' PFL

Pelo acolhimento paroial, nos tea:mos do substitul:ivo.
PARECER: 200ZZ4-8

AUTOR: CHAGAS RODRIGUES

AUTOR' SIJ1ÃO SESSIll
llulfllulult"ltlllllf PARECER ltlWlIUIfIlOI4J!O!f

*1f(l1l*J.l(~~*

Pelo não aoolhimento. A matéria impertl.ne a esta Comissão.
são.
PARECER: ZOOZOZ-7

ZOOZZ2-1

PARECER lfo.1I0IUlllIUIlIIUf(

Pelo não aco1.himento, por tratar-se de maté:ria de outra Comissão.

PARTIDO: PllDB

AUTOR: ANNA liARIA RATTES

PARTIDO: PllDB

PARECER lItllfi!!lIElltllolltilf
Prejudicada, visto o tratamento dado à questão no ãneuc I
CDJ.sposições Transitórias).
Jlfllolnh~olt,lf:lIf

NtllUlnlUMWlfnlE PARECER

J1Eijnllltnl()lnl~$

Pelo não acolhimento, por inndequação.
PARECER: 200Z03-5

AUTOR: CHAGAS.I\.ODRIGUES

PARTIDO: PllDB

PARECER: ZOOZZ5-&

AUTOR: CHAGAS RODRIGUES

PARTIDO' PllDB

lIt'lIfllf).,'oll"fOlIf*

Pelo não aco.Lhâmen'co , por inadequação_
PARECER: 200204-3

AUTOR' ANNA llARIA RATTES

PARECER ijOlfllfWlMllf'flij(
PrejudJ.cada, visto o tratü.mento dado à questão
(Disposições Tro.nsitórias).

lMilulnlnlulllMlIE PARECER *lInhltl'fll!'lIElH

PARTIDO: PllDB

PARECER IfnllllllllmlUflM
Prejudicada, tendo em vista a solução adotada pel.o substituti
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êneno I

------------------------------------------------------------------------------PARECER: ZOOZZ&-4

AUTOR: DWI ALVES SILVA

PARTIDO: PDS'

1IIIInloKlilllEllnK

IIUI€l/'lo'J'1tllfll<llt PARECER JIt'ltl""loItIIOJ*

Prejudicada, visto o t:::ata:ne!lto dado õ. questão no Aneno I
(Disposições Transi tórJ.as).

00.

PARECER: ZOOZ05-1

AUTOR: CHAGAS RODRIGUES

PARTIDO: PllDB
PARECER: Z00227-Z

PARTIDO: PllDR

AUTOR: !IARCOS LIllA

IIfllUlolnfllllllnlf PARECER liflifillllf1ffIIUf(,If
lMilUlUIl'fOIUlflM PARECER *ll.'t'l:<ltnlfllllll

Pelo não acolhJ.mento, por inadequação.

Pelo acolhimento parcial, nos terMOS do substitutivo.
PARECER: 200Z0&-0

AUTOR: CHAGAS RODRIGUES

PARTIDO: PllDB

------------------------------------------------------ -~- - - - - - - - -- - - - - - - --- --PARECER: ZOOZZ8-1

PARTIDO: PJ1DB

AUTOR: OHOFRE CORRÊA

ilfilllllllullIlnlfllf PARECER 1tnlnlnlfllulfllnIE

Pelo não acolhimento, por tratar-se de competência reservada
aos Estados.

PARECER: 200Z07-8

Ifl';ulolllltlltilfllt' PARECER iIfllOlflltllfllfl4olt:

Pel.o acolhimento parcial, nos tel:mos do Aneno I I do SUbstitutivo.
.
PARECER:

AUTOR: CHAGAS RODRIGUES

ZOOZZ9-9

PARECER: ZOOZ30-2
Z00208-&

AUTOR: CHAGAS RODRIGUES

PARTIDO: Pl1DB

PARECER 1If1lf$lltlltlMllfllt:
Peio não acolhimento, por inadequação.

Pel.o não acoJ.himento, por trato.r-se de matéria afeta a outra
Comissão temática ..
PARECER:

AUTOR: HEHRIQUE EDUARDO ALVES
l{nlnMlnln{ulfli<

IIUlflKlKlfulnlfllf PARECER 1K1IflloJllllnlOlnlf

AUTOR: JOÃO CALllON

PARTIDO: PllDB

lIfllflftJlo'~:lfllfilf

PARTIDO' P!IDR

PARECER lll,f(ltfllflM1ffllflit

Pelo acolhimento parcial, nos tel:mos do substitutivo.

'ffllul4l1flfllfflll* PARECER Wlfoll:lln!UIO!,W

Pel.o acolhimento, nos eexmos do substitutivo.
PARECER- 200231-1
PARECER: ZOOZ09-4

If(WlIflfnlulu~*

AUTOR: JOSÉ DUTRA

PARTIDO: PllDB

AUTOR:. CHAGAS RODRIGUES

lIf'li~lfolt.!nffllE

PARTIDO:

Pl1DB

PARECER lllllf1fflltllolfllOll

Pelo aco Ib amenbc pal:cial, nos termos do substitutivo.

PARECER IfUlfllllflJlllll:**

Pelo acolhimento, nos te:t:mos do substitutivo.
PARECER: ZOOZ10-8

PARTIDO: PllDB

AUTOR' CHAGAS RODRIGUES

PARECER: 200Z3Z-9

l{(lfflfll!'lM*lfI* PARECER llOl'lfllMlMll'lInlf

AUTOR: CHAGAS RODRIGUES

PARTIDO' PDS

****'11..1<** PARECER lIf)l(lIfllfllflltllíllf

Pel.o acolhimento parcia1, nos termos do Aneno I I do substitutivo.

Pelo não acolhimento, por tratar-se -de matéria a:feta a outra
ComJ.ssão temática.
PAREGER: ZOOZ11-&

AUTOR: VIRGíLIO TÁVORA

PARTIDO: PllDB

PARECER: ZOOZ33-7

PARTIDO: PDS

AUTOR: VIRGíLIO TÁVORA

PARECER Iftltt'1oI(Ol<>lft\o.m
Pelo acolhimento po.l:cial, nos termos do .ânenc I I substitutivo
JlfIlfl!f.)IU}t,f(WIIf

l!fllf**lf<lIf»lJM PARECER l!<llnkl!lIlfllulolf

Pelo não ecoãndmenuo , por tratar-se de matéria a:feta a outra
Comissão temática.

PARECER: ZOOZ3Q-S
PARECER'

ZOOZ1Z-4

AUTOR: AHNIBAL BARCELLOS

PARTIDO: PllDB

AUTOR: llARCOS LIllA

*'tt'!O:€iolf»tlllllt PARECER

PARTIDO' PFL

H!~lInlfllf~lIElIf

Pelo acolhimento .

....wWof(Jlflftllo!l' PARECER Itllhllnlnldtolulf

Pelo acolhim2nto.
PARECER:
PARECER: 200213-2

AUTOR:

PARTIDO:

RUY BACELAR

2.00235-3

PARTIDO: PFL

AUTOR: l\NNIBAL BARCELLOS

PI1DB

lflJ4(J'lIIOlnlulfllf PARECER JiUi'jlflf(llt"IIl'fl.*

Pelo aoolhimento ..
**"'1/1"'***

PARECER

Pelo acolhimento.

Wllnlnlulf*W*
PARECER: ZOOZ3&-1

PARECER: 20021lJ-1

AUTOR:

lIf)f,lloItJl{JlIlttlt<

PARECER: 200237-0

PARTIDO' PFL

lIflttl~Ollllf*lIt*

PARTIDO: PFL

AUTOR: ANNIBAL BARCELLOS

PARECER 1If1lf1lf1lfllf.lfftlnlf
Pelo acolhimento, nos termos da solução apresentada pelo subs
titutivo.
'ftllEltU~olôJi,.llt*

PARi'IDO: PFL

AUTOR: VICTOR FONTAHA

PARECER

PeJ.o acolhimento, nos termos da so1ução a.presentado. pe10 subs
titutivo.

ilflll:lll'lfllf'fflMlM PARECER lMlfl*JlfJlfltlJluf(

Pelo aoolhimento.

PARECER: Z00215-9

AUTOR: ANHIBAL BARCELLOS

PARTIDO: PFL

VICTOR FONTANA

IIU(HIUIfJMijolUj( PARECER If'IIUf(lMijoIUIO!E

Pelo aoolhimento.
PARECER: 200238-8
PARECER: ZOOZ1&-7

**lM'tlllfl\nl<lIf PARECER

Mf'iOlfllfllflff*1if PARECER WlIf'!fllflfnlfll<*

Pelo acoJ.himento, nos termos

*JI(llu~lIflllllflll

AUTOR: PRISCO VIAHA

PARTIDO' PllDB

da

solução apresentada pelo eube

ti~utivo.

Pelo acolhimento parcial, nos 'te:rmos do substJ.tutivo.
PARECER' ZOOZ17-5

PARTIDO: PFL

AUTOR: ANNIBAL BARCELLOS

PARTIDO: PFL

AUTOR: VICTOR FONTANA

P~_RECER:

200239-&

AUTOR: ANNIBAL BARCELLOS

PARTIDO: PFL

*tMUlOIfl\f*** PARECER 1If1lfllnlflll'fu!UIf

1'l)ltlk"''''lIfllflilf PARE-cER IItllhIfJlnklt!)!f*

Pelo não acolhimento, por J.nadequação.

Pelo aecLhamerrto ,

------------------------------------------------------------------------------PARECER: 200Z18-3

AUTOR' SIllÃO SESSIll

PARTIDO: PFL

PARECER lfuttllUlflltllUltllt
Pelo acol.himento pal:oial, nos te:rmos do substitutivo.
~)f,)lnIO'ElIfJl(Ift

PARECER:

ZOOZ40-0

AUTOR: JOFRAI! FREJAT

PARTIDO: PFL

IInlOIf"nlfltt'luM PARECER Jlfllflltllfllfll<-litllf

Pelo aco1himento Paroial, nos termos do subsi:itutivo.

------------------------------------------------------------------------------- ..

-

PARECER: 2002q1-8

AUTOR: CARLOS CARDINAL

PARTIDO: PDT

PARECER: 200263-9

********

ItlJlfltnlnlulnlll1l PARECER

AUTOR: CARLOS CARDINALilut'ltulnllillJlf*

AUTOR: JOSÉ CARLOS COUTINHO
1I0111li*1If1li1ll1lf

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.
PARECER: 2002q2-6

16-

PARECER

PARTID(): PL

Ittlll)flllfllllfOlllll:

Pelo não acolhimento. pOr tratar-se de matér3.<l. in:Eraoonst3.tuoional..

PARTIDO: PDT
PARECER: ZOOZ6Q-7

ltEI\I******

PARECER

PARTIDO: PFL

AUTOR: JOSÉ LOURENÇO

Pelo aoolhimento paroJ.al, nos termos do substitutivo.

1Ill!<lil:1Il'tC1I11ll*

PARECER lIl*I4fIfl'lUIUlElIl

Pelo aoolhimento.
PARECER: 2002q3-q

AUTOR: JOFRAN FREJAT

PARTIDO: PFL
PARECER' Z00265-5

lMlfulut!llnlnlnlE PARECER **llnlnltltulUM

Pelo aoolhimento parcial, nos termos do substitutivo.

AUTOr..

PARTIDO

DÉLIO BRAZ
llor*='l.Itt>ll:*>it1tl PARECER tllllnl"Ijl*~li'llI
parcial~ nos termos do

Pelo acol.hill'ento
PARECER' Z002QQ-2

AUTOR'

JOFRAN FREJAT

4

PtiDB

substituti\·o.

PARTIDO' PFL
PARECER: 200Z66-3

MUlnlnlulllluluM PARECER Mnk**ItIMnlnjE

Pelo acolhimento paroial, nos termos do substitutivo.

AUTOR: FELIPE MENDES
~l(I~lfnln'IlIi:l1E

PARECFR

PARTIDO' PDS
lIü!nkJ!llMllnlnlf

Pelo não acolhimento; a matéria é da alçada de J.ei.
PARECER: 200ZQ5-1

AUTOR: JOFRAN FREJAT

PARTIDO: PFL
PARECER: Z00267-1

***'ltltElII** PARECER )illluln!EIIUlnjUM

Pelo aoolhimento paroial, nos termos do substitutivo.

PI.RTIDO: PDT

AUTOR: MÁRIO MAIA
1lI~*,f*,~NlIH

PARE'C'f:R

Nl",,***iflJ/(IH

Pel.o acolhimento parcial, nos termos do substitutJ.vo.
PARECER' 2002Q6-9

AUTOR: JOFRAN FREJAT
MlllulnluflMnlnk PARECER

PARTIDO' PFL

*IMII*****

PARECER' ZOOZ68-0

Pelo acolhimento parcial, nos te::rrnos do substitutivo.

AUTOR: AUGUSTO CARVALHO
1ll1ll1l'l1,OI1l!IWlIl

PARTICO: PCB

PARECER tIlIt'JllIluIiW,.,Il,lf

Pelo aoolhimento.
PARECER: 2002Q7-7

AUTOR' JOFRAN FREJAT

PARTIDO:

PFL

PARECER: ZOOZ69-8

JkllulolnlnlulU!l: PARECER I!l:IIO!lllullllU!dlf

Pelo acolhimento po:rolal, nos termos do substitutivo.

PARTIDO: Pl'lDB

AUTOR: DÉLIO 8RAZ
JIl*,lIfJll~WIti*

PARECER .t'..flllElIfllnl.'fl1lf

Pelo não eco Ihdmenbo , por tratar-se de ma't éxa a de lei.
PARECER: ZOOZQ8-5

PARTIDO: PFL

AUTOR: JOFRAN FREJAT
MlIMMUlEltlltlllulE

PARECER

PARECER: Z00270-1

MnlllMMotnlEllulE

Pelo acolhimento.
PARECER' 2002Q9-3

lI!~*IfUIUlEll(l1f

AUTOR' JOSÉ GENOíNO

PARTIDO· PFL

AUTOR: MENDES THAME

PARECER lInlElloIEJII***

Pelo não acolhimento. pois esta regulamentaçãó não pertence
ao oampo da :regulamentação da União.

PARTIDO' PT

MlIM*ItiIMIltIll)fE PARECER MlIfUlEltElfnlE*1tE
Prejudioada. tendo em vista a solução adotada pelo substi tuti
ve ,

PARECER: Z00271-0

PARTIDO· PFL

AUTOR: MENDES THAME
'tnh)il1flll'HIOIl*

PARECER

JKlIUIl*JlllIllllllf

Pelo aool.himento parcial. nos termos do substitutivo.
PARECER' 200Z50-7

AUTOR: ALARICO ABIB

PARTIDO: PMDB

PARECER: 200272-8

1tE1tE**WItEIfOtl PARECER ******IIt*

Pelo acolhimento parcial. nos termos do substitutivo.
PARECER' 200251-5

AUTOR' PAULO RAMOS

AUTOR: l1ENDES TRAME

PARTIDO: PFL

PARECER Ilnl.1Il1folllt!lfilM
Pelo não acoâh amenbo , por inadequação.
lfolntl)itlfnlllflllf

PARTIDO: PMDB
PARECER: 200Z73-6

****IIE**1It PARECER IIE*JIE**IIt*1IE

Pelo acolhimento paroial. nos termos do substitutivo.

PARTIDO: PFL

AUTOR: MENDES THAME
l~nlllltlill~Ulllfnlf

PARECER lilllE>llWHOlllfU!I:

Pelo não acolhimento, por inadequação.
PARECER: 200252-3

AUTOR: PAULO RAl1:0S

PARTIDO: Pl1DB

PARECER: 200274-4

PARECE'R ******)1,,*
Pelo não aoolhimento. por inadequação.

AUTOR: l1ENDES THAME

PARTIDO' PFL

IlulElfUlnlulElltllE

IfUkJllJKôk.lltWlIf

PARECER

Hnl.lIfllf'illhllfllf

Prejudicada. tendo em vJ.sta a solução adotada pelo substituti
vo.
PARECER' ZOOZ53-1

AUTOR' PAULO RAMOS
**"'*IIII1tIll*

PARECER

PARTIDO' PMDB
PARECER' ZOOZ75-Z

IIt*MlllllfnllllulE

AUTOR: AUGUSTO CARVALHO

PARTIDO: PCB

Pelo aoolhimento.
lilllllll'IHI"llllull PARECER i111!nllllEllnlnlllll
~ARECER:

ZOOZ5Q-0

AUTOR: PAULO RAMOS

Pelo aool.himento paroial, nos termos do substi tu ti '10.

PARTIDO: PMDB

PARECER: ZOOZ76-1

*1It*llnlElfutnlE PARECER III******IIE
Pelo não aoolhimento. por inadequação.

AUTOR: ISRAEL PINHEIRO FILHO
i1Elfl*'lhlll)fl>IE1IE

Pelo aoolhimento.
PARECER: ZOOZ55-8

AUTOR: PAULO RAMOS
IIEIfUlulnlulElIE1IE

Pelo acolhimento.
PARECER: 200256-6

PARTIDO: PMDB

PARECER: ZOOZ77-9

PARECER **111**""**

PARECER

AUTOR' AUGUSTO CARVALHO
*lIHll**'ilJIlJil

PARTIDO: PMDB

.'llulntnll*JII*

PARTIDO' PCB

PARECER l!l)jlllflllllhlnhlll

Pel.o não acolhimento, por trata:r-se de regulamentaçno a nivel
in:Eraoonsti tucional.

AUTOR: PAULO RAMOS

PARTIDO: PMDB

***IIIIIEIII** PARECER 1II**1Il*1Il**

PARECER: Z00278-7

Pelo não aoolhimento. po:r inadelIUl1ção.

AUTOR' ISRAEL PINHEIRO FILHO

PARTIDO: PMDB

lflllnlnllllHlElIUIi PARECER lfulilti*lIfJli)fl,fl'

PARECE."'

200257-Q

***IIE****

Prejudioada. A legislação sobre a matéria :foi dei nada a crité
:rio dos Estados.

PARTIDO: PMDB

AUTOR' PAULO RAMOS

PARECElt *"'**Ill*"'*

Pelo não aoolhimento; a matéria está a:feta -às Constitu3.ções
estaduais.

PARECER: 200279-5

PARTIDO: PCB

AUTOR: AUGUSTO CARVALHO
Ilnll'fnlnlllfllllllE

PARECER

lIEl{lJIIWJiI*llnll

Pelo aoolhimento paraial, nos termos .do substitutivo.
PARECER: 200258-2

AUTOR: BRANDÃO MONTEIRO

PARTIDO: PDT

"'1It1lE'f(1It*1ll* PARECER tIl*lfulI*llllli*

PARECER: 200280-9

,

Pelo não acolhimento, por t:rata.r-se de m.atéria a:feta a outra
Comissão 'temática.
PARECER: 200Z59-1

AUTOR: BRANDÃO MONTEIRO

PARTIDO: PDT

<

vo ,

PARECER: 200260-Q

AUTOR: BRANDÃO MONTEIRO

PARTIDO: PDT

PARTIDO: PtIOB

PARECER 1fI*ltillllMJflllllfl
Pelo acolhimento, nos eexmos do substitutivo.
1fI11E1fI1Iu,'U11l1E1Il

PARECER: 200Z81-7

MPlnlutnllltu!ol'l PARECER Ifnllllut!WltnlflM

Prejudioada. tendo em vista a solução adotada pelo subs.ti tuti

AUTOR: AGASSIZ ALMEIDA

AUTOR' ISRAEL PINHEIRO FILHO
litlfnlflllM~ulnll

PARECER

P.~RTIDO'

PMDB

lIl~lMlfl*llllfUII

Pel.o não eeeanameaec , po:r .:feri:r a autonomia consagrada dos
ttunioipios.
PARECER: 200282-5

PARECER JIUMWlMlllllllli1fl:
Pelo não aoolhimento. visto o tratamento dado à questão no xe
latóxio e. no substitutivo.

AUTOR: ISRAEL PINHEIRO FILHO

PARTIDO: PMDB

llI'llI'*W*IliWlH

JlExh\tllulu:nlilfl

PARECER

'InlulI*llolElMlIE

Pelo não aoolhimento, por inadequação.
PARECER' Z00261-2

AUTOR' JOSÉ CARLOS COUTINHO

PARTIDO: PL
PARECER: 200Z83-3

PARECER 1IE1li1lE*lIutu11I1E
Pelo não aoolhimento. po:r a.nadequaç âo ,

AUTOR· AGASSIZ ALnEIDA

PARTIDO. PMDB

IlUIO!flllllE*'!UII

1Il1Ioklfl**,IIUlI

PARECER

IIU\(MlhlfhlElfllll

Pelo acolhimento parcial. nos termos do substitutivo.
PARECER: ZOOZ6Z-1

AUTOR'

JOSÉ CARLOS COUTINHO

PARTIDO: PL
PARECER: ZOOZ8Q-1

1li*lllllfllllli*1li

PARECER

AUTOR: MAURÍCIO FRUET

PARTIDO' prlOB

1It1li1llJ;(ltnll:ltfW

P:rejudioada; o uso dos símbolos naoionais se:rii disoiplinado
em lei ordinâ:ria :fede:ral.

lllllol0!nluldklk

PARECE!t

*JII*JtOIHIl'!Ok

Pelo acolhimento parc3.al. nos termos do substitutivo.
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PARECER: 200285-0

PARTIDO:

AUTOR: JORGE IIACE

PIlDS

PARECER: 20030&-&

AUTOR: IlELLO REIS

PARTIDO: PDS

MtlllM<W<l<)lUlnll PARECER ti MllIIlInllltillll4t

Pelo acolhimento, nos termos do substitutivo.
I

;i;~~c;7-;~~2;6:;--AÜTÕR;-RÕiü-I~A-----------------------;ARTi~õ7-;;~ã--------lIH,Hllltulolntlili PARECER ij/iI>lUIl'4nlololl

PARECER: 200307-Q

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo, relativamente ao principio genér:s.co, de natureza const.1.tucional. A
formulação aqui proposta di2: respeito a matéria de lei.

*)!l~Hlnloll)jnM

PARECER

PARECER: 200308-2

PARTIDO:

AUTOR: IlELLO REIS

PARTIDO: PDS

PARECER IIlJIIlIlMlIk**1tI
Prejudicada, tendo em vista a solução adotada pelo substituti
vo ,

PARECER: 200309-1

PIlDS

AUTOR: IlULO REIS

PARTIDO: PDS

PARECER JIlllfllllrlnll*lluM
Preiudi-aada, tendo em. vista a solução adotada pelo substituti
vo.
N!llnltJllJlnlull!H

PARECER tk1liIlf,f(~Iil·tll41
Pelo acolhimento, nos te1.mos do suhstl.tutivo.
AUTOR: STtLIO DIAS

PIlDS

*****11I**

*1if'!'lIUIUllitnlf

PARECER: 200289-2

PARTIDO:

PARECER 1illflllnll14nlnínll
Pelo não acolhimento; prejudicada diante da redação adotada
pelo substitutivo.

*l~UIHk"llnllllt

AUTOR: KOYU IHA

AUTOR: FRANCISCO AIlARAL
~1I11)l;if.4nf JIl'ff

Pelo não acolhimento, por inadequação e desproporção entre a
sanção e a faltai sendo a hipótese contcmpl.ada na emenda caso
de deso:rdem :Einanceira, eensuuseeac í a-ee :razão para intervenção, nas ;fo!.'mas já prevJ.sta:; pelo substitutivo.
PARECER: 200288-q

-l!<Ml*lfl.lIllll)\lI/( PARECER 1flllulnlulrlllllllll
Prejudicada, tendo em vista a solução adotada pelo substi tuti
vo.

PARTIDO: PFL

PARECER: 200310-Q

1If)/lllnl"lnh)ln/t P llRECER **'IHlnHltnlllfl

AUTOR: IlELLO REIS

PARTIDO:

PDS

PARECER )/I.IIOII**)lu'o"
PreJudJ.cada, tendo em vista a solução adotada pelo sUbstituti
lIl111ll11IlI\'UIOfl*

Pelo uooâh âmerrto , nos te.rlnos do substitutivo.

vc ,

PARECER: 200290-&

AUTOR: STÉLIO DIAS

PARTIDO' PFL
PARECER: 200311-2

Jl{lHllllf;MtlfuHlM P [,RECER *nIPI.lfotk>it)ldll
Pelo não acolhiMento, por Lnadequaç ão ,

PARECER. 200291-q

AUTOR: STÉLJO DIAS

AUTOR: CLÁUDIO ÁVILA

PARTIDO:

PFL

PARECER 1Il1ll1Iflrll"')lilMlrIf
Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.
***llnlllfl**

PAR~'IDO:

PFL
PARECER: 200312-1

PARECER l/f'!ilt"IIl!Hln/fl)l
Pelo acolhimento, nos termos do suhstitutivo.
MUln"l!olllt!lIflH

PAR~'IDO:

AUTOR: IlULO REIS

PDS

PARECER lIllillltfll*lllllf*
Pelo acol.himento paroial, nos 'te:r:mos do substJ.tutivo.
MlIIOlulol'*Ik*

;ÃRECER;-2CC2;2:2--ÃÜTÕR:-~Õ;~-:;GNÃC:;Õ-FERRE:;RÃ----------F;;RT:;~Õ:-;M~B---------

PARKCER: 200313-9

~lo/'l!(,f(I,'t""liI* PARECER illlf,.~ ltot'Joll»n/(
Pelo eoc.Lh amenbo paroJ.al, nos termos do substitutivo.

AUTOR: IlELLO REIS

PARTIDO:

PDS

PARECER lIlllllltlj()ftltlllllll
PrejudJ.cada, tendo em vista a solução adotad.l. pelo substituti
lilW:lll***1II:1k

vo ,
M!.l.ulll!('k·;'WM! PARECER lIllt(M!iuloll~nll
Pelo não acolhimento. li. matéria J.ln}'lertine a esta Comissão.

PARECER: 2003H-7

são.
PARECER: 20029Q-9

AUTOR: IlEI.LO REIS

PARTIDO:

PDS

PARECER IIl:lillillillt'lfllll:lil
Prejudicada, tendo em vJ.sta a solução adotada pelo sUbsti tuti
*,1Il1l0KlIl:)/I~>H

AUT~R:

JOSÉ FREIPE

PARTIDO:

PIIDB

vo ,

Illll"iH""ulpHlI P AREC ER Hl\llIIUlOIl'ioHhl

Pelo acolhimento pa:r.c:iêll, nos termos do substitutivo.
PARECER: 200295-7

AUTOR: CÉS~R CALS NETO

PARTIDO:

PARECER: 200315-5

AUTOR: JOSÉ

IGNÁCIO FERREIRA

------------------------------------------------------------------------------PARECER: 20031&-3 AUTOR: IlELLO REIS
PARTIDO: PDS
)lUKiIt*lIllftlil* PARECER JIlIll,f,lllllnlulnll
Prejudioada, tendo em vista a solução adotada pelo suhstJ.tuti

PARTIDO: pnDS

vo ,

lffHn!ulnl!l(U!UH PARECER ,fIllnll.HlIl'flIlJl(

Pelo não acolhimento. A matéria impertine a esta Comissão.
são.
PARECER: 200297-3

AUTOR: JOSÉ FREIRE

'PARTIDO: PDS

PARECER ~nlolnlnlb!lllflM.
Pelo não aoolhimento. A matéria impertine a esta ccwaes ae ,
são.

!+rlloj(>,\)IUIlWlIl PARECER lIllll.IUlllll)Jllh}/f
Pelo não acolhiMento, \listo o tratamento dado a que s tião no re
latório e no substitutivo.

PARECER: 200296-5

AUTOR: IlELLO REIS
*>\(**lIlllllt'*

PDS

PARTIDO:

---------~--------------------------------------------------------------------PARTIDO: PDS
PARECER: 200317-1 AUTOR: IlELLO REIS
lIllkJl(lklklhifUIl PARECER MllIl'iuKllnlllloil
Pelo aoolhimen'to paroial, nos termos do substitutivo.

PIIOS

~

PARECER lIl)ll,(nlllll*,l/f~
Pelo não acolhimento; o DistrJ.to Pedexe L possui peouliaridades que o di:ferenoiam dos Estados e dos l1unicipios.
)I("f:lIlJ1dJlltl~*,

PARECER: 200318-0

AUTOR: BENEDICTO 1l0NTEIRO

PARTIDO: PIlDS

PA"RECER lIllrlllil)fllfflrlllkMl
Pelo não aoolhimento, visto o "trata>nento da questão adotado
no relatório e no substitutivo, à luz dos an1:e-projetos das
respectivas Subcomissões.
1I11)UillrlllkllnHMI

PARECER: 200298-1

AUTOR: JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA

PARTIDO: PIlDS

PARECER W1401l1fl1ll1ll1lOll
Pelo não acolhimento. A matéria J.mpertine a esta Comissão.
são.
Mnhllufl'll11oJlllM

PARECER: 200319-8

AUTOR: BENEDICTO 1I0NTEIRO

.

PARTIDO: PIlDS

~******JIf*

PARECER lItIlUIl*lfllll:Mt*
2elo acolhiment-o paroial, nos te:r:mos do suhsti tui::'1 vc ,
t,(J!I:**ltllllJ'ollM PARECER IIUllllf*lMlr!olljnk
Pelo aoolhimento parcial, nos termos do substitutivo.

PARECER: 200320-1

;;;R~C;;R:-2õciõõ:7--ÃÜTÕR:-~Õ;t-iGNÃC:;Õ-FERR;;:;R;;----------;ÃRTI~Õ:-;n~B--------.

·,PARTIDO, PIlDS

AUTOR: BENEDICTO 1l0NTEIRO

*Mtlil*lril~** PARECER

Pelo acolldniento, nos :termos

**'Il*****
do suhstitutivõ.
l

*,JI::(ul'lC<"u,nH PARECER Munlu!ultlll**
Pelo não acolhimento. A matéria J.mpertine a esta Comissão.
são.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1

PARECER: 200301-5

AUTOR: IlELL<> RUS

_

PARTIDO:

PDS

• ',*Jiuil:)lutl1(~1k PARECER *"'lit*l/llM>f(lM

Pelo não aoólhimc"nto. É consenso geral que obras
que imppli
quern potencial risoo à vida s edem deoidid~s somente levandose em conta o resultado de consulta popular.

;.t~;;õ~Ri-;~õiõ2:i--Ã~;ÕR~::.~;;~LÕ-R;;:;s-7-------------------;ÃRT:;~õ.i-;~·s-------.,--·
Jlt$'futtlk**>H

PARECER Mnk'fE»OHIk)/(*

Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientaçÃO adotada .pe. lo suhstit~t~~o.

;ÃRE;;iiR:-2õõi~i=1--ÃüTÕR~-M;;;:;:Õ-~E:;;----------------~----;ÃR~:;;Õ:-;~;---------1(()I(*1I0'UIUII:>II: PARECER Jl(wnlnlnlllfl.'t'lJll
Pelo não aco1.himento. Os Municipios não .são ente federados,
segundo osiensdnemerrtca da doutrina, acolhidos_por esta Comis
são.

-;,.----------------------------------------------------------------------------PARTIDO: PDS
PARECER: 20030Q-0 AUTOR: IlELLO REIS

<
'lflJlf1H1Il.'Il'fl.1H* PARECER *1fU'"kllu'nk*
~
•
Pelo não aaolhimento, em xUllção do tratame.nto di-questão adotado pelo~:I:'el.atório e 'pelo suhstitutivo_

•

"

~.'

c,

;ÃRE;;ER:-2~õã;i:6:-i-:ÃÜ;~R;-~ÜTÃii~-j~~iõR-------------:.-';-'7t~~RTI~Õ:-;M~ii--------•
Pe~o

_llnMlIlllufl*lfl*

PARECER

*lIullllll'Uk)ll1il

acól'himento.

;ÃR;;CER:-2õõi2~~-~iü~~R:·~~ÜT;;ii~~i~~iõR---------------~-~-:;ÃRTI;Õ:-;M~B------~-.:
~

*1'UlllltlIH'~lillll: PARECER *****lH*lH

Pel9 acolhimento.

------------------------------------------------------...----------------------PARECER:
Jl11TOR: ARNALDO t.:J\RTIH:S
PARTIDO: pnDB
200325-2

.*III11oIll:**IIUI( PARECER

lfUll:lIIl1lllllll)lUk

Pelo acolhimento.

-MlIIU!UIUI'W*»! PARECER 1Il1k)fllH:**llnll

Pelo aoolhimento parcial, nos te:r:mos do substitutivo.
PARKCER: 20032&-1
PARECER: 200305-8

AUTOR: IlULO REIS

PARTIDO:

PDS

AUTOR: NELSON SEIKAS

**'4.ittlIUi'Mitl PARECER IIUIl*JIl*lfl.Mni~
Pelo não acolhimento; mantém-se a redação oriunda da Subcomis
são oorrespondente.

r=----------------------------------------------------------------------------

PARTIDO: PDT

PARECER **lillkwlilHHfl
As medidas que promovam o hem es1:ar coletivo competem a todas
as unidades organizacionaj,s do Estado. Pelo acolhimento paro!
ea , nos termos do substitutivo.
MllflllukltilillMJll:
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PARECER: 200327-9

Pelo
PARECER: 200328-7

PARTIDO: pnDU

AUTOR: ARNALDO nARTINS

******** PARECER MUIlHlllllfllll:ltlilf
aoolhimento parcial, nos termos do

substitutivo.

Pel.o não acolhimento, visto o tratamento dado à questão no re
latório e no substitutivo.
PARECER: 2003q9-0

****/fl***

AUTOR: NELSON SEIXAS

ikllulol"lnluluM PARECER

PARTIDO: PDT

AUTOR: nAURO BORGES

PARTIDO: PDC

W'MlllllnllilutllK PARECER

IIUIIII(J;lI+P(UIUj(

Pelo acolhimento paraial., nos tezmos do substitutivo.
PARECER: 200350-3

PARTIDO: pnDB

AUTOR: VASCO ALVES
*lrfnlu~nl,lfo"'*

MllMlfllillfnlntUlt

Pelo não acolhimento, Urna vez que o substitutivo adotou outra
forma de definir tal imperativo C1onstituoional.

PARECER

lIl"Mlnl,lj"i!<lIOI(

Pelo acolhimento paroial, nos eeemcs do substitutivo.
PARECER: 200351-1

PARECER: 200330-9

PARTIDO: pnDU

PARTIDO: pnDB

Pelo acolhimento paro~alJ nos termos da solução ofereoida pelo substitutivo CAneHo lI).
PARECER: 200329-5

AUTOR: VASCO ALVES
Mnlu/(IfEJfOlotllk PARECER !fuIUlnl</tuK;f()fI

AUTOR: ARNALDO nARTINS
MnMltulnlUlnlnlf PARECER

PARECER: 2003q8-1

AUTOR: nAURO BORGES

PARTIDO: PDC

PARTIDO: pnDB

AUTOR: CID CARVALHO

~:lfnl(>lu:U'HI!)K

~ARECER lfnlnln,nlu,ulult

Pelo aoolhimento.
Pelo acolhimento.
PARECER: 200331-7

PARECER: 200352-0

AUTOR: IlALnOR DE LUCA

PARTIDO: pnDB_

*ltIlklll**lklk PARECER IInln.nlnlnlllk*
Prejudioada • .A matéria é de oompetênoia de outra Comissão.
PARECER: 200332-5

AUTOR: ARNALDO nARTINS

PARTIDO: pnDB

PARECER )fllIOIU'Olllln'OH:
Pelo acolhimento paroial~ nos termos do substitutivo.

AUTOR: nAURO UORGES
lfflkW*llElInKlff

PARTIDO: PDC

~ARECER

Jiu,nltlluKIk*lIl

Pelo acolhimento parcial, nos eexmes do substitutivo.
PARECER: 200353-8

AUTOR: VILSON SOUZA
)fll{uld~o'n,uluH:

PARTIDO: Pl1DB

PARECER lo!nlnln'Ufllltl,nH

Pelo acolhimento paroial, nos termos do substitutivo.

Jt!1tJhlfEiltllnfllk

PARECER: 200333-3

AUTOR: ADYLSON nOTTA

PARTIDO: PDS

PARECER: 200351+-6

AUTOR: ALFREDO CAl1POS
*1I<*lk~***

Pelo acolhimento.

~ARECER

PARTIDO:

Pl1DB

*Hlllol!n!UMlIul(

IIntlllnlt**Jiul( PARECER IIlllullllu,nlnf('M

Pelo não aproveitamento, por tratar-se de matéria das Constituições ee eeeue.rs , segund.o a orientação adotada no substituti

PARECER: 200355-q

AUTOR: VASCO ALVES

vo.

tk)f(Wl!(I!U/(llnlf

PARTIDO: PnDU

PARECER

Ilnlnlnlf,f(lH)f(*

Pelo acolhimento, nos termos da solução apresentada. pelo subs
titutivo.
PARECER: a0033q-l

AUTOR: ARNALDO nARTINS

PARTIDO: pnDB

PARECER: 200355-2

AUTOR: VILSON SOUZA

PARTIDO. pnDB

IInlnlnlflflltnM* PARECER lflllt*MI*lflMtIfl

Pelo não aco.Lhamenbo , por inadequação.

1M~lf;:*ItU1U1f1ll

PARECER l!!iink**!tulnK

Prejudicada, tendo em vista a so1.ução adotada pelo substi tuti
vc ,

Mnlnlu:nlUlfilflN

PARECER: 200357-1

PARECER )j(ilnklfl****

AUTOR: VASCO ALVES

Pelo não acolhimento, por inadequação.

PARTIDO: snus

IIH!'t.IIBlfllfiIClIUIl PARECER 1If1/(\,<lf,.IIf'iOllull

PeJ.o acoJ.himento parcial, nos termos do ãneno :ri do su.bstitutivo.
IIlllufnlfllull)f(*

PARECER

IInll***ifllIUk

Pelo não acolhimento, por anedequecêo ,

PARECER: 200358-9

------------------------------------------------------------------------------PARECER: 200337-6 AUTOR: IVO CERsóSIno
PARTIDO: pnDB
MuIlJlf*"nMlIlllf

AUTOR:

PARTIDO: pnDD

VILSON SOUZA
lIoluM1fllln.1llEiK PARECER lIfiluIP;UlUIf1fl.)f(

Pelo não acolhimento. A matéria impertine a esta Comissão.
são.

PARECER lIlllulnlnltlk*1Il

Pelo não acoJ.himento; o ::relatório e o substitutivo adotam dis
positivo distinto a este respeito.

------------------------------------------------------------------------------PARECER: 200338-Q AUTOR: IVO CERSÓSI110
PARTIDO: pnDB

PARECER: 200359-7

PARTIDO: PI1.DB

AUTOR: VASCO ALVES

::ffllll1f1IfJKlltll<lil PARECER i1iJKlIfilillnlí**

Pelo não aoolhimento. Matéria objeto de parecer noutro senti
do.

*JIflIUlnlllilf** PARtCER

lfflfl'lfilfilfiJff)j(*

Pelo não aoolhimento, por tratar-se de competência reservada
aos Estados.

PARECER: 200360-1

AUTOR: VASCO ALVES

PARTIDO: PnDU

IIlJh\l(IIlijl:IIl** PARECER iIlllnlnklH*lfnN

PARECER: 200339-2

PARTIDO: pnDB

AUTOR: IVO CERSÓSI110
IIUluftllf***~

Pelo não acolhimento. O disposi ti vo oonsti tu! re:forço ao oum
prJ.mento e:Eetivo de importante atribuição municipal.

PARtCER IllllflMiIl****

Pelo não aoolhimento. A matéria. impertine a esta Comissão.
são.

PARECER: 200361-9

PARTIDO: pnDB

AUTOR: VASCO ALVES
lKJiOfilMi/OtlHlIll PARECER N(1ll,f(JiHlti/Hf(lff

PARECER: 2003QO-6

AUTOR:

PARTIDO' PFL

SÉRGIO BRITO

ItllilJIUll1kltl*1ll PARECER 1kJllll<ltllllllf'f€*
Pelo não aprovei tamento ~ por inadequação.

PARECER: 200352-7

------------------------------------------------------------------------------AUTOR: RONALDO ARAGÃO
PARTIDO: pnDU

f>ARECER: 2003Ql-Q

IIUlo'IlIlIMJluftilf PARECER

Pelo acol.himento parCial, nos termos do substit:utivo.

lIf1It**lIolllllH/l:

PARTIDO. PFL

Jiulfi!ukliUIU!HIf PARECER llulf*ilflft1ll.llnll;

Pelo acolhimento.
PARECER: 200363-5

Pelo aaolhimento.

AUTOR: FLÁVIO ROCHA

PARTIDO: PIlDB

AUTOR: VASCO ALVES

IIflHlIllMllo!'f!iNl!f PARECER
PARECER: 2003Q2-2

AUTOR:

PARTIDO:- PFL

SÉRGIO BRITO
ItlMOIO(Uf(ltIlllllf PARECER MnlnlUlnlflkllull

Pelo não acolhimento, por tratar-se de matéria afeta a outra
Comissão temática.

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.
PARECER: 20036Q-g

AUTOR: FLÁVIO ROCHA

PARECER: 200365-1

Mllkllhll**lkMl PARECER Jlulnlut'"lMllE**

PARECER

nos termos do substitutJ.vo.

AUTOR: VASCO ALVES

PARTIDO: PllDB

PARECER lit',ulfIJUIUIl'iIt'f(
Prejudicada. A matéria, que é in:EraconstitucionaJ., 1\3:0 discre
pa do antepr.ojeto.
ilflfuIfJlflf(,lfif(ilt

PARTIDO: pnDB

AUTOR: GIL CÉSAR
IInllilfltulutnlo!f

pQ:roial~

PARTIDO: pnDB

AUTOR: GIL CÉSAR

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.
PARECER: 200gQQ-9

PARTIDO: PFL

1I1ll<"nlClIllnutf PARECER Mo.l!fll!llIillllnllilf

Pelo acolhimento
PARECER: 200H3-1

JIl*~)ln.nk,*ilI:

PARECER: 200366-0

lIllil.lklillililllll*

PARTID~:

AUTOR: VASCO ALVES

pnDU

Pelo acoJ.himento parcial, nos termos do substitutivo.
Ilullllf!kil."'nklll

PARECER

***)f(lf,;)lfIH'f

Pelo não ncolhimento. Trata-se de maté:t:ia que, por sua nature

PARECER: 2003Q5-7

AUTOR: VASCO ALVES
tk**Ik**** PAREceR IInlfllflilllutoKMl

Pelo aoolhimento parcial, nos te:t:mos do

PARTIDO: pnDU
substitutivo~

aa , estaria melhor na competênoia da União.
PARECER: 200367-8

AUTOR: VASCO ALVES

PARTIDO: rrroa

l:i*l/o*ill 1Inlft:f PARECER 1Il***lIlllfll<lM

PARECER: 2003Q6-5

AUTOR: VASCO ALVES

PARTIDO: pnDB

Pelo acolhimen1:o paroial ~ nos termos do substitutivo.

*ltnifltlllUlu,nlt PARECER IIllilllOlulniflll)f(

Pelo não aoolhimento. A matéria impertine a esta Comissão.
são.

PARECER: 200368-6

AUTOR: ANTONIO CARLOS KONDER REIS
lIu!nkIlUldl.**

PARECER

PARTIDO: PDS

IlfJhlilillllllilllf*

Pelo aoolhimento parc;ial, nos te:rmos do substitutivo.
PARECER: 2003Q7-3

AUTOR: VASCO ALVES
ilflilIlfIifIlUf(*lIf

PARTIDO: PIIDU

PARECER IIfllfllfllflluiflHlII

PARECER: 200369-Q

AUTOR: nENDES THAnE

PARTIDO: PFL

J!oifllllluifllflt'1lt PARECER J111tfIifIllJ:'»IIlHif

Pelo não acoJ.himento, por col.idir com emendas noutro sentido,
com pareoer :favorável..

PeJ.o não acoJ.himento. Trata-se de po:rmenorização .inc:oh\po.tive1
com um eesree oConsti tuci.onal.
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PARECER: 200310-8

AUTOR: AHTONIO CARLOS KONDER REIS

PARTIDO: PDS

PARECER: 200392-9

hulnlnlol<*,J.:..j( PARECER Mlllfllnl(M!1j(lloill
Pelo acolhimento pa:ro~al, nos te:rmos do substitutivo.
PARECER.

200311-&

PARTIDO: PFL

AUTOR: nENDES THAnE

'4E)jEliOtlilllfl:),'u41

PARECER:

Mnlnl(liUlul!l~n~

200393-1

AUTOR: SInAO SESSIn
*lHIIO'dIl'HI*1Il

PAR'rIDO: PDS

AUTOR. J\lITÔNIO BRITTO,.
**1flIllMl~1t'1Il

1f(1Illiol1llolln,ulf

PARTlDO: pnDB

PARECER: 200395-3

lIUlnllHnlulllfuM

PARTIDO: PDS

PARECER: 200396-1

PARTIDO: PDS

PARECER

PARTIDO: PrL
lI11llltlllulllll'llllM

PARTIDO: PrL

AUTOR: SIrlAO SESSIn
iIllM>tllll\lIl!U,uM

Pelo acolhimento parcial, nos te::mos do substitutivo.
AUTOR: ANTONIO CARLOS KONDER REIS

Nolll/EllOlullllnll

Pelo não aoo1.himento. é útil designar-se di:ferentemente entes
semelhantes. porém não idêntioos.

MUIOIO!lIlo!nlntl PARECER )kllulilIUi!llulult

PARECER: 200315-9

PARECER

AUTOR: s!nAO SESSIn

PARECER itlHnlut(Mnlnlnll

AUTOR: ANTONIO CARLOS KONDER REIS

PARTIDO' PrL
H<lfu,nlnllllnlull'

Pelo não acolhimento. A dife:t:'enciação terminológica é útil
prooura corresponder às diferentes caraoteristioas entre ee gião de desenvo1.vimento e á.reas metropolitanas.

Pe10 não acolh:unento, por tratar-se de matéria in:fraconstituatonal.
PARECER: 2003H-1

PARECER

;ÃRECER~-2~~~9~:5--ÃÜ~ÕR~-Ãii~õiiiõ-nRi~~õ-----------------;ÃR~iiiõ~-;iiiiii---------

PARECER tluUIOk*)IUlnlô

Pelo acoãtumenec parcial, nos termos da solução oferecida pelo substitutivo.
PARECER: 200313-2

*l/E)flilll!(lIiif!*

Pelo não acolhimento. A emenda é incompativel com o sistema
federativo que dessume da maioria das sugestões e emendas.

Pelo aoolhimento, nos termos da solução apresentada pelo subs
titutivo.
AUTOR: ANTONIO CARLOS KONDER REIS

PARECER

Pelo não acolhJ.mento, por inadequação.

)l(WHilk'lnlulnK PARECER IfU!U!(Ml>lH'lllll!<

PARECER: 200312-q

PARTIDO: pnDB

AUTOR: ANTôNIO BRIT'fO

PARECER

1il'*lfnltl/ElIl.lIllfl

Pelo não eee.uiamenee , pOl: inadequação.
PARECER: 200391-0

PARTIDO: PrlDB

AUTOR: ANTôNIO BRITTO

*"*'ljU1UHlul'M! PARECER luulnlu/El/(II!J/!

Pelo aoolhimento paroial, nos termos do SUbSt1tUtivo.
PARECER: 20031&-1

AUTOR: ANTONIO CARLOS RONDE R REIS

*1I11llllllflllllllllt

PARECER: 200398-8

AUTOR: SIrlAO SESSIrI
lkHlllnlUlllil'lInH

AUTOR: FRANCISCO DORNELLES
HtMnkllflJofuf<,*

PARECER

PARECER: 200399-&

PARECER: 200q01-1

AUTOR: HÉLIO COSTA

do substitutivo.

PARECER: 200q02-0

PARECER

HH,'(t,HlnfOIlli<1tl

PARECER' 200q03-8

1!l*lil'ijlHl**1II

PARECER: 200QOQ-&
PARECER

lfllMllnKlI!lIloMilf

PARTIDO: pnDB

AUTOR: nEIRA FILHO
lIlltn«lIlHl*lIl'lIl

PARECER

Nn,nlfltlllllllllull'

Pelo aoolhimento paraial, nos termos do substitutivo.
PARTIDO: mos

AUTOR: ANTôNIO BRITTO

PARECER: 200QOS-Q
IIllflMUI Hm:'Irllll

PARECER

Mnlntl/;fillltllUlfl

Pelo acolhimento.
PARECER: 2003B3-0

PARTIDO: pnDB

AUTOR: ANTôNIO BRITTO

Pelo não ecoâbdmenbo , por inadequação.

PARTIDO: Pl1DB

AUTOR: AIRTON SAHDOVAL
l+tllokillllnlnlnl,

PARTIDO: PrlDB
Iil'llIlfllllllllil'lIllil

PARTIDO: prlOB

Pel.o não acoLhamenbo , A matéria impertine a esta üonu.s s âo ,
são.
PARECER: 200382-1

PARECER

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substJ.tutivo.

AUTOR: ArRTON SANDOVAL
WUlu/OlllMllfnlull

lflllnll*l/Ewlillfl

AUTOR: ANTôNIO BRITTO
lrIfikillillHhlflillil

PARECER: 200381-3

PARECER

Pelo não acolhimento, por inadequação.

PARTIDO: pnDB
l/Elfnloll/;flk*ljl

PARTIDO: PrL

AUTOR: SInAO SESSIn
lInlllllll(lllllllMlIl

t~rmos

PARTIDO: pnDB
lInlllllJlliklllHllll

PARTIDO: PrL

H'MHIUUl\I'h<ltllil PARECER HHkIIUUHi,MI)fl
Pelo aco Lhdrterrco parcJ.al, nos termos do substJ.tutivo.

PARECER

PARECER

Pelo não acolhimento, pOl: Lnedequeç ão •

AUTOR: JOFRAN FREJAT

)flJj(II"IOriIJUKlil

lInlllMHlllllllllllll

AUTOR: ANTôNIO BRITTO
)/l"'llllnlnIlHllfnll

Pelo acolhimento, nos

PARECER

Pelo não aoolhimento, por inadequação.

PARTIDO: PrIDR

PARECER: 200qOO-3

PARECER: 200380-5

PARTIDO: pnDB

AUTOR: ANTôNIO BRITTO
Hl*lilllu,'tllllM*

PARECER: 200319-1

PARTIDO: PrL
*l/ElIll/ElIlill**

PARTIDO: PrL

ItlMlI!(J+<MlliOlok

AUTOR: HÉLIO COSTA

PARECER

Pelo aoo1.himento paraial, nos termos do substitutivo.

PrejudJ.oada. Trata-se de matéria impertJ.nente a esta Comissão
PARECER: 200318-3

lIl*llnllllullllU!l

PARTIDO: PDS

PARECER ~lfnl(llnlu"dlulf
Pelo não acoLhdmenbo , por a.nadequaç ão ,
tIOlor,HI!MloNfill!(

PARECER: 200371-5

PARECER

Pelo não acolhimento. O substitutivo consubstanoia a matéria
de :forma eHaust:x. ve e ccnvemerrte ,

PARECER

PARTIDO: PDS

AUTOR: IIILnA MIA

lIlôllllullJ+<l[,.:til(

Pelo não acolhimento. Trata-se de matéria in:fraconstituciont:ü

i11I1(1lllllllnklll:lIl

PARECER

lIllkl'l~HI*iIIlil

Prejudiaada, tendo em vJ.sta a solução adotada pel.o substituti
PARECER: 20038q-8

VO.

PARTIDO: pnDB

AUTOR: AIRTON SANDOVAL
ltoltllll""tKl!'IIUH PARECER IIU!.llllfcJl,.)flltooM

Pelo acolhimento, nos 'cezmce do substitutivo.
PARECER: 200385-&

AUTOR: ANTôNIO BRITTO
*,"o'OlllllMl't'HI

PARECER

PARECER: 200QO&-2

AUTOR: rlEIRA FILHO
lllillllllllllllkilllll

PARTIDO: pnDB

Pelo não acolhimento, pOr inadequação.
PARECER: 200Q01-1

AUTOR: IIILnA nAIA
lId.l!llllHolllllHl

Pxeduda.eada ,

PARTIDO: pnDB

AUTOR: AIRTON SANDOVAL

PARECER ItllUnldlf>tlWlM
Pelo não acolhimento. A matéria não dJ.screpa do anteprojeto.
l/E'MtlillJ/.llíllnll

PARECER.

200408-9

PARTIOO: mos

AUTOR: AIRTON SANDOVAL

PARECER 1!(1tl1lf*lIlllflllill
Pelo acoãh ãreen'co parcial, nos 'te:rmos da solução oferecida pelo substitutivo.
*lllHl>lllf(f!UIHW

PARECER

PARTIDO: PDS
illlil*Jl!C1MilllIll!l

a matéria é impertinente a esta ücma s s âo ,

AUTOR: ANTôNIO BRITTO
JIlillHublllllnlllll

PARECER: 200381-2

PARTIDO: pnDB
lil*ltllllllllftllnll

**HllIl'!l*It'*

Pelo não acc.Lhamenbo , O anteprojeto atende melhor à disoiplJ.na da matéria.
PARECER: 20038&-q

PARECER

PARECER

PARTIDO: pnDB
lklltJllJl<lInllltllk

Pelo não aoolhimento, por inadequação.

------------------------------------------- ....... ---------------------------------PARECER: 2001.J09-7

AUTOR: ANT6NIO BRITTO
Itlillll(l,nkllnlnk

PARECER

PARTIDO: PI1DB

1to:l/EIIlIllI!(Hnll*

Pelo acolhimento pnroial, nos termos do substitutivo.
PARECER: 200388-1

PARTIDO: pnDB

AUTOR: AIRTON SANDOVAL
Mlli-lIll!fill1lElil*

PARECER

i111il)jE)jE*lIllllJll

Pelo não acolhirnen. Pela manutenção da letra do anteprojeto r
quanto ao primeiro ~ispositivo. No que tange aos demais, versam matéria estranha a esta Comissão.
PARECER: 200389-9

PARTIDO: pnDB

AUTOR: ANTôNIO BRITTO
Itll/ollllloll)jEifflk

PARECER

AUTOR: ROBERTO TORRES
**liIl1lllnlllKlIl PARECER

AUTOR: nAURÍCIO CORRÊA
lIl'lIfl,nlllllllu,oll

PARTIDO; PTB

PARECER: 200Ql1-9

PARTIDO: PDT
*lIl'ifl'l/Elitlll'lIull

AUTOR: ANTôNIO BRITTO
HlliClIlllllll'lllllllll

PARECER

PARTIDO: PrlDB
llt*Itl**lIllillll

Pelo não aoolhimento, por inadequação.
PARECER: 200Q12-1

AUTOR: EDUARDO JORGE
IIUf(lIllflll'lIltlllil

H1I1UIIIKiIIltllt<l1l

PARECER

Pe10 aoolhimento.

lfllillf,i11lílllCl/flll

Pelo não acolhimento. A disoJ.plina do anteprojet.o melhor compagJ.na-se com a t.endência dcma.nan't e ,
PARECER: 200390-2

PARECER: 200Q10-1

PARECER

PARTIDO: PT
IkJlllillll*Ik**

PreJudioada, tendo em vista a solução adotada pelo substituti

Pelo não acc numeneo , por inadequação.

VO.

PARECER: 200391-1

PARTIDO: PTB

AUTOR: ROBERTO TORRES
1I01"KllnIH,.{'flllE

PARECER

vo.

PARECER: 200Q13-5

AUTOR: ANTôNIO BRITTO

PARTIDO: pnDB

I!Ulu/(lill{n,nlnll

PreJudicada, tendo em vista a solução adotada pelo substi tuti

IIlIllHllIlllllll**

PARECER

ifl'HlJllI!lHl*'!f1ll

Pelo acolhimento paroial. nos termos do substitutivo.

-

PARECER: Z00414-3

AUTOR: lllÍRIO COVAS

PAPTIDO: PllDB
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PARECER: Z00435-6

AUTOR: PIRllO DE CASTRO

Mnlll!(>f!>I(lfn'l'llf PARECER *1il1/PiUldldIUIf

IfUI'lft.***** PARE:CER

Pelo acolhimento parcJ.al, nos termos da solução oferecida pe-

Pelo acolhimento pal:cial, nos termos da solução o:ferecida pe-

lo substitutivo.

lo substitutivo.
PARECER:

PARECER:

Z00415-1

PAI'TIDO· PllDB
*';l:*I\I*III~'"

AUTOR: llEIRA PILHO

Z00436-4

AUTOR: PIRllO DE CASTRO

PAR';'IDO: PllDB

PARTIDO: PhDB
lfu'oltlf,. ... "'1fflil PARECER lil~lfI1lI1P1t.1f!1fI:

~rulnll,j(lfnrtll(lll.

PARECER

Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução ofe::,eoida pe-

*;+')J.If{>M~;"tlI

Pelo não aoolhimento. O imposto, a ta:ta e a contribuição de

lo sub:;tJ. tutivo.

meLhoza a têm :fatos geradores Lncoã.nc Lderrt ea , o que aãas ec. a
possibilidade de acumulação.

PARECER:
PARECER:

Z00416-0

AUTOR: llElRA PILHO

Z00437-Z

PARTIDO: PllDB

AUTOR: NESTOR DUARTE
*l':nlllllllllfl'~nlf

Pt.Rl'IDO: PllDB

PARECER **M't(l,o,n/(Ifl

Pel.o acolhimento parci.al, nos termos do substitutivo.
lII~lfnluf''l!llnll:

PARECER ltIlf1l11l11"1lllullik

Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução oferecida pelo substi tuti vo ,

PARECER:

Z00438-1

J#!1i'U'IlfRfl,o#f

PARECER:

Z00417-8

AUTOR: ANTÔNIO BRITTO
MllInfoJ(lfolllll.jl

P.~RTIDO:

Z00418-6

AUTOR: EDUARDO JORGE
IkIfM,ltlf<lItlli*

Z00419-q

PARECER: 200439-9

Z0042O-8

PARECER:

200440-2

SÉRGIO UERNECK
PARECER

PARTIDO. Pl1DB
J[1!H'I'."!nrl:lfl:'*

Pel.o acolhimento parcial, nos termos do aube t.a tiu t Lvo ,

lIol.lf/:"!nfOf/MI*

AUTOR: llEIRA PILHO

PARECER: 200lf41-1

AUTOR:

PARTIDO: PllDB

PARTIDO: PMDB

PAULO nACARINI
1II111;j(*JI<III~*

PARECER !fi "lII \:+l,f<W\,

Pelo não acolhimento, tendo em vista n criaç'io da Conissão de
RedJ.visão TcrrJ.torial, que apreciará a rr:ltcri::l, nos te::mos do
Art .. 40. das DisposJ.çõe!; Transitórias CAneHo I).

Jl/.lllitnIUf'lf<illlII

PARECER: ZOOq4Z-9
AUTOR: llEIRA PILHO
llnltlh»lllnM** PARECER

AUTOR:

J,"lk~'J. \~1oIo.ll(

Pel.o acolhimento paroial, nos termos da aor.uç âo eeexeeâae peLo substitutivo ..

AUTOR

PARTIDO: PllDB

PAULO llACARINI
''''llIlI(01..11P!nlnM PARECER

PARTIDO: PllDB
*'lI'l-M-lll\!OIl"ll:

Prejudicada, tendo em va e't e a so.lução adotada pelo subst.1. tuti

JlI:III'fnfulo.'oll:lM

vc ,

Pelo acolhimento parcial, nos termos da sol-u.:;ão o:ferecida pelo substi tuti vo ..
PARECER:
PARECER: Z004ZZ-4

PrlDB

PARECER )/.'1l'fl0ll jOlll!dif

Pelo acolhimento.

PARTIDO: PrL

PARECER

if'lll'illll"lllMl,OM PARECER

PARECER: Z004Z1-6

PAftTII:'O

UESTOR DUARTE

PARECER j(lliIlIllk}filll'lllk

Pelo acolhimento parcial, nos termos do SUbstitutivo.
PARECER:

AUTOR:

~MI**l/lIllMllf(

PARTIDO: PT

AUTOR: JOSÉ LOURENÇO
lf!llilf/:lj/il/:>(I:lltl't

*)ff~JIllfiJli)f<'If

Pelo não acolhirrento, por tratal,-se de matérJ.a de outra ComJ.s
s:io.

PllDB

Pelo acolhimento parc:!.al., nos termos do substJ.tutivo.
PARECER:

PARECER

PARECER ij(llollltlllnlnlnll

Pelo acolhimento paroiaJ., nos terrros do substJ.tutivo ..
PARECER:

PARTIDO: PllDB

AUTOR: PIRllO DE CASTRO

AUTOR: JUTAHY llAGALHÃES

Z00443-7

AUTOR: PAULO llACARINI

PARTIDO: PllDB

~~*,I(l((If<*1I/.:

PAR'rIDO: PllDB

Pl\RECER MlIIIl/t1;l"ll:if,.'",Uk

Prejudicad.a, tendo em vista a solução adotada pelo substituti
vo ,

Pelo não acol.himento .. A matéria J.mpertine a esta Comissão.
________________...

PARECER:

Z004Z3-Z

....

...

...5

AUTOR: ANTôNIO BRITTO

PAREceR: 200lf44-5

AUTOR:

PAULO nACARI1U

PARTIDO: PI1D!3

"l/it>\ll'll:,}'lIlij(:if: PAReCER *"f.lilllloloMI:l!o.1I/.:

PARTIDO: PHDB

Pelo não uco Lhdraerrtc , por Lnadequaç ãc ,

i1i1ltIllJllllt'l/lII:1I/.: PARECER ilIlIf:*'MlIIlMIf<lIf

Pe.lo não aco1himento. A terminol.ogia di:Ee:renciada adotada
anteprojeto deve preva1ecer.

PARECER: 200445-3

PARTIDO: PllDS

AUTOP.: PAULO l'IACARINI
W'II./lA.III'11lf('M PAReCER 1I(1IH,nlll,nlolu/f

PARECER:

Z004Z4-1

AUTOR: JUTAHY llAGALHÃES

Prejudicada, "tendo em vJ.sta a solução adotada pelo s..Ibstituti

PARTIDO: PllDB

vc ,

Jll'flIl!;dlnlll«1II r AREceR 1It1llllllliEIIIlinllJk

Pel.o não acolhimento. Trata-se de matéria impertinente. a esta
Comissão.

PARECER: 2004tt6-1

J\urOR: PAULO rtACARINI>Cllfo.Ilo1ll1Io!nluf/

PARE~ER:

Z004Z5-9

AUTOR: JUTAHY llAGALHÃES
**liIll1lf.lt/lI<lII PARECER

vo ,

tendo em vista a solução e.do t ada pelo. substituti

i111!1111"~If(*1Il1((

Pelo não acoâh amenbc , por não se matéria desta Comissão ..
PARECER: Z004Z6-7

P~ejudicada,

PARTIDO: PrIDB

AUTOR: JUTAHY llAGALHÃES

PARECER: 200447-0

.AUTOR: PAULO nACARINI

Prejudicada, tendo em vista a solução adotada pelo eub s tn, tuti
vo ,

lf(lIIlf1J«llolntllli PARECeR *lfl*lIIl11l1tM!*

PARECER:

Z004QS-8

AUTOR: PAULO I1ACARINI
liolt'il'l-'it'i<JIIM PARECER

Z004Z7-5

AUTOR: JUTAHY llAGALHÃES
M<l!f"'lf/lIllfnluM

PARTIDO: PrtDB

If('ftll'!('l/(I:t'il* PARECER }j/lfoKlI<lII:lII)!!Jt,

PARTIDO: PllDB

Pelo acolhimento parcial, nos termos da so1.ução o:ferecJ.da pelo substJ. tuti vc ,

PARECER:

PARTIDO: PI1DB

PAReCER i111111il1il"3IlIlllll:

PARTIrO: rllDB.

..

*lfnll*)!l'lIltl>fl

PreJudicada, tendo em vista a solução adotnda pel.o, substituti-

PARTIDO: PllDB

vo.

PARECER llIi'llltJkllnlnll1fl

Pelo não acolhimento. Trata-se de matéJ::ia mec.s adequada a norma in:fraconstitucionaJ..

PAREceR: 200449-&

AUTOR:

PAULO l'IACARINI

PARTIDO· PMOB

PARECER l/fllull'ilI!tJt,\fl\fl
Pelo não acolhimento. A. matéria impe:rtine a e.sta Comissão ..
)illllli'l'-\lllo'lt>f/

PARECER:

ZOOQZ8-3

AUTOR: JUT,1HY llAGALHÃES
ikJoll.li'ij/IMlulnM PARECER

PARTIDO: P:IDB
*'klllílllllllllllilf

PARECER:

Pelo não acolhimento, por inadequação.

Z00450-0

AUTOR:

PAULO llr.CARINI
JlU/I~-Io~lIllMJII

PARECER' Z004Z9-1

AUTOR: JUTAHY llAGALHÃES
illJII!f!*,ItUIUiUM PARECER

PrejudJ.cada, tendo em vJ.sta a eoLuç ão adota.da pelo substituti

PARTIDO: PMDB

1,0.

Mlllllltl,nlt!f!'I/1k

Prejudicada, tendo em vista a so.lução adotada

vc ,

pe~o

substituti

PARECER: 200lf51-6

AUTOR:

PAULO rtACARINI
lIllfl;,'hIl'If/HI'il:JI(

PARECER: Z00430-5

AUTOR: PAULO llACARIN!
lIllhl/llldlufllllJII

PARTIDO' PIIDB

PARECER JIIl1<lI<lflIllJl/Ji,.*

PARTIDO:

pn08-

PARECER "lt',nltlf/'lIllflllotM

Pelo não acolhimen'to. A ma'té:ria impertine a esta Comissão.
são.

PARTIDO: PllDB

PAR&CER ItlMl'lf/lfUIOM**

Prejudicada, por ser matéria J.n:fraconsti1:uoional-.

PARECER: 200lf52-6

AUTOR:

SÉRGIO tJEPNCCI{
iIIl/llitlflliOfj;)!,lIl

PARECER

PARTIDO: FtfDB
**~'lIl!lIlf*,l!l

Pelo acolhimento parcial, nos termos âo substitutivo.
PARECER:

Z00431-3

AUTOR: ELItZER llOREIRA
l!<lIo'il'il:Jf/llu!nK PARECER

PARTIDO: PFL
PARECER: Z00453-Q

lMllliloltlfl'il:'o(ll(

AUTOR: ROBERTO PREIRS

PARTIDO: PCB

Reth:ada pelo autor ..
1f!+~,f(llt"''illM

PARECER' ZOOQ3Z-1

AUTOR: PAULO llACARIN!
MUIl*~l/E'fUfdlE

PARECER

"'l/Il/E*lf(~i(llllM

~erm~~

do substitutivo.
PARECER: 200lf54-2

PARECER:

200Q33-0

AUTOR:

PI~MO

DE CASTRO

lIIlIIliI11"1t~)lIIft

Pel.o não uco Lhamerrbo , Nada amp ede que as taRas sejam graduadas entra:Eiscalnente. da :fo1:ma come está redJ.gJ.do o disposJ.tivo. Não se deve perder de vista, todavia, a seguranç~ jurídica do contrJ.buinte ..

PAR'I'IDO'- PllDB

Pe10 acolhimento parcial, nos-

PARECER

PARTIDO: PllDB

AUTOR:

SéRGIO UERNECK
1iI1Ini/*,lfIlltllilM PARECER

PARTIDO: PtlnB
*l,llf/:lIfJt.>/flfuM

Pelo aco Lh Imerrto parcl.al, nos termos do substitutivo.

IIUM''l.JlilJ/lM*lM PARECER KHIIlJ/'4!liU""lll<

Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.
PARECER:

Z00434-8

AUTOR: PIRllO DE CASTRO
Ktllllfnlu!lilnlt>ff

Pelo acolhimento ..

PARECER

PARTIDO: PllDS
JIlllflilill1ll1olo.lM)ji

PARECER:

Z00455-1

AUTOR: ROBERTO PREIRE
1iIl{lilllMJIIlflilllM PARECER lMikJII>/flMiIIltoll(

Pelo não acolhimento, por desnecessida;de.

PARUDO: PCS

-

PARECER: 200456-9

AUTOR: NESTOR DUARTE

PARTIDO' pnDB

21-

PARECER' 200477-1

AUTOR: JORGE ARBME

)ifltnIIlIUfoIUIUi( PARteE R JlEllullltl)lulnkJfl

Pelo não a.colhimento. O texto do substitutJ..vo atende melhor à
realidade nacional.
PARECER: 200457-7

AUTOR: ROBERTO FREIRE
*~*1ll:**ltl*

Pelo aoolhimento.
PARECER' 200478-0

PARTIDO: PCB

AUTOR: NESTOR DUARTE

AUTOR: JOSÉ nARIA EYnAEL

Prejudicada, 'tendo em vista a solução adotada pelo substi tuti
ve ,
pARECER:

PARTIDO: pnDB

200479-8

AUTOR'

PARECER' 200480-1

PARTIDO: PCB

Pelo não aoolhimento. A matéria impertJ.ne a esta Comissão.
são.
AUTOR' NESTOR DUARTE

PARTIDO: PDT

AUTOR' NOEL DE CARVALHO
*III*I'IIIU"** PARECER-JlOklkMl*M1**

JfOlllhlf,lIulnKIH PARECER ItIllu,ulnltlM**

PARECER: 200460-7

PARTIDO: PDC

Pelo aoolhimento.

Pelo acolhimento parcial., nos termos do substitutivo.
AUTOR' ROBERTO FREIRE

JOSÉ nARIA EYnAEL
IrKlIliltlflH€1Il1ldH PARECER JM,ull*I,n,uMIK

IInlnfUllllflfulul1 PARECER Itl'lulnlulnlUlnll

PARECER' 200459-3

PARTIDO' PDC

***ItlJlUK*lIt PARECER lfiltllfnk»llltl,nk

PARECER Ilutnllliulnllltlll€

Pe10 não acolhimento. A matéria impertine a esta Comissão.
são.
PARECER: 200458-5

PARTIDO: PDS

lfUI<JIClk*lfUH:lIl PARECER lfilli***)fU'UK

Pelo aoo1himento paroial, nos termos da solução ofereoida pelo suhstitutivo.
PARECER: 200481-0

PARTIDO' pnDB

AUTOR: CUNHA BUENO

PARTIDO: PDS

**)Iu'nlllk~* PARECER ******»IlIl:

IInlUfnlUMIlUIUlf PARECER !tulululnlnltlluH

Prejudioada, tendo em. vista a solução adotada pelo substituti

Prejudioada, por ser matéria estranha a esta. Comissão.

vo ,

PARECER: 200482-8
PARECER' 200461-5

AUTOR' ROBERTO FREIRE

AUTOR: NOEL DE CARVALHO

PARTIDO: PDT

PARTIDO: PCB
KnKMlMnln'lllnK PARECER Mn,otnlullijllllJl{

Prejudicada. tendo em vista a soluçiio adotada pelo substituti

JllIIUIUIUIUlulult PARECER Mu,olll,nllllulult

PreJudicada, tendo em vista a solução adotada pelo substJ. tuti

vc ,

vc ,
PARECER' 200483-6
PARECER: 200462-3

AUTOR: NESTOR DUARTE

PARTIDO: PDC

AUTOR: JOSÉ nARIA EynAEL

PARTIDO' PIIOB
*MI*lfl**** PARECER lIl**lM**lM*

Prejudicada, tendo em vista a solução adotada pelo substi tuti

IInlulnlululnloM PARECER *11'11"1""11'*11'

Pelo aoolhimento paroial, nos termos da solução o:fereoida pelo substitutivo.

vo ,

PARECER' 200484-4
PARECER' 200463-1

AUTOR' ROBERTO FREIRE

AUTOR' NOEL DE CARVALHO

PAR'l'IDO' PDT

PARTIDO: PCB
*lM**lMlIl** PARECER *lInlnlolnKlInK

Pelo não acolhimento, em :face do grande número de emendas
sugestões no sentido do anteprojeto.

MlJ'UIU"II'HU'UK PARECER *Ml"'ltll!lMl:lHMl

Pelo acolhimento paroial. nos te:r:mos do substitutivo.
PARECER: 200Q64-0

AUTOR' ROBERTO FREIRE

PARTIDO' PCB

PARECER' 200485-2

Pelo acolhimento paroial, nos termos da solução ofereoida pelo substi tuti vc ,

llulllHlM-*MI** PARECER **MI*"'*lIllH

Pelo não aoolhimento. por deenecese a dade ,
PARECER' 200486-1

PARECER' 200465-8

AUTOR: ROBERTO FREIRE

PARTIDO: PDC

AUTOR: JOSÉ nA RIA EYnAEL

MI'IU"***** PARECER *lflllulutnillHII'

PARTIDO. PDC

AUTOR' JOSÉ nARIA EynAEL

PARTIDO' PCB
*MlJlUflllllrKlfl* PARECER *MtItIlHJIl*MI*

JlUIUIUMHllIutllM PARECER *******lfl

Prejudioada, tendo em vis'ta a solução apresenta.da pelo substitutivo.

Pelo não aoolhimento" por inadequação.
PARECER' 200487-9

PARECER: 200Q66-6

AUTOR' ROBERTO FREIRE

*lIllII:****1II

JlUllllUIl***lfl' PARECER _**'to,oll*1«

Prejudioada, tendo

vo.

em

vista a solução adotada pelo substi tuti

AUTOR: ROBERTO FREIRE

PARTIDO: PCB

PÀRECER ~ lIl*lIlIliMl)j{lf(lfl

-Pel.o acolhimento.
PARECER' 200488-7

PARECER: 200467-4

PARTIDO: PDT

AUTOR' NOEL DE CARVALHO

PARTIDO: PCB

AUTOR'
_

PARTIDO: PDC

JOSÉ nARIA EYtlAEL
Jtu.'t*JItllllolH,nM PARECER IIlHlIllto*liIllutl

Prejudicada, tendo em vista a solução adotada pelo substituti
vc ,

******** PARECER ********

Prejudicada. tendo em vJ.sta Q solução -adotada pelo substituti
vo.
.
PARECER: 200489-5
PARECER' 200468-2

AUTOR' ROBERTO FREIRE

*lM1fl:**"-** PARECER ******

Pelo não acolhimento.
_

PARTIDO: PIlDB

AUTOR' nAURícIO NASSER

PARTIDO' PCB

p~r

,,*

inadequação.

1l4UIlJlllIUM*1k PARECER lIUIlHUllllt***

Pelo 'aoo~hi.mento-, nos te:rmos da solução o.presentacla pelo subs
tii:utivo. '

PARECER' 200490-9

AUTOR: SANDRA CAVALCANTI

PARTIDO' PFL

4InltlM1fl:.Mo** PARECER **'fl*Itollliltilt

·PARECER"1l00Q69-1

AUTOR' FURTADO LEITE MUllItulllillfllUM PARECER ********
'8. solução

P:r:e:jUdioada, tendo em viste.
PARECER' 200470-.4 .AUTOR: ·ROBERTD FREIRE

PelO não Olcolhimento, por inadeq;uação.

PARTJ:DO" PFL

adotada no substitutivo

PARECER' 200491-7

Pel.o

PARTIDO' PCB

***'"**"'. PARECER -lrKlIl*lKJ'HI(lI'*

Prejudioada" tend.o em vista a solução adotada pelo substi tuti

vo.

PARTIDO; pnDB

AUTOR: nAURícIO NASSER
- ~ lIlilt**~lli** PARECER ilt**"'****

~colhimen'to

par.ci-o.l, nos termos do substituti.vo.-

-------;..-----------------------------------------------------=-------------------

PARECER: 200Q92-5

AUTOR: nA RIO !lAIA "

PARTIDO: PÍlT

1It1lflf.lIuloltiH* PARECER lIoMIlO'uIUhJlllK

Pelo não S:.oolhimento, por
PARECER: 200471-2

AUTOR' ROBERTO FREIRE
***11I**** PARECER "*lIl**lIl*lIl*

PARTIDO' PCB

Prejudioad,&, tendo em vãs-ee a soluçã,o adotada
vo . . ..
c

PARECER' 200472-1- AUTOR' CUNHA llUENO

pelo~ s1,lbs1:i

;i;~~~;;-2~Õ~9;Z;--;~;~;;-~~i~-;i~õ~i~-------------------;;;~i~~:-;~;---------tuti

PARTIDO' POS

*!tINI,""'**_ ~PARECER **'IU'U'O'(lII.

Pelo~ aooJ.himento parcial, -tendo eer-vãeee. a- solJ.lção apresentada pelo subs1:itutivo.

PARECER' 200473-9

A1JTOR' ALUíZIO CAnpos

i~adequaç.ão.

PARTIDO: pnDB

..

~*lI<~IU"JIt*** PARECER *'*'*'"***'*

Pelo acolhimento -paroial, na :fol:ma do subst.í-tutivo.

.

--------------------------------------------------------------------------'":--PAREC'ER: 200494-1

AUTOR: LUIZ SALonlío

-

PARTIOO',-PDT

*JlEIIIIIIl'dfllfutl PARECER lIUMMll,uHtkMllll
~
Pelo não aoolhi~mento. A .dis:tinç.ão te::rminol~gi~a. é
_________________________-r
__ ..:;
-

útil.
.:

~

PARECER' 200495-0

AUTOR: VICTOR FACCIONI

PART~DO'

!tIlfnlllllllnltli'* PARECER * * l k l f i l i ' * * * .

PARECER lIlI'UII*lIlMlltllK
Pelo aoolh.tm.ento paroial, nos termos do substitutivo.
lIl*******

PARECER' 200474-7

AUTOR'

CUNHA BUENO

PARTIDO: PDS

_

PDS
.'

Pelo não aoolhimento, por tratar-se de matéria de outra Comis
são.
'PARECER' 200496-8

AUTOR: LUIZ SALonAO

PARTIDO' PDT

MulUln,UinllJlUlt PARECER **MlIk-ltulll!l1K

Pelo aoolhimento parcial, nos termos do substitu1:ivo.

----------------------------------------------------------------..;-------------PARECER'" 200475-5

AUTOR'

JORGE ARBAGE .

MfMulnkllnKlfull PARECER llnlllln'n'nh.lll:li'

~

Pe10 ac:olhimento paroial, nos termos do substitutivo.

PAR'l'IDO: POS

PARECER: 200497-6

AUTOR' LUIZ SALOní\o

PARTIDO: PDT

*lIi**IIl*IIlMl PARECER JltllillilliJIIMlllnM

Peâo acolhimento paroial. nos termos da solução o:!erecida pelo suhsti tuti vo ,

lfi*lIuIlIkJlnk* PARECER *IIUIlMlMo*lKlh;

Pelo"não acolhimento, por inadequação.

-------------------------r----------------------------------------------------

PARECER' 200476-3

AUTOR: nARLUCE PINTO
*lIllrKlII**** PARECER JIllllltllfllHlfllllltl

PARTIDO: PTB

Prejudica, tendo em vista o tratamento dado à questão no subs
titutivo.

PARECER: 200498-4

AUTOR: NOEL DE CARVALHO

PARTIDO: PDT

....l!lllllll>ft'lufuM PARECER JIl'tukJllItlJ.lnfol<

Pelo não aoolhimento. Trata-se de norma geral, que não oonsubstanoia red.ução da autonomia munioipal.

- 22-

PARECER'

200499-2

AUTOR'

"OSÉ I1ARIA EYMEL
1I0It*~rllilfnldM

PARTIDO:

PDC

PARECER'

PARECER KolllloltlUlnlolnll

VO.

PARECER: 200500-0

AUTOR:

\JOSÉ t1ARIA E'lrtAEL

PARECER'

PARTIDO' PDC

LUIZ SALOI1AO
11011:11 ij(~nllllu" PARECER

Pelo não acolhimeni.o
são.
PAREOER'

200502-8

AUTOR'

PARECER:

PARTIDO' PDT

200503-4

AUTOR'

PARECER

PARECER:

PARTIDO' PDT

200504-2

AUTOR'

PARTIDO' PllDB

PARECER *lfOll.l!nlllfofllll

200523-9

AUTOR: OSVALDO I1ACEDO
PARECER

PARTIDO' PIlDB
JliJlnloft**"'lk

PARECER

AUTOR'

"OAO I1AQHADO ROLLEIIBERG

PARTIDO: PFL

PARECER **ltf*ltt;fEijlHl
Pelo não acolhimento, por inadequação e inopo:r:tulu.dllde.
PARECER:

PARTIDO' PDT

200525-5

AUTOR'

GERALDO ALCel1Ill

PARTIDO: PI1DB

ltt*llilln+'lIilil* PARECER 1tl1ll'il:lil.\Iol'lIlll<\Il

lfl)tlllnlolull~*

liAURíCIO NASSER

200524-7

*j({*l;(~lll:'If,"

)\l*llklfl:>k~l/"k

Pelo não acoâh amerrto , por ser di:Eicil valori;::ar quais as de
importância histórica ou cienti:fica. Entende-se que todas o
sejam.

Pelo acolhimento parcial.. nos termos do substitutivo.
PARECER'

I1AURíCIO NASSER

4

LUIZ SAI.OllAO
NOI<*,lldIOf(>K!M

AUTOR'

PARTIDO' PIlDB

PARE CER MUlllnl'llnx**
da solução apresentada no substitutivo.

Pelo não aco.Lhamenbc , por tratar-se de matéri.a in:Eracollstituoional.

A matéria impertine a esta Comissão.

Pelo nzc acolhimento, por loinadequação.
PAREOER'

200522-1

iltJfr,lfiMnl~ltt*tI<

*ltl~*»I1IUf!*

LUIZ SALOI1AO
l!IJlI:'lo!,~lil**

I1AURíCIO NASSER

Pelo aaolh1.mento parcial, nos teJ.mos do substitutivo.

Pelo acolhimento.
AUTOR'

AUTOR'

lluiltI<lIolnll:lf(>rE

ilnlnIOi'il,Oluln!f PARECER Mll!Iijnllilnlnculo

PAREOER. 200501-8

200521-2

*",IIOltl!H!UlElIE
P~ejudioada, em :face

Prejudicada, tendo em vista a solução adotada pelo substituti

PARTIDO: PI1DB
PARECER'

JIUlllluluWtt,,,l(ll< PARECER MllltllioK'lI!l!I;..l!I

200528-3

AUTOR'

Pelo não acolhimento, por inadequação.

GERALDO ALCellIN
Ilo«~ofl~lInloflf(

PARTIDO' PI1DB

PARECER lifll<ll.l/tllt'+illllt!

Pelo não aco Lhamerrto , por inadequação.
PARECER:

200505-1

AUTOR'

IlAURícIO NASSER
>lUI*~"IUI.!'''*

PARTIDO:

PMDB

PARECER:

AUTOR'

JOSÉ FERNANDES

posição da correspondente Suboomissão.
PARECER:

Pelo acolhimento parcial, nos termos do slJho:titutivo.

200529-8

AUTOR: I1AX ROSENI1ANN
lIl'*lIlllUllllHII'IE

AUTOR: MURíCIO NASSER

PARTIDO: PDT

Pelo não acolhimento, por ser neceseãedc mnnter distinção con

PARECER l/lllof(,X'tokllollt

llOluf(lktllllU.nI1: PARECER

200528-0

eea, tua I precisa entre as Regiões de Desenvolvimento e das Áxeas rt'etropolitanas, nos 't ezmoe do substitutivo e da co:rre'tn

;i;~~~;~-~~~~~;:;--i~;~;~-ni~;fcI~-Ni~~~R----------------;i;;I~~~-;Ü~;---------

200508-5

PARTIDO' PI1DB

PARECER. **IIi\l.\I(\f(*lll

*ll.lfnlnMKJI'lif PARE CER JIlilolUIHlnlnll'1k

PARECER wnllllllMllf>flllUlI

Pelo acolhimento.

PARECER'

GERALDO ALCel1IN

Pelo não acolhimen"to, por inadequação.
PARECER'

M()f(~)iof(*;lnl(

AUTOR'

MI'I<1I<lIôIIOl!lllliE

deeavc ,

Ml'llnll*,,.ffl/f~)If

200527-1

PARECER Jl(IIUlll+llflIlUIlil(

Pelo não aco Lhamerrto , )?or ser o tento do anteprojeto roais ob-

PARTIDO' PI1DB

PARTIDO: PIlDB

PARECER *****lHlifllt

Pelo acoâbamerrto parcJ.aJ., nos termos do substitutivo.

)lnlu/(lf<lII~"r(lH

Pelo acolhimento parcial, nos termos do subs'titutivo.

PARECER'

200530-1

AUTOR' NELTON FRIEDRICH

PARTIDO' PI1DB

PARECER MlllnllMlMnlf'ft*
Pelo não aoo1himento, por inadequação.
llolulllil'ii*'lfnj(

PARECER: 200509-3

AUTOR'

I1AURÍCIO NASSER
lIUIlIM'ft)illtlliOIl PARECER

PARTIDO: PtfDB
li(llolulotl~lI.lk

Prejudicada, por ser a matéria pertinente a outra Comissão.

PARECER'

lIhlEJr/l~*llnllJ/( PARECER l!I.MOI(lfnll:l~ofiIM
Pelo não acolhJ.mento, por inadequação.

PARECER: 200511-5

AUTOR: tlAURÍCIO NASSER
*lIU!UllliUI.1iI1M

PARECER'

PARTIDO:

200512-3

AUTOR'

AUTOR'

PARTIDO: PI1DB

lIAX ROSENrlANN

200532-8

PARTIDO. PI1DB

AUTOR: I1AX ROSENI1ANN
ltlJfr,llnlotiltnlult PARECER *******1Il

Pf1DB

PeJ.o acolhimen1=o parcial, nos te:rmos do substitutivo.

PARECER *,IUIOIIH<.tk,j(ift

Pelo não acolhimento, por inadequação.
PARECER:

200531-0

*»0*1f-**1oIl1if PARECER 1tl1lt)flIll\ll)l(lInK
Pelo acolhimento paroJ.al, nQS te:rmos do.substitutivo.

piii~c~ii~-;~~;;~:;--i~;:~ii~-iiÃüiiíCI~-iiÃss~ii----------------pÃii;:i;~~-pii;ü---------

JOSÉ CARLOS I1ARTINEZ

PARECER:

200533-8

AUTOR'

NELTON FRIEDRICH

PARTIDO' PIlDB

*llolll*l{<lfiltuit PARECElt ****\IIIII*JIl

PARTIDO' PI1DB

Pelo não acolhimento, por inadequação.

PARECER llI:**~***liE
Pelo não acolhimento. A matéria dJ.z respeito a outra Comissão.
**MOll:l!Ulflillit

PARECER:

200534-4

AUTOR'

NELTON FRIEDRICH
\flIlUVlll'filtlllult PARECER

PARTIDO' PI1DB

HUKH<.lllllultJlfllE

Pelo não acoJ.himento, por inadequação.
PARECER'

200513-1

AUTOR: I1AURíCIO NASSER
**'iOtl~l(f)lfJr/l

PARTIDO' PI1DB
PARECER'

PARECER )/Ilfi'lf)flJr/l/lllkJr/l

200535-2

AUTOR: NELTON FRIEDRICH

Pelo não acolhimento. A matéria impe1. tine a esta Comissão.

*lllllnlnh~lf(ift

PARTIDO' PI1DB

PARECER IIllkllllilll(llofilit

Pelo aoolhimento parcial, nos termos do substitutivo.
PARECER'

200514-0

AUTOR' I1AURíCIO NASSER

PARTIDO' PI1DB

PARECER /i(MlIoIOfll/t)fl/i(
parcial~ nos termos do

PARECER:

1f(it;fllf>'lf/:!l(1f;1f(

Pelo acolhimento
PARECER'

200515-8

AUTOR: I1AURíCIO NASSER
tkHfJ"'~OiUIoJ!{ll(

PARECER

substitutivo.

PARECER'

PARTIDO:

I1AURíCIO NASSER
W(lIllfllliltC;IUlnK PARECER

PARECER: 200538-7

200519-1

PARECER

Pelo acolhimento parcial, nos ternos do substitutivo.

200520-4

AUTOR'

PARECER

AUTOR'

NELTON FRIEDRICH

PARTIDO' PI1DB

Pelo não acolhimento, pois trata-se de matéria atinente a outra Comissão.

PARTIDO' PI1DB

------------------~--

PARECER'

200540-9

... _------------------------------- ------------------------

AUTOR'

NELTON FRIEDRICH

PARTIDO' PI1DB

PARECER *****1,'(**
Pelo aoolhimento parcial, nos termos do substitutivo.

outra

lIllillNJIl.Mutlllull

PAREoER' 200541-7

PARTIDO' PI1DB

PARTIDO: PI1DB

niente.
PARECER'

PARTIDO: PI1DB

200542-5

AUTOR'

NELTON FRIEDRIoH

de

PARTIDO: PIlDB

PARECER lIU,(**JItIl(lk*
Pelo não acolhimento. A matéria impert~ne a esta Comissão.
são.
**lI<lli*lillillif

*****lIlliflif

Pelo não acolhimento. Trata-se de matérl.8. não susaetível
tratamento constitucJ.onal.

AUTOR: NELTON FRIEDRICH

JklfllllllEltC*lIuM PARECER M*l!llloIEJlfJtnif
~elo não acolhimento, pois trata-se de discrimina.ção inconve-

*~lk*!t(l!EllolE

I1AURíCIO NASSER
lIl)ft*\I(l~HI(lK*

200539-5

1fI**IIlM!*** PARECER luoj(lltllnllllUIl

Pelo não acolhimento, em :face de outrp.s emendas em sentido
diverso.
PARECER'

PARTIDO: PIlDB

PARECER. 1fl!:Alflilultlluklk

lilllilll!till.HnIElof(

AUTOR: IlAURíCIO NASSER
lI'M<)fI),l~'"tI<*

PARTIDO' PIlDB
Mllll~*Mo'otl.*

AUTOR: NELTON FRIEDRICH
lifll<»l*lllJllllnM

PARECER'

pnDB

Pelo não acolhimento, pois trata-se de me't éz a a &'íeta a
Comissão.
PARECER:

PARECER

*'IltItl!tC)lutoKItI:

AUTOR: FRANCISCO iUt.l\RAL

AUTOR'

NELTON FRIEDRICH

Pelo acolhimento parcial, no,s te:rmos do substitutivo.
PARTIDO' PI1DB

.Pe Lc acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.
2.00518-2

AUTOR'

*~lloltnloltlrlt~

J!,IMIO:Hl'lIn/l1f( ~ AREeE n IIUl!llnfOlnK**

PARECER'

200537-9

por

Pelo não acolhinento, Trata-se de matéria alheia a esta Comis
são.
PARECER: 200517-4

PARTIDO' PI1DB

PARTIDO' PI1DB
.1(1f1~lfOfdfl;j(lrl

AUTOR: MAURÍCIO NASSER
PAR~CER

NELTON FRIEDRICH

PARECER IItlflllultlll:lII*lil
Pelo não acolhimento, por Lnedequeção ,

Pelo não aco Lhdrienbo , Trata-se de matéria a ser regulada

Ilof<)/lIfl'fOIUI'Il(

AUTOR'

IIOfllll)/lJlflllllull

nozma in:traconstitucional.
PARECER: 200516-6

200S38-1

-

PARECER: 200543-3

AUTOR: NELTON FRIEDRICH

PARTIDO: PtlDB

23-

PARECER: 200551-4

AUTOR: EDISON LOBÃO

IInln,nlnlHlolnlE PARECE:R MnlnlnIlIlUln!u*

1If,,"~lulullllnhlM

Pelo acolhiMento paroial, nos termos do substitutivo.
PARECER: 200544-1

AUTOR: NELTON FRIEDRICH

PARTIDO: PFL

PARECER *lInilltllfl·lnlolf

Pelo não acolhimento, por inadequação.

PARTIDO: PtlDB

JI.t,(Ml*'!tIM** PARECER MtMnlntnlntnlnlE
Pelo acolhimento parcial, nos 'eezmoa da solução oferecida pe-

PARECER: 200552-2

AUTOR: FLAVIO PALtlIER DA VEIGA

PARTIDO: PtlDB

Mollni<lldM**lII PARECER **lIl'1lnlnlolnM

lo substitutivo.

Pelo não acolhimento. A matéria impertine a esta Comissão.
são.

PARECER: 200545-0

AUTOR: NELTON FRIEDRICH

PARTIDO:

pnDB

PARECER:

200553-1

IlnlnM1kJlnkllflfl PARECER

Pelo não
PARECER: 20054&-8

AUTOR: NELTON FRIEDRICH

PARTIDO: PFL

AUTOR: EDISON LOBÃO

******lMMI PARECER 1IUII******
Pelo acolhimento paroial, nos tel:mos do substitutivo.

acolhim~n1:o,

******iIl*

por inadequação.

PARTIDO: PtlDB

MEanlnM1ll:llnll* PARECER ********
Pelo não aoolhimento. por inadequação.

PARECER: 200554-9

AUTOR: EDISON LOBÃO

PARTIDO: PFL

**'itMnlt*** PARECER '!(*lM'!(***,IM

Pelo não acoJ.himento, por inadequação.
PARECER: 200547-6

AUTOR: ANTONIO CARLOS RONDER REIS
1II*lillluII1:uil:* PARECER lilllHIlllI*lMliutl
parcial~ nos termos do

Pelo acolhimento
PARECER: 200548-4

AUTOR: ANTONIO CARLOS KOIlDER REIS

PARTIDO: PDS
PARECER: 200555-7

AUTOR: EDISON LOBÃO

PARTIDO: PFL

substitutivo.
PARTIDO: PDS

lit'llllllklllllllll* PARECER

l!(I1ninlUllIlnlllH

Pelo não acolhimento, por a.nadequaç âo ,

litliu.nluklinNIif PARECE R *l/ll....nlulnlnll

Pelo não aoolhimento, por inadequação.
PARECER'

2005Q9-2

AUTOR: AIlTOIlIO CARLOS KONDER REIS

PARECER: 20055&-5
PARTIDO: PDS

AUTOR' EDISOIl LOBÃO

PARTIDO: PFL

*****IIlIfl'f( PARECER IkIflIllJlfIll*MUH

Pelo não acolhimento, por inadequação.

IIlMnl(IIII1UIIIIUH 11 ARECER *IIlJll***~'(IH
Pelo não aoolhimento, por inadequação.

PARECER: 200557-3
PARECER'

200550-&

AUTOR: EDISON LOBÃO

Pelo não

)I(*lflIlI)IOII** PARECER ***lIIltllll**
acolhitnento~ por inadequa.ção.

PARTIDO: PFL

AUTOR: ROBERTO CAtlPOS
JtIJ1l>IUli**IIIJ1r PARECER **IIUllllulllll*

PARTIDO: PDS

~:}"~. não acolh~mento~ por ser matéxia de relevância para o

Centro Gráfico do Senado Federal - BruWa - DF

